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Черкаси 



   СПИСОК   СКОРОЧЕНЬ 

 

агітполітпросвіта  - агітаційно-політична просвіта 

агітпросвіта   - агітаційна просвіта  

агротехнікум   - агрономічний технікум  

агрошкола   - агрономічна школа  

адмінвідділ   - адміністративний відділ 

адмінперсонал  - адміністративний персонал 

АУ МВС УРСР  - Архівне управління Міністерства внутрішніх справ УРСР 

будматеріали   - будівельні матеріали 

виконком   - виконавчий комітет 

волвиконком   - волосний виконавчий комітет 

волвійськомат  - волосний військовий комісаріат 

волземвідділ   - волосний земельний відділ 

волземуправа   - волосна земельна управа 

волКНС, волкомнезам - волосний комітет (комісія) незаможних селян 

волревком   - волосний революційний комітет 

Всепрофспілка  - Всеросійська професійна спілка 

Всеукрревком  - Всеукраїнський революційний комітет 

ВУЗ    - Вищий учбовий заклад 

ВУКНС   - Всеукраїнський комітет незаможних селян 

Вукооппроммінералспілка  - Всеукраїнська спілка промислових кооперативів  та 

     мінералообробних промислів 

Вукоопспілка   - Всеукраїнська спілка кооперативів 

ВУРПС   - Всеукраїнська рада професійних спілок 

ВУЦВК   - Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет 

ВЦВК    - Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет 

ВЦРПС   - Всесоюзна центральна рада професійних спілок 

ГАУ МВС СРСР  - Головне архівне управління Міністерства внутрішніх 

     спра СРСР 

генплан   - генеральний план 

ГЕС    - гідроелектростанція 

групком   - груповий комітет 

губадмінвідділ  - губернський адміністративний відділ 

губвиконком   - губернський виконавчий комітет 

губвідділ   - губернський відділ 

губвійськомат  - губернський військовий комісаріат 

губвійськпродпостач - губернський відділ військово-продовольчого постачання 

Губком КП(б)У  - губернський комітет Комуністичної партії (більшовиків) 

     України 

губплан   - губернська  планова комісія 

губпродком   - губернський продовольчий комітет 

губстатбюро   - губернське статистичне бюро 

ДА УРСР   - Державний архів УРСР 

держбанк   - державний банк 

держбудконтора  - державна будівельна контора 

держземлі   - державні землі 

держмайно   - державне майно 

держплемстанція  - державна племінна станція 
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держрайміськархіви  - державні районні та міські архіви 

держсоцстрах   - державне соціальне страхування 

держустанова   - державна установа 

дитбудинок   - дитячий будинок 

дитясла   - дитячі ясла 

ДПУ    - Державне Політичне Управління 

ДТСААФ   - Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту 

ЕПК    - експертно-перевірна комісія 

житлоуправління  - житлове управління 

завком    - заводський комітет 

завуч    - завідуючий учбовою частиною 

зарплата   - заробітна  плата 

ЗАЦС    - (відділ) запису актів цивільного стану 

земвідділ   - земельний відділ 

квартплата   - оплата за квартиру 

КНС,  комнезам  - комітет і комісії незаможних селян 

колдоговір   - колективний договір 

КП(б)    - Комуністична партія (більшовиків) 

КСМУ    - Комуністична спілка молоді України 

культкомісія   - культурно-масова комісія 

культробота   - культурно-масова робота 

кустарпромспілка  - кустарно-промислова спілка 

кустпромоб’єднання  - кустарно-промислове об’єднання 

лісгоспзаг   - лісове заготівельне господарство 

ЛКСМУ   - ленінська Комуністична спілка молоді  України 

ЛТЕК    - лікарсько-трудова експертна комісія 

м.    - місто 

м-ко    - містечко 

МВС УРСР,  СРСР  - Міністерство внутрішніх справ 

медамбулаторія  - медична амбулаторія 

медперсонал   - медичний персонал 

методкомісія   - методична комісія 

міжрайдержінспекція - міжрайонна державна інспекція 

міжрайживконтора  - міжрайонна контора по тваринництву 

Мінзаг СРСР   - Міністерство заготівель СРСР 

місцевком   - місцевий комітет 

міськвиконком  - міський виконавчий комітет 

міськком   - міський комітет 

міськрайархіви  - міські та районні архіви 

МТС    - машинно-тракторна станція 

Наркомат   - Народний комісаріат 

Наркомздрав   - Народний комісаріат охорони здоров’я 

Наркомзем   - Народний комісаріат землі 

Наркомфін   - Народний комісаріат фінансів 

НКВС  УРСР   - Народний комісаріат внутрішній справ  УРСР 

НКДБ    - Народний комісаріат державної безпеки 

НК РСІ СРСР   - Народний комісаріат робітничо-селянської інспекції СРСР 

обком    - обласний комітет 

облвиконком   - обласний виконавчий комітет 
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облдержархів   - обласний державний архів 

облдержадміністрація - обласна державна інспекція 

облздороввідділ  - обласний  відділ охорони здоров’я 

облземвідділ   - обласний земельний відділ 

облкомунгосп  - обласний відділ комінального господарства 

облмісцевгосптрест  - обласний трест місцевого господарства 

облпрофрада   - обласна професійна рада 

облсоцзабез   - обласний відділ соціального забезпечення 

облспоживспілка  - обласна спілка споживчих товариств 

облстатуправління  - обласне статистичне управління 

облуповмінзаг  - Уповноважений Міністерства заготівель по області 

окрвиконком   - окружний виконавчий комітет 

окрвійськомат  - окружний військовий комісаріат 

окрекономнарада  - окружна економічна нарада 

окрземвідділ   - окружний земельний відділ 

окрзерноспілка  - окружна зернова спілка 

окрКНС, окркомнезам - окружні комітети та комісії незаможних селян 

окрколгосп бурякоспілка - окружна спілка колгоспів по вирощуванню буряку 

окрколгоспспілка  - окружна спілка колгоспів 

окрмісцевгосп  - окружний відділ місцевого господарства 

окрпартком   - окружний партійний комітет 

окрплан   - окружна планова комісія 

окрпрофбюро   - окружне професійне бюро 

окрскотарколгоспспілка - окружна спілка колгоспів по скотарству 

окрстатбюро   - окружне статистичне  бюро 

окрфінвідділ   - окружний фінансовий відділ 

оргплан   - організаційний план 

партдержконтроль  - партійно-державний контроль 

партосередок   - партійний осередок 

педінститут   - педагогічний інститут 

пердреввійськнарада  - педагогічна революційно-військова  нарада 

ПМК    - пересувна механізована колона 

подком   - будівельний комітет 

повітвиконком  - повітовий виконавчий комітет 

повітвійськомат  - повітовий військовий комітет 

повітвійськпродпостач - повітовий відділ військово-продовольчого постачання 

повітземвідділ  - повітовий земельний відділ 

повітпродком   - повітовий продовольчий комітет 

повітревком   - повітовий революційний комітет 

продподаток   - продовольчий податок 

промспілка   - промислова спілка 

промфінплан   - промислово-фінансовий план 

профком   - профспілковий комітет 

профтехосвіта  - професійно-технічна освіта 

р.    - річка 

Раднаргосп   - Рада народного господарства 

радторгслужбовці  - радянсько-торгівельні службовці 

райагрокомендант  - районний комендант по агрономії 

райвиборчком  - районний виборчий комітет 
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райвиконком   - районний виконавчий комітет 

райвійськком   - районний військовий комісар 

райвійськпродпостач - районний відділ військово-продовольчого постачання 

райздороввідділ  - районний відділ охорони здоров’я 

райКНС, райкомнезам - районні комісії та комітети незаможних селян 

райколгоспкущ  - районний кущ колгоспів 

райколгоспспілка  - районна спілка колгоспів 

райлегпромкомбінат  - районний комбінат легкої промисловості 

райміжколгоспбуди  - районні міжколгоспні об’єднання по будівництву 

райміськкомітети  - районні та міські комітети 

райпрофсекретаріат  - секретаріат районної ради профспілок 

райсанепідстанція  - районна санітарно-епідеміологічна станція 

райсільгоспвідділ  - районний відділ сільського господарства 

райуповмінзаг  - Уповноважений Міністерства заготівель по району  

райуповнаркомзаг  - Уповноважений Народного комісаріату заготівель по  

     району 

РАТАУ   - Радіо-телеграфне агентство України 

рацпропозиція  - раціоналізаторська пропозиція 

РАЦС    - (відділ)  реєстрації актів  цивільного стану 

ревком   - революційний комітет 

РМ УРСР, СРСР  - Рада Міністрів УРСР, СРСР 

РНК,  Раднарком  - Рада Народних Комісарів 

робкооп   - робітничий кооператив 

робсількор   - робітничо-сільський  кореспондент 

робфак   - робітничий факультет 

розвідком   - розвідувальний комітет 

РСЧА    - Робітничо-селянська Червона Армія 

сантехрада   - санітарно-технічна рада 

с-ще    - селище 

с.    - село 

сільвиборчком  - сільський виборчий комітет 

сільвиконком   - сільський виконавчий комітет 

сільгоспліспрацівники - працівники землі і лісу 

сільгоспподаток  - сільськогосподарський податок 

сіль КНС, сількомнезам - сільські комісії та комітети незаможних селян 

сільпо    - сільське споживче товариство 

сільревком   - сільський революційний комітет 

СРСР    - Союз Радянських Соціалістичних Республік 

ст.    - станція 

статзвіт   - статистичний звіт 

страхпункт   - пункт страхування 

техпромфінплан  - техніко-промислово-фінансовий план 

торгфінплан   - торгівельно-фінансовий план 

трудгужподаток  - трудовий гужовий податок 

ТСОЗ    - Товариство спільного обробітку землі 

Укрдержплан   - Українська державна планова комісія 

Укрколгоспцентр  - Український центр колгоспів 

Укрпрофбюро  - Українське профспілкове бюро 

Укрсадвинтрест  - Український трест садо-виноградних радгоспів 
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УМВС    - Управління Міністерства внутрішніх справ 

УНР    - Українська Народна Республіка 

Уповмінзаг   - Уповноважений Міністерства заготівель 

УРСР    - Українська Радянська Соціалістична Республіка 

УСРР    - Українська Соціалістична Радянська Республіка 

фабзавком   - фабрично-заводські комітети 

ФЗМК    - фабричні, заводські та місцеві комітети 

ЦВК    - Центральний виконавчий комітет 

ЦДА УРСР   - Центральний державний архів УРСР 

ЦК КП(б)У   - Центральний комітет Комуністичної партії (більшовиків)  

     України 

ЦК КПРС   - Центральний комітет Комуністичної  партії Радянського 

     Союзу  

ЦК КПУ   - Центральний комітет Комуністичної партії України 

ЦСУ    - Центральне статистичне управління 

ЧІТІ    - Черкаський інженерно-технологічний інститут 

шкірвендиспансер  - шкіряно-венерологічний диспансер 
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АНОТОВАНИЙ  РЕЄСТР 

описів  архівних  фондів  періоду  після  1917р. 

 

 

 

Ф. Р-1  Черкаський ветеринарний технікум (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 90; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 90; 1942, 1943 рр. 

Заяви та автобіографії вступників до технікуму. Особові справи студентів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2  Уповноважений дільниці № 9 по місту Черкаси Черкаської районної управи (періоду 

тимчасової німецько-фашистської окупації), м. Черкаси Київської області   

Справ: 1; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1943 р. 

Наряди на примусову працю мешканців міста. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3  Уповноважений дільниці № 16 Черкаської районної управи (періоду тимчасової 

німецько-фашистської окупації), м. Черкаси  Київської області   

Справ: 2; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1943 р. 

Списки громадян дільниці, які мають худобу та наряди на примусову працю. Книга обліку 

населення дільниці. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4  Залізнична станція Черкаси (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), м. 

Черкаси Київської області   

Справ: 17; 1941, 1942 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1941, 1942 рр. 
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Витяги з протоколів засідань районної управи з питань роботи станції та кошториси витрат 

на відбудову Черкаського залізничного вузла. Документи про відбудову залізничної лінії між 

станціями Черкаси та Білозір’я, залізничної лінії станція Черкаси – машинобудівний завод та 

залізничних мостів, Ірдинської залізничної лінії. 

Книги обліку прибутків та видатків. Прибутково-видаткові касові документи. Відомості 

нарахування заробітної плати робітникам та службовцям, що працюють на відбудові 

залізничних ліній між станціями Черкаси, Білозір’я та Дубіївка, Черкаського залізничного 

вузла, залізничної станції Черкаси. Табелі працюючих на відбудові залізничного моста в м. 

Черкаси. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5  Черкаська юридична консультація (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 2; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1942, 1943 рр. 

Постанови, інструкції про порушення законів, листування з гауптшліхтером Смілянської 

округи (є протокол засідання шліхтерів Смілянської округи, яке відбулося у м. Сміла (1942 ). 

Чорновики про обвинувачення підсудних (1943) 

 

 

 

 

 

Ф. Р-6  Уповноважений дільниці № 11 Черкаської районної управи (періоду тимчасової 

німецько-фашистської окупації), м. Черкаси Київської області 

Справ: 5; 1942, 1943 рр.  

 

Опис 1 

Справ: 5; 1942, 1943 рр. 

Списки громадян дільниці, які виконували трудову повинність, 1920–1929 рр. народження, 

власників худоби 11-ої та 21-ї дільниць на виконання м’ясопоставок. Документи з житлово-

побутових питань та пересування населення дільниці. Наряди на виконання трудової 

повинності громадянами дільниці. Список громадян, що мешкають на території дільниці за [ 

1943]. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-7  Контора Черкаської районної управи по розбиранню залізничного мосту (періоду 

тимчасової німецько-фашистської окупації), м. Черкаси Київської області   

Справ: 12; 1942 р. 

 

Опис 1 
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Справ: 12; 1942 р. 

Книга наказів. 

Списки робітників та службовців на одержання продуктів. Списки робітників та службовців. 

Заяви про приймання на роботу.  

Листування з районною управою про надсилання робочої сили.  

Норми виробітку та звіти про проведену роботу.  

Кошториси на ремонт залізничної дамби на річці Дніпро. Листування з організаціями міста 

про відпуск господарського інвентарю. Картотека матеріальних рахунків. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-8  Управління будівництва та експлуатації залізничної вітки до машбудзаводу (періоду 

тимчасової німецько-фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 1; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1941–1943 рр. 

Проект–план залізничної вітки до Черкаського машинобудівного заводу. 

 

 

 

 

Ф. Р-9  Черкаська вагометрична майстерня відділу місцевого господарства Черкаської 

районної управи (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), м. Черкаси Київської 

області  

Справ: 4; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1942, 1943 рр. 

Командировочні посвідчення, наряди та звіти про виконані роботи, кошториси та інші 

фінансові документи. Корінці замовлень на ремонт вагометричного інвентарю. 

Відомості на заробітну плату і табелі явки на роботу робітників та службовців. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-10  Черкаське похоронне бюро (періоду тимчасової німецько–фашистської окупації), 

м. Черкаси Київської області   

Справ: 3; 1942–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1942–1943 рр. 

Бухгалтерські документи. Головна книга. 

Відомості на виплату зарплати робітникам та службовцям. 
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Ф. Р-11  Проектно–будівельна контора товариства ―Будівельник‖ (періоду тимчасової 

німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 7; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1941–1943 рр. 

Протоколи засідань правління товариства. 

Листування: з районною управою, Черкаським рафінадним заводом і іншими організаціями 

про ремонт рафінадного заводу та з інших питань будівельних робіт (1941–1942); про 

прийняття проектно–будівельної контори в систему Звенигородського тресту цукрової 

промисловості. Умови на ремонтні і будівельні роботи. 

Касові документи. 

Відомості на виплату зарплати робітникам та службовцям  товариства. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-12  Черкаський пункт ―Заготзерно‖ (періоду тимчасової німецько–фашистської  

окупації), м. Черкаси Київської області 

Справ: 3; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1942, 1943 рр. 

Розпорядження Київської обласної контори ―Заготзерно‖. 

Листування і наряди про відпуск фуражу військовим частинам і організаціям окупантів (є 

відомості про службовців установ окупантів: аркуші 30-58 на німецькій мові без перекладу). 

Табелі службовців і працівників контори, пункту і складів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-13  Червонослобідський вальцевий млин кущового мельничного об’єднання Черкаського 

району (періоду тимчасової німецько–фашистської окупації), с. Червона Слобода 

Черкаського району Київської області  

Справ: 1; 1941, 1942 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1941, 1942 рр. 

Інвентаризаційні акти устаткування та  іншого майна млину. 

Список службовців та працівників. 
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Ф. Р-14  Черкаська спілка кустарно–промислових і сільськогосподарських кооперативних 

товариств (періоду тимчасової німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 2; 1942 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1942 р. 

Листування з кооперативними товариствами та іншими організаціями про купівлю–продаж 

товарів. Акти про прийом і видавання товарів; рахунки постачальників і калькуляційні 

рахунки. 

Відомості на видачу зарплати керівному складу та службовцям спілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-15  Благочинний Української автокефальної церкви по Черкаському району (періоду 

тимчасової німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області   

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

Листування з єпископом Уманським; листи Черкаського духовного управління автокефальної 

церкви; контрреволюційні відозви єпископа Уманського Ігоря; заяви автокефального 

священика про дискредитацію його священиками патріаршої церкви. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-16  Управління будівництва електростанції на машинобудівному заводі (періоду 

тимчасової німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 20; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1941–1943 рр. 

Книга наказів по електростанції (1943) 

Листування з установами, організаціями та підприємствами міста про відпуск 

електроустаткування (1942–1943). Опис робіт, проведених по будівництву електростанції. 

Списки: робітників електростанції; робітників, які працювали на розвантаженні торфу; на 

одержання хлібних карток. Акти приймання та здавання устаткування електростанції: (1942–

1943). 

Касові ордера. 

Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям електростанції. Табелі 

робітників, які працювали на будівництві електростанції. 

 

 

 

 

 



12 

 

Ф. Р-17  Черкаський український національний театр (періоду тимчасової німецько–

фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 2; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1943 р. 

Положення про капелу. 

Списки артистів, хористів. Програми концертів, виступів.  Командировочні посвідчення. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-18  Черкаське промислово–кооперативне товариство ―Металокомбінат‖ (періоду 

тимчасової німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області 

Справ: 10; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1941–1943 рр. 

Витяг з протоколу засідання Черкаської районної управи про наслідки ревізії товариства 

(1942). 

Листування з установами про відпуск виробів та матеріалів (1942). Наряди на виконані 

роботи. Господарські акти: накладні та касові документи. 

Заяви робітників і службовців товариства. Книга особових рахунків. Списки на виплату 

зарплати робітникам комбінату. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-19  Житловий відділ Черкаської районної управи (періоду тимчасової німецько–

фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 62; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 62; 1941–1943 рр. 

Книга наказів. Обов’язкові постанови районної управи про розміри ставок орендної плати з 

житлових і торгівельних приміщень і про порядок здачі їх в оренду. Витяги з протоколів 

засідань президії районної управи. 

Листування про стягнення плати за оренду торгівельно–промислових приміщень, квартплати 

і земельної ренти та з питань ремонту квартир (1943). Договори з орендарями промислових і 

торгівельних приміщень. 

Списки: жителів міста; квартиронаймачів; приватних домоволодінь, квартир і будинків 

житлового відділу, жителів міста на отримання землі під город, неплатників квартплати, 

вільних приміщень по місту, будинків, які зайняті німецькими військовими частинами і 

установами, службовців житлової секції. 

Акти приймання–здавання і огляду будинків (1942–1943). Відомості про житловий фонд 

міста (1942–1943). Дефектні акти і кошториси на ремонт будинків, плани та схеми будівель. 

Заяви жителів міста про закріплення за ними квартир; про видачу будівельних матеріалів; 
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звільнення від квартплати; надання квартир і приміщень для торгівельно–промислових 

потреб; наділення землі під городи. 

Картотеки особових рахунків квартиронаймачів. 

 

 

 

 

Ф. Р-20  Відділ опіки і пенсії Черкаської районної управи (періоду тимчасової німецько–

фашистської окупації), м. Черкаси Київської області 

Справ: 54; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1941–1943 рр. 

Списки громадян м. Черкаси, робітників редакції та друкарні газети ―Українська думка‖ і 

камери шліхтерів на видачу хлібних карток та продуктів (1941). Довідки про матеріально–

побутові умови жителів м. Черкаси (члени сімей яких служили в німецьких установах (1943).  

Акти обстежень матеріально–побутових умов мешканців міста (члени сімей яких виїхали 

добровільно до Німеччини; репресовані органами Радянської влади до 1941 р.; сімей 

військовослужбовців) та жителів міста, які подали заяви на видавання хлібних та 

продуктових карток (1941–1943). Листування з районним торгівельним відділом про видачу 

хлібних карток (1942). 

Опікунська справа Курченко Христі Лук’янівни. Справа про охорону майна померлої Абдули 

Лізавети Петр. (так в опису). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-21  Черкаський рафінадний завод Звенигородського окружного управління тресту 

цукрової промисловості (періоду тимчасової німецько–фашистської окупації), м. Черкаси 

Київської області  

Справ 1; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

Акти, кошториси, відомості та листування про відбудову зруйнованого приміщення та 

монтажу котлів заводу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-22  Камера шліхтерів (періоду тимчасової німецько–фашистської окупації) Черкаського 

району Київської області  

Справ: 32; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1942–1943 рр. 
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Журнал реєстрації справ, які надійшли до правничого відділу. 

Справи за позовами громадян з різних питань. Справи за звинуваченнями громадян у 

нанесенні побоїв та образ, за різні зловживання. 

Відомості на виплату зарплати службовцям камери шліхтерів першої та другої дільниць. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-23  Черкаське відділення Уманського господарського банку (періоду тимчасової 

німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ 1; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1941–1943 рр. 

Копії доручень та витяги з особових рахунків клієнтів банку. Меморіальні та касові 

документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-24  Черкаська електро- і водопровідна станції (періоду тимчасової німецько–

фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 6; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1941–1943 рр. 

Листування з будівельними організаціями міста про відпуск матеріалів та 

електроустаткування (1943). Списки робітників та службовців електростанції на виплату 

зарплати (1943 ). Відомості на відпуск матеріалів та устаткування по ордерах (1942–1943). 

Списки жителів міста, які платили за користування електричним світлом (1943).  

Касові ордера. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-25  Паливний відділ Черкаської районної управи (періоду тимчасової німецько–

фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 9; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1943 р. 

Звіти, приймально–здавальні акти, наряди та інші матеріали про відпуск палива жителям 

міста. Акти про заготівлю дров у лісництвах Черкаського району та наряди на виконання 

робіт по розробці лісу. Корінці – квитанції на відпуск палива. 

Списки робітників та службовців паливного відділу на виплату зарплати та відомості на 

виплату зарплати. 
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Ф. Р-26  Черкаська тюрма (періоду тимчасової німецько–фашистської окупації), м. Черкаси 

Київської області  

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

Книга наказів по тюрмі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-27  Черкаське промислово–виробниче кооперативне товариство ―Валяльна фабрика‖ 

(періоду тимчасової німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

Відомості на виплату зарплати робітникам та службовцям та інші бухгалтерські документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-28  Черкаські цегельні заводи (періоду тимчасової німецько–фашистської окупації), м. 

Черкаси Київської області   

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

Списки робітників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-29  Черкаський мукомельний млин (періоду тимчасової німецько–фашистської 

окупації), м. Черкаси Київської області   

Справ: 1; 1942 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942 р. 

Касові та бухгалтерські документи. 

Відомості на виплату зарплати робітникам та службовцям млину. 
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Ф. Р-30  Радіовузол Черкаської районної контори зв’язку (періоду тимчасової німецько–

фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 4; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1942, 1943 рр. 

Списки співробітників контори і радіовузла (1943).  

Приймально–здавальні акти і накладні на матеріали (є відомості про персональний склад 

службовців радіовузла). Наряди і накладні на установлення в місті радіоточок.   

Особові рахунки монтерів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-31  Черкаське промислово–кооперативне товариство ―Шкіряний завод‖ (періоду 

тимчасової німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 26; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1941–1943 рр. 

Накази по заводу (1942 ). 

Звітні доповіді про роботу заводу та протипожежну охорону на заводі (1942 ). 

Листування з гебітскомісаром Смілянського округу про пошиття і ремонт взуття в майстерні 

заводу. 

Заяви і наряди на пошиття взуття. Заяви про приймання на роботу. Відомості про прийняття 

замовлень на ремонт взуття. Зошити обліку замовлень. Картотека обліку товарів і виробів 

заводу. Відомості і акти прийому готових виробів заводу. Контрольні журнали (1943 ). 

Фінансові звіти (1942 ). Касові документи. 

Відомості на виплату зарплати. Списки і табелі робітників та службовців заводу (1942, 1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-32  Ґудзикова фабрика Черкаської кустарно–промислової спілки (періоду тимчасової 

німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 5; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1942, 1943 рр. 

Накази по фабриці. 

Листування з установами з господарських питань; з біржею праці про прийом та звільнення 

робітників. 

Заяви робітників та службовців про приймання на роботу. 

Картки обліку майна, сировини, матеріалів та виробів. Грошові та бухгалтерсько–фінансові 

документи. 

Відомості на виплату зарплати і списки робітників та службовців фабрики. 

 



17 

 

 

 

 

 

Ф. Р-33  Черкаське промислово–кустарне кооперативне товариство інвалідів ―Вільна праця‖ 

(періоду тимчасової німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області   

Справ: 2; 1942 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1942 р. 

Калькуляція та доповідна записка про час організації діяльності артілі ―Вільна праця‖. 

Інвентаризаційна відомість основних засобів Черкаського кустарного об’єднання, що 

знаходиться у віданні Черкаського виробничого кооперативного товариства інвалідів станом 

на 1 грудня 1942 р. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-34  Мотузкове виробництво відділу опіки та пенсії Черкаської районної управи (періоду 

тимчасової німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 7; 1941, 1942 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1941, 1942 рр. 

Накази про приймання на роботу (1942). 

Касові документи. 

Відомості на виплату зарплати робітникам та службовцям мотузкового виробництва. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-35  Черкаське промислово–кооперативне товариство ―Промхімік‖ (періоду тимчасової 

німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 1; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1943 р. 

Список працівників артілі. 

Відомості на виплату зарплати робітникам Черкаського кустарно-промислового об’єднання. 

Бухгалтерські документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-36  Черкаський український педагогічний інститут (періоду тимчасової німецько–

фашистської окупації), м. Черкаси Київської області 
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Справ: 1032; 1941 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1032; 1941 р. 

Накази і доповідна записка директора інституту. Вітальні листи українсько–німецьких 

націоналістів, викладачів та співробітників інституту Гітлеру і румунському королю Михаю. 

План проведення відкриття Черкаського педагогічного інституту та учительської семінарії 6–

7 грудня 1941 р. та рапорт директора інституту районній управі. 

Проколи приймальної комісії до педінституту та учительської семінарії. Списки викладачів 

педінституту; студентів педінституту та учительської семінарії. 

Листування з німецьким комендантом про видачу перепусток студентам для переправи через 

р. Дніпро. 

Заяви про зарахування на посади викладачів інституту. Особові справи студентів фізико–

математичного та природного факультету, учительської семінарії. Заяви та автобіографії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-37  Черкаське головне українське лісництво (періоду тимчасової німецько–фашистської 

окупації), м. Черкаси Київської області 

Справ: 322; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 322; 1941–1943 рр. 

Накази головного лісничого. Книга наказів по головному лісництву (1942). Прейскурантні 

ціни на лісопродукцію (1941–1943). 

Довідки осіб, які влаштовуються на роботу до лісництва. Заяви про приймання на роботу та 

відпуск будівельних матеріалів і палива. Список робітників головного лісництва; робітників 

та службовців дільничних лісництв; про видачу продуктів харчування. 

Циркуляри та розпорядження Київського генерал–комісара з фінансових справ (1942). 

Схема побудови мосту та шлюзу на р. Мошногори Мошенського лісництва (1942). Плани 

лісосік Руськополянського і Свідівського лісництв (1942). Акти приймання лісопродукції від 

дільничних лісництв; прийому обробленої деревини та дров; наявності інвентарю та 

лісопродукції по дільничних лісництвах; на вивіз лісопродукції з лісництв району; на продаж 

лісопродукції; про виконані роботи. Накладні на вивіз лісопродукції. Відомості про 

фінансовий стан головного лісництва (1942–1943). Замовлення громадських господарств 

району на відпуск лісоматеріалів. Контрольні журнали головного лісництва. Обігові та 

групувальні відомості про заготівлю, продаж та вивіз лісопродукції з дільничних лісництв. 

Відомості  на виплату зарплати робітникам і службовцям головного та дільничних лісництв і 

Черкаської лісової управи. Касові документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-39  Черкаське державне господарство № 15 ―Плодоовочевий сад‖ (періоду тимчасової 

німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  
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Справ: 22; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1941–1943 рр. 

Акти про витрати матеріалів, про прийняття робіт (1941–1942). Списки членів господарства 

на одержання продуктів та на виплату зарплати. Касові документи. Табелі робітників та 

членів господарства. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-40  Управління базарами відділу місцевого господарства Черкаської районної управи 

(періоду тимчасової німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 2; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1941–1943 рр. 

Заяви збирачів разового збору про прийняття грошей. 

Відомості на виплату зарплати працівникам управління. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-41  Василицька сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько–фашистської 

окупації), с. Василиця Черкаського району Київської області  

Справ: 1; 1941, 1942 рр. 

 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1941, 1942рр. 

Відомості на виплату зарплати працівникам  сільської управи на поліцейським. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-42  Уповноважений дільниці міста Черкаси Черкаської районної управи (періоду 

тимчасової німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області 

Справ: 1; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1943 р. 

Списки жителів дільниці м. Черкаси 
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Ф. Р-43 Черкаська районна спілка споживчих кооперативних товариств ―Райспоживспілка‖ 

(періоду тимчасової німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 6; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1941–1943 рр. 

Типові статути споживчих кооперативних товариств та постанови райспоживспілки про 

організацію сільських споживчих товариств в районі (1942 ). 

Протоколи засідань правління та списки робітників райспоживспілки.  

Акти документальної ревізії райспоживспілки.  

Списки робітників та службовців сільських споживчих товариств району та заготівельних 

контор, які внесли відрахування управлінню німецького Червоного Хреста (1942–1943). 

Відомості на виплату зарплати робітникам та службовцям контори, товарної бази та 

робітникам транспорту райспоживспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-44  Відділ місцевого господарства Черкаської районної управи (періоду тимчасової 

німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 60; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 60; 1941–1943 рр. 

Накази та витяг з протоколів засідань президії Черкаської районної управи (1942–1943). 

Положення районної управи (чорновик) про організацію бази збуту та постачання при  відділі 

місцевого господарства (1942–1943). Книга наказів по будівельно–ремонтній конторі при 

відділі місцевого господарства. 

Протоколи  ремісничої кваліфікаційної комісії (1942). 

Списки робітників та службовців; робітників відділу місцевого господарства, міського 

водогону та електростанції; бази збуту та постачання на одержання хлібних карток; 

зареєстрованих ремісників по місту; робітників та службовців будівельного відділу. 

Інформації відділу місцевого господарства про будівельні та господарські роботи (1942–

1943). Трудові договори будівельної контори з організаціями. Звіти про роботу бази збуту та 

постачання, про роботу відділу місцевого господарства. Акти про стан будинків; наявність та 

витрачання будівельних матеріалів; інвентаризаційної комісії. 

Заяви про приймання та звільнення з роботи; установ та жителів міста про відпуск 

будівельних матеріалів; ремісників міста і району про установлення розрядів кваліфікації і 

про видачу патентів на право відкриття приватних ремісничих  майстерень. 

Кошториси. Бухгалтерські документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-45  Ломоватська початкова школа (періоду тимчасової німецько–фашистської окупації), 

с. Ломовате Черкаського району Київської області  
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Справ: 1; 1942 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942 р. 

Протоколи засідань педагогічних нарад. 

Листування з відділом освіти районної управи з основних питань діяльності школи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-46  Ломоватський сільський старостат (періоду тимчасової німецько–фашистської 

окупації), с. Ломовате Черкаського району Київської області  

Справ: 3; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1941–1943 рр. 

Списки комуністів; жителів села, які підписались на фашистську газету ―Українська думка‖; 

молоді села, яка підлягає мобілізації на каторжні роботи. 

Інвентаризаційні акти по споживчому товариству. 

Відомості на виплату зарплати сільській поліції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-47  Білозірське громадське господарство № 32 (періоду тимчасової німецько–

фашистської окупації), с. Білозір’я Черкаського району Київської області  

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

Звіти про сільськогосподарські роботи.  

Списки постійних працівників по громадському господарству. 

 

 

 

 

 

Ф. Р- 48  Черкаська народна районна поліція (періоду тимчасової німецько–фашистської 

окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 7; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1941–1943 рр. 

Протоколи обшуків і допитів, ордери на обшук і арешт.  

Списки поліцейських та службовців районної поліції; службовців і робітників установ та 

підприємств м. Черкаси, які мають право користування електроенергією; робітників 

державного господарства № 15; акторів та робітників сцени Черкаського театру. Вартові 
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відомості поліцейських м. Черкаси. Записи лекцій невідомого поліцейського з питань 

служби. Звіти про адміністративно–господарські витрати. Акти приймання–передавання 

зброї, матеріальних цінностей. Заяви і доноси в поліцію. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-49  Адресне бюро Черкаської української охоронної поліції (періоду тимчасової 

німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 159; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 91; 1941–1943 рр. 

Постанови начальника адресного бюро (1942–1943). 

Списки квартальних уповноважених районної управи; уповноважених поліції по проведенню 

обміну паспортів у селах Черкаського району; штатних та позаштатних службовців адресного 

бюро; жителів сіл Черкаського району на видачу німецьких паспортів; жителів (чоловіків) м. 

Черкаси, які прибули на місце проживання після 1 вересня 1939 р. і після 22 червня 1941 р. 

Анкети фольксдойче; службовців військових і цивільних установ німецької окупаційної 

влади; дезертирів із Червоної Армії і військовополонених; репресованих органами Радянської 

влади; жителів м. Черкаси; поліцейських і інших службовців української охоронної поліції. 

Довідковий матеріал на видачу німецьких паспортів жителям м. Черкаси і Черкаського 

району. 

 

 

Опис 2 

Справ: 68; 1941–1943 рр. 

Паспорта – аусвайси жителів сіл Черкаського району. Фотографії до посвідчення осіб–

жителів сіл Черкаського району. 

 

 

 

Ф. Р-50  Черкаська біржа праці  (періоду тимчасової німецько–фашистської окупації), м. 

Черкаси Київської області  

Справ: 39; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1942, 1943 рр. 

Списки службовців та працівників органів окупаційної влади, установ та організацій, які 

діяли у період німецької окупації у м. Черкаси; відповідальних працівників окремих установ 

та організацій; громадян, виділених на примусові роботи; громадян, виділених на примусові 

роботи; громадян окремих сіл Черкаського району, які вивезені на роботи в Німеччину; 

ремісників, власників приватних підприємств міста; списки і свідоцтва ―фольксдойче‖ м. 

Черкаси і району; списки померлих громадян (від 14 до 65 років) м. Черкаси і Черкаського 
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району; громадян 1922–1929 рр. народження; обліку робочої сили громадян м. Черкаси і 

Черкаського району.   

Листи громадян, вивезених до Німеччини через Черкаську біржу праці. 

Донесення керівників підприємств про працівників, які ухиляються від роботи; службових 

осіб про страйк теслярів на ремонті складів колишнього цукрового заводу; поліції і сільських 

старост про виділення і направлення громадян на примусові роботи. 

Повідомлення адміністрації підприємств, установ та організацій про осіб, прийнятих і 

звільнених з роботи. Листування з Черкаською українською охоронною поліцією про прийом 

та звільнення поліцейських; з підприємствами, установами і організаціями про порядок 

прийому і звільнення службовців та працівників; з адміністраторами підприємств та установ 

про розподілення робочої сили; листування на німецькій мові. 

Заявки установ, підприємств і організацій м. Черкаси і Черкаського району на  робочу силу; 

німецьких підприємств і фірм на робочу силу. Біржові картки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-51  Видавництво газети ―Українська думка‖ – орган Черкаської районної  управи 

(періоду тимчасової німецько–фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 73; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 73; 1941–1943 рр. 

Накази, розпорядження районної управи, її відділів та поліції. 

Накази, розпорядження по редакції (1941, 1942). 

Копії протоколів засідань районної управи (1941, 1942). 

Звіти: про роботу видавництва (1942, 1943); про виконання промислово–фінансових планів. 

Зведення інформаційного бюро німецької армії про положення на фронтах (1943). Агітаційні 

матеріали німецько–фашистських  загарбників (1943). 

Рукописні статті для газети (1942, 1943). 

Примірники газети. 

Листування: з установами та організаціями міста про приймання і виконання типографських 

робіт, продовольче забезпечення службовців та прийом і звільнення працівників та 

службовців; з замовниками про виготовлення замовлень (1943). 

Анкети та автобіографії відповідальних працівників (1942). Заяви про прийом на роботу. 

Списки працівників та службовців редакції. 

Штатні розписи (1942, 1943). Кошториси витрат (1941, 1942). Касові документи. 

Відомості на виплату зарплати працівникам та службовцям редакції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-52  Черкаська районна управа (періоду тимчасової німецько–фашистської окупації), м. 

Черкаси Київської області  

Справ: 7; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 7; 1941–1943 рр. 

Накази про призначення сільських старост, уповноважених дільниць на роботу до установ м. 

Черкаси. 

Списки установ Черкаського району–колишніх кооперативів; працівників житлового відділу, 

контори зв’язку, залізничної станції Черкаси, квартальних та дільничних уповноважених 

районної управи по м. Черкаси. 

Листування з установами, підприємствами і організаціями м. Черкаси з питань господарства, 

постачання паливом та інше; з Смілянським гебітскомісаріатом про нагородження старост, 

поліцейських та інших за участь в боротьбі з партизанами (1941, 1942).  Акти та доповідні 

записки про стан залізничного мосту в м. Черкаси і мостів на р.Тясмині. Доповідна записка 

голови районної управи Смілянському гебітскомісару про необхідні заходи з організації 

вивезення торфу та підготовки до експлуатації Ірдинського торфопідприємства (1942). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-53  Земельний відділ Черкаської районної управи (періоду тимчасової німецько–

фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 87; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 87; 1941–1943 рр. 

Директиви гебітсландвірту. 

Плани та звіти громадських господарств району про хід посівних робіт (1942, 1943). 

Матеріали про непридатні землі для використання під сільськогосподарські культури по 

району (1941, 1942). 

Списки працездатного населення громад сіл Черкаського району (1942, 1943). 

Штатні відомості, кошториси та звіти про виконання кошторисів установами крайсландвірту. 

Звіти та відомості про стан тваринництва та птахівництва в районі; про виконання поставок 

продовольчих товарів та стан рільництва; про прибуток та видаток сільськогосподарських 

продуктів по громадських господарствах району; продуктові та грошові звіти та баланси 

громадських господарств району (1942, 1943). 

Головні інвентарні книги. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-54  Фінансовий відділ Черкаської районної управи (періоду тимчасової німецько–

фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 145; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 145; 1941–1943 рр. 

Накази, постанови та протоколи районної управи. 

Списки неплатників податку з будівель та земельної ренти; працівників по сільських управах 

району; будинків приватних осіб та районної управи, зданих в оренду; про звільнення від 

податків жителів міста та району; платників податків по місту та району; родин, члени яких 
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виїхали до Німеччини, на надання допомоги; осіб, які вибули на роботу до Німеччини; 

установ та військових частин загарбників, діючих в м. Черкаси під час німецько–фашистської 

окупації . 

Акти, заяви та довідки про звільнення жителів міста від податків. Реєстраційні картки 

споживчо–кооперативних товариств, громадських та приватних майстерень, церков міста і 

району. 

Кошториси на утримання організацій та установ міста і району, штати української охоронної 

поліції та тюрми; зведені кошториси підприємств районної управи. Звіти про утримання та 

сплату прибуткового податку з працівників установ, підприємств та організацій міста і 

району; про нараховані та сплачені суми 5% збору. Книги реєстрації надходжень податків. 

Реєстри рахунків. Касові та бухгалтерські документи. 

Відомості на виплату заробітної плати  працівникам та службовцям відділів районної управи, 

підприємств, установ та організацій міста та району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-55  Відділ охорони здоров’я Черкаської районної управи (періоду тимчасової німецько–

фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 56; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 56; 1941–1943 рр. 

Накази, витяги з постанов і протоколів засідань президії Черкаської районної управи; накази з 

основної діяльності. Протоколи нарад медичних працівників району. 

Списки випускників зуболікарської та фельдшерської шкіл за 1942 р. 

Листування з Черкаською районною управою, Смілянським районним відділом охорони 

здоров’я та районними установами з адміністративних і господарських питань. 

Документи про роботу медичних закладів (1942–1943). 

Плани та статистичні звіти про роботу медичних закладів міста і району. Документи про 

випадки інфекційних захворювань по місту і району; журнал реєстрації випадків інфекційних 

захворювань в місті і районі (1942, 1943). 

Прибутково–видаткові кошториси на утримання медичних закладів міста та району та 

фінансові звіти. 

Списки лікарів району; працівників та службовців відділу і медичних закладів міста та 

району; інфекційно-хворих; установ і медичних закладів міста та району. 

Відомості на виплату заробітної плати працівникам відділу, медичних закладів міста та 

району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-56  Страхова каса Черкаської районної управи (періоду тимчасової німецько–

фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 41; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 41; 1941–1943 рр. 

Обіжники, інструкції та листування з підприємствами і організаціями з питань страхування 

(1941, 1942). Книги реєстрації установ та підприємств міста та району (1942, 1943). Інструкції 

про страхування хворих працівників і службовців підприємств і установ (1942, 1943). 

Відомості про нарахування страхових внесків підприємствами та установами міста і району 

та сплачення внесків; по обліку об’єктів обов’язкового страхування (1942, 1943). 

Списки застрахованих працівників та службовців організацій міста і району; службовців 

Леськівської сільської управи; службовців страхової каси; підприємств та установ міста 

(1942, 1943). 

Витяги з господарчого банку. 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-57  Відділ освіти і виховання Черкаської районної управи (періоду тимчасової німецько–

фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 4; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1941–1943 рр. 

Учбові програми для I-IV класів (1942, 1943). 

Доповідна записка завідуючого відділом гебітскомісару Смілянської округи про стан роботи 

та оплати праці працівникам шкіл міста і району (1942). Відомості про роботу шкіл (1942). 

Списки шкіл, працівників відділу та навчально–виховних закладів міста і району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-58  Худяківська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько–фашистської 

окупації), с. Худяки Черкаського району Київської області  

Справ: 16; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1941–1943 рр. 

Накази, розпорядження крайсландвірта, районної управи та її відділів, сільського старости 

про поставки сільгосппродукції, направлення людей на виконання трудової повинності, 

відзначення дня народження та смерті Т.Г.Шевченка, утворення хліборобських спілок. 

Звіти про рух населення села (1942–1943). Відомості про кількість, вік та стать населення по 

громаді с. Худяків; виконання поставок сільгосппродукції; наявність худоби; обліку об’єктів 

обов’язкового страхування; про хід виконання польових робіт та збирання врожаю; зведені 

відомості обліку посівів на присадибних ділянках громадян (1942–1943). 

Списки жителів 1920–1929 рр. народження, направлених на виконання трудової повинності; 

працівників управи; людей, підготовлених та відправлених на примусові роботи до 

Німеччини; населення, складені для доведення планів натуральних податків, продажу 

худоби; громадян села–власників худоби (1942, 1943). 
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Ф. Р-59  Кумейківська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько–фашистської 

окупації), с. Кумейки Черкаського району Київської області  

Справ: 23; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1941–1943 рр. 

Постанови, накази та розпорядження крайсландвірта, районної управи та її відділів. 

Плани та звіти про виконання натуральних поставок (1942, 1943). Документи про виконання 

поставок сільгосппродукції, м’ясопаставок; про порядок реєстрації актів громадянського 

стану; фінансову діяльність управи (старостату). 

Списки жителів села; мобілізованих на роботу до Німеччини; працівників Кумейківського 

лісництва і  шпалорізного заводу; платників грошових і натуральних податків. 

Відомості про рух населення; військовополонених за 1943 р.; про хід  посівних робіт, 

виконання натуральних поставок і лісопоставок; на виплату  заробітної плати працівникам 

управи (старостату). Штатні розписи. 

Прибутково–видаткові кошториси та фінансові звіти про їх виконання (1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-60  Степанківська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько–

фашистської окупації), с. Степанки Черкаського району Київської області  

Справ:8; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1941–1943 рр. 

Постанови, накази, розпорядження, телефонограми крайсландвірта, окружного управління, 

районної управи та її відділів. 

Кошториси витрат сільської управи (старостату) (1942, 1943). 

Списки людей, працюючих на лісорозробках; населення, підготовленого та вивезеного на 

примусові роботи в Німеччину, для проведення оподаткування (1942, 1943). 

Фінансові документи. 

Відомості на виплату заробітної плати працівникам управи та сільської поліції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-61  Білозірська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько–фашистської 

окупації), с. Білозір’я Черкаського району Київської області  

Справ: 23; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1941–1943 рр. 

Постанови, накази, розпорядження гебітсландвірта, крайсландвірта, районної управи та її 

відділів. 
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Свідоцтва та довідки про народження, смерть та про захворюваність жителів села. Списки: 

неплатників сільгоспподатку; працівників Закревського та Білозірського лісництв; 

евакуйованих громадян; платників грошових податків; власників худоби; платників 

страхових платежів; жителів села. 

Відомості про наявність зернових культур у власності громадян; виконання плану з 

лісозаготівель; обліку грошових витрат на потреби управи; нарахування і сплачення 

одноразового збору з мешканців села; на видачу заробітної плати працівникам управи 

(старостату) та поліції. 

Прибутково–видаткові кошториси та фінансові звіти про їх виконання. Особові рахунки 

платників податків із зазначенням розміру присадибної ділянки, наявність будівель, кількості 

худоби та сум податку. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-62  Березняцька сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько–фашистської 

окупації), с. Березняки Черкаського району Київської області  

Справ: 1; 1941, 1942 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1941, 1942 рр. 

Розпорядження районної управи про повернення майна розкуркуленим. Заяви розкуркулених. 

Листування з поліцією і районною управою з цього питання. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-63  Талдицька громада № 8 (періоду тимчасової німецько–фашистської окупації), с. 

Талдики Черкаського району Київської області  

Справ: 28; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1942, 1943 рр. 

Накази та розпорядження по громаді № 20. 

Звіти та відомості про видачу натуроплатою на трудодні членам громадського господарства 

(1943). Акти та списки громадян, яким наділено землю (1943).  Подвірні списки членів 

громади (1943). 

Прибутково–видаткові та інші бухгалтерські документи (1943). Відомості обліку трудоднів. 

Рахункові книжки членів громади. 

 

 

Опис 4 

Справ: 13; 1942, 1943 рр. 

Списки членів громади; громадян на здачу хліба. Відомості виробітку трудоднів; про запас 

посівного матеріалу по громаді; на оприбутковування природних та багаторічних трав; на 

виплату заробітної плати. 

Фінансові документи. 
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Ф. Р-64  Свідівське промислово–кооперативне товариство по обробці дерева ―Прогрес‖ 

(періоду тимчасової німецько–фашистської окупації), с. Свідівок Черкаського району 

Київської області  

Справ: 1; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ 1; 1943 р. 

Виробничі програми, плани та баланси товариства. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-65  Планова комісія Шевченківського (Черкаського) окружного виконавчого комітету 

Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (окрплан), м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 363; 1920–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 363; 1920–1930 рр. 

Постанови Уряду УРСР, окрвиконкому та обіжні розпорядження губвідділу управління; 

директиви Укрдержплану. 

Протоколи: засідань окрплану: окружної обліково–приймальної комісії держземель і майна, 

1Х окружного з’їзду Рад і засідань президії окрвиконкому; президії Укрдержплану та 

Київського губернського виконкому. 

Господарсько–оперативні плани райвиконкомів округу. 

Нариси промисловості та сільського господарства Черкаського округу. Огляди стану 

сільського господарства. Статистичні відомості про стан та роботу промислових підприємств 

м. Черкаси і округу; про розмір посівів цукрових буряків в окрузі на заводських і селянських 

землях; про стан промисловості. 

Списки: державних промислових підприємств місцевої промисловості; власників приватних 

капіталістичних підприємств та орендарів державних підприємств; націоналізованих 

будинків та промислових підприємств у м. Черкаси і округу; зведені списки обліку об’єктів.   

Звіти про роботу окрплану. Документи про економічний стан округи. Огляди кон’юктури 

хлібного ринку України та попередні підсумки  хлібозаготівельної кампанії; кон’юктурні 

огляди народного господарства округу. Річні звіти про діяльність райвиконкомів округу; 

короткі звіти округових центрів сільськогосподарської, споживчої та іншої кооперації, 

філіалів і агенств держбанку та окрфінвідділу про діяльність. 

У фонді є документи Черкаської повітової Ради народного господарства за 1920–1922 рр. 
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Ф. Р-66  Планова комісія Шевченківського (Корсунського) окружного виконавчого комітету 

Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь Шевченківського 

(Корсунського) округу   

Справ: 21; 1923–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ; 21; 1923–1925 рр. 

Протоколи засідань: окрекономнаради; президії Київського губернського виконкому і 

губплану; окружної планової комісії, окрвиконкому, сільськогосподарської, фінансової, 

економічної секцій та секції місцевого господарства окрплану. Положення про губернську 

планову комісію. 

Плани роботи губплану; план заходів окрземвідділу по сільському господарству; 

господарсько–оперативний план на 1924–1925 рр. райвиконкомів.  

Списки: недіючих підприємств Черкаського округу; шляхів округу; водоймищ в окрузі (1923, 

1924). 

Відомості про діяльність і стан сільськогосподарських кредитових товариств округу (1924, 

1925).  

Листування з окрмісцевгоспом, райвиконком та іншими установами про встановлення меж 

міст округу; про правильну експлуатацію держземель і іншого держмайна, переданих на 

місцевий бюджет; про роботу підприємств місцевої промисловості та інше. Доповідні 

записки та інші документи про встановлення міських меж Корсуня, Канева і інших міст 

округу (1924).  

Сітка лікувальних установ округу (1924, 1925). 

Прибутково-видаткові кошториси окрмісцевгоспу; на збудування телефонної станції в м. 

Корсунь і поширення телефонної сітки в окрузі; кошториси витрат окружного управління 

міліції і розшуку. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-67  Балакліївський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Балаклія Балакліївського району Шевченківського 

(Черкаського) округу  

Справ:18; 1926–1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1926–1928 рр. 

Циркулярні розпорядження окружного земельного відділу, циркуляри окрвиконкому. 

Постанови, протоколи опікунської Ради при райвиконкомі. Інструкції райвиконкому про 

призначення опіки над сиротами та усиновлення; інструкції Шевченківського окрвиконкому 

по боротьбі з шкідниками сільського господарства, про організацію земельних товариств і 

оформлення їх статутів. Протоколи засідань президії сільради і загальних зборів виборців с. 

Ксаверове (1926, 1927 ). Статут і список членів Калинівського сільськогосподарського 

товариства (1928). 

Заяви про реєстрацію Носачівського сільськогосподарського товариства ―Батрак‖ та список 

членів товариства (1928). Відомості про кількість сиріт по селам району та листування з 

сільськими радами з цих питань; відомості про організацію і діяльність 

сільськогосподарських, промислових, кооперативних товариств району. Доповіді і зведення 
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сільрад про хід підготовки до весняної посівної кампанії і листування з ними з цього питання 

(1928). 

У фонді є документи Ротмистрівського райвиконкому за червень 1928 р. 

 

 

 

 

Ф. Р-69  Виноградський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с.Виноград Виноградського району Шевченківського 

(Корсунського) округу Київської губернії  

Справ: 1; 1923–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1923–1924 рр. 

Податкові листи платників єдиного сільськогосподарського податку по с. Ріпки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-70  Завадівський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Завадівка Завадівського району Шевченківського 

(Корсунського) округу Київської губернії  

Справ: 23; 1922–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1922–1924 рр. 

Накази, обіжники, інструкції окружної та повітової військових нарад ; обіжні розпорядження 

окрвиконкому, окружного фінансового відділу про роззброєння населення, боротьбу з 

бандитизмом, проведення тижня допомоги дітям, проведення кампанії єдиного 

сільськогосподарського податку. Книги наказів.  

Протоколи засідань президії губернського та окружного виконкомів; засідань президії 

райвиконкому; засідань президії сільрад та загальних зборів виборців сіл району; членів 

комітетів незаможних селян (1923–1924 ). 

Квартальні плани про діяльність райвиконкому та сільрад, району (1924). 

Акти обслідувань діяльності сільрад району (1924). Реєстраційні картки служителів культу 

(1924). Книга обліку відповідальних працівників району. Списки відповідальних працівників 

району; осіб, позбавлених виборчих прав по селах району; відповідачів по селам району. 

У фонді є документи Завадівського волосного виконкому за 1922–1923 рр. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-71  Виконавчий комітет Канівської районної Ради народних депутатів, м. Канів 

Черкаської області  

Справ: 1377; 1923–1928, 1944-1980 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 259; 1923–1928 рр. 

Документи загального відділу, земельного управління, культурного відділу, фінансово–

податкової частини, районного фінансового інспектора. 

 

 

Опис 3 

Справ: 782; 1944–1975 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно–масової роботи, бюджетно–фінансової роботи, 

виборчих комісій по виборах до Ради. 

 

 

Опис 4 

Справ: 284; 1976–1980 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно–масової роботи, бюджетно–фінансової роботи, 

виборчих комісій по виборах до Ради. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 22; 1968–1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-72  Виконавчий комітет Корсунь–Шевченківської районної Ради народних депутатів, м. 

Корсунь–Шевченківський Черкаської області  

Справ: 1021; 1923–1924, 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1923–1924 рр. 

Протоколи: засідань районної комісії по боротьбі з дитячою безпритульністю; культурно–

освітніх нарад; загальних зборів мешканців окремих сіл району. 

Господарсько–операційні плани виконкому. 

Звіти про діяльність шкіл, хат–читалень, шкіл ліквідації неписьменності та лікувальних 

установ району. 

Документи та списки особового складу учителів, культурно–освітніх працівників району. 

 

 

Опис 2 

Справ: 881; 1944–1979 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно–масової роботи, бюджетно–фінансової роботи, 

виборчих комісій по виборах до Ради. 

 

 

Опис 4 

Справ: 65; 1980 р. 
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Документи Ради, виконкому, організаційно–масової роботи, бюджетно–фінансової роботи, 

виборчих комісій по виборах до Ради. 

 

 

Опис 3 

Справ: 15; 1944–1948 рр. 

Інформації, акти, списки. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 37; 1958–1964 рр. 

Документи постійних та виборчих комісій. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-73  Леськівський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Леськи Леськівського району Черкаського округу Київської 

губернії  

Справ: 1; 1924 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1924 р. 

Список обліку коней, возів та упряжі у населення району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-74  Матусівський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Матусів Матусівського району Черкаського округу  

Справ: 7; 1923–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1923–1926 рр. 

Обов’язкові постанови і протоколи засідань президії Київського губвиконкому (1923–1925). 

Протоколи засідань президії сільрад та загальних зборів виборців сіл району. 

Акти податкової комісії і заяви селян про зниження податків (1924–1925). Списки платників 

єдиного сільськогосподарського податку по селах району (1924). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-75  Виконавчий комітет Мокрокалигірської районної Ради депутатів трудящих, с. Мокра 

Калигірка Мокрокалигірського району Черкаської області  

Справ: 109; 1927–1930, 1944–1956 рр. 
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Опис 1 

Справ: 34; 1927–1930, 1944–1945 рр. 

Постанови ВУЦВК та РНК УРСР про боротьбу з ухиленням куркульських елементів від здачі 

хліба державі (1929). Обіжні розпорядження окрвиконкому про боротьбу з спекуляцією, 

проведення кампанії по оздоровленню дітей та з інших питань (1929). Постанови Київського 

облвиконкому (1944–1945). Постанови та рішення райвиконкому (1944–1945).   

Протоколи: засідань райвиконкому; пленумів та сесій сільських Рад району; засідань президії 

сільрад та загальних зборів мешканців району (1928–1930, 1944–1945). 

Господарсько–оперативні плани сільрад району (1928–1929). 

Звіти про діяльність  райвиконкому (1927–1928). 

Довідки та посвідчення громадян району про родинний та маєтковий стан (1928–1929). 

Списки членів районної та сільських виборчих комісій; членів сільрад району (1929). 

Службові книги та військові білети військовозобов’язаних району, які зняті з обліку (1930). 

 

 

Опис 2 

Справ: 75; 1944–1956 рр. 

Рішення, постанови Київського та Черкаського облвиконкомів (1944–1948, 1950, 1954–1956). 

Протоколи: сесій районної Ради; засідань райвиконкому (1946–1956). Постанови, рішення та 

розпорядження райвиконкому (1946–1956). 

Плани роботи райвиконкому (1947–1949, 1953–1955). 

Документи по нагородженню орденами і медалями громадян району (1946, 1948, 1951–1956). 

Дані про кількість громадян СРСР, які насильно вивезені німецькими окупантами та які 

повернулись на Батьківщину за 1948 р.; список громадян, які насильно вивезені в німецьку 

неволю і не повернулись на Батьківщину станом на 1 лютого 1949 р. 

Протоколи окружних виборчих комісій і протоколи голосування окружних та дільничних 

виборчих комісій по виборах до районної Ради (1947, 1950, 1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-76  Мошенський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Мошни Мошенського району Шевченківського 

(Черкаського) округу 

Справ: 23; 1925–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1925–1929 рр. 

Обіжні розпорядження, обіжники окрвиконкому, окружного фінансового відділу, 

центральної виборчої комісії та листування з сільськими радами району про підготовку та 

проведення перевиборів Рад, проведення заготівельної кампанії та регулювання торгівлі 

хлібом, про залучення жінок в роботу Рад, про права місцевих органів влади та з інших 

питань (1927–1928). 

Протоколи: засідань президії райвиконкому, сільських Рад та засідань загальних зборів 

виборців (1927–1929). 

Господарсько–оперативні плани райвиконкому та сільрад району (1927–1928). 

Зведені відомості про облік роботи президії та комісій при сільрадах (1927–1928). Висновки 

та акти перевірок діяльності райвиконкому та сільрад району (1927–1928). 
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Ф. Р-77  Виконавчий комітет Вільшанської районної Ради депутатів трудящих, с. Вільшана 

Вільшанського району Черкаської області   

Справ: 89; 1923–1929, 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1923–1929 рр. 

Протоколи: пленумів та нарад при райвиконкомі (1925, 1926); засідань президії 

райвиконкому (1924–1926); засідань президій сільрад та загальних зборів мешканців сіл 

району (1926). 

Квартальні плани роботи райвиконкому та сільрад і звіти про їх виконання (1926). 

Річні, квартальні текстові звіти та зведені таблиці про діяльність райвиконкому та сільрад 

району (1924–1926). Акти обслідувань стану та діяльності сільрад району (1925, 1926). 

Листування:  з окрвиконкомом та сільрадами району про ведення обліку працівників сільрад 

(1926); з сільрадами про проведення загальних зборів та збір пожертвувань на утримання 

церкви (1926). 

Постанови, протоколи та акти комісії з розподілу земельних лишків між малоземельними 

селянами, списки селян, у яких відібрано та яким наділено землю (1922, 1923). Документи 

про проведення землевпорядних робіт (1928, 1929). Окладні книги та списки платників 

єдиного сільськогосподарського податку по селах району (1926–1929). 

Звіти та статистичні відомості про діяльність районного ЗАЦСу (1923–1926). 

Документи (атестаційні листки, посвідчення, відомості, списки) відповідальних працівників 

району (1924–1926). 

Заяви сімей червоноармійців про надання матеріальної допомоги (1926). 

Прибутково–видаткові кошториси райвиконкому та райвідділу місцевого господарства 

(1923–1926). 

 

 

Опис 2 

Справ: 47; 1944–1959 рр. 

Протоколи: сесій райради (1948–1959); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1944). 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1944, 1945, 1953–1959). 

Зведений статистичний звіт про вибори в місцеві Ради, про склад обраних суддів та народних 

засідателів (1951). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати райради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950). 

Кошторис витрат (1954). Звіти про виконання кошторисів витрат (1957–1959). 

Хронологічні довідки виконкомів сільрад про період тимчасової окупації населених пунктів 

(1944–1946). Списки громадян, вивезених до фашистської Німеччини (1944); репатрійованих 

громадян сіл районів (1944–1946). 
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Ф. Р-78  Виконавчий комітет Ротмистрівської районної Ради депутатів трудящих, с. 

Ротмистрівка  Ротмистрівського району Черкаської області   

Справ: 82; 1928, 1930, 1944-1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1928, 1930 рр. 

Циркуляри, розпорядження райвиконкому та районного земельного відділу (1930). 

Протоколи засідань Ротмистрівського та Чугуївського райвиконкомів (1928). 

 

 

Опис 2 

Справ: 79; 1944–1957 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження Київського облвиконкому (1944–1953). 

Протоколи: сесій райради (1948, 1953–1956);  засідань виконкому (1946–1956). 

Документи про нагородження: передовиків сільського господарства (1950, 1951, 1955); 

багатодітних матерів (1953–1956). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню  кандидатів у депутати райради, 

голосування окружних та дільничних виборчих комісій по виборах (1946, 1950, 1953, 1955). 

Документи (рішення, протоколи, списки) по виборах народного суду (1949, 1951, 1953, 1954). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1952–1955). Річний бухгалтерський звіт (1954). 

Списки громадян, насильно вивезених до фашистської Німеччини та закатованих під час 

тимчасової окупації району (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-79  Виконавчий комітет Смілянської районної Ради депутатів трудящих, м. Сміла 

Черкаської області   

Справ: 915; 1919–1934, 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 76; 1919–1934 рр. 

Постанови ВУЦВК, Ради  Народних Комісарів УСРР, Народного комісаріату землеробства 

(1919–1923). 

Протоколи засідань: президії райвиконкому; повітової та районної нарад по боротьбі з 

бандитизмом (1924). 

Листування з районним партійним комітетом про скликання з’їзду працівників освіти, 

шкільне будівництво, роботу відділів місцевого господарства та з інших питань. 

Службові посвідчення співробітників волосного виконкому та список співробітників 

райвиконкому. 

Заяви інвалідів праці про призначення пенсій. 

Відомості про виплату зарплати службовцям земельного відділу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 824; 1944–1985 рр. 



37 

 

Протоколи: сесій райради та документи до них (1945, 1948–1985); засідань виконкому та 

документи до них; звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1962–1985). 

Обов’язкові постанови райвиконкому (1948, 1949, 1952). Об’єднані постанови райвиконкому 

та райкому КП(б) України (1949–1954). Постанови, рішення райвиконкому (1945–1949); 

розпорядження райвиконкому (1945–1949); розпорядження райвиконкому (1955–1985). 

Журнали реєстрації рішень та розпоряджень райвиконкому (1969–1985). 

Плани роботи виконкому (1966, 1967). 

Протоколи засідань, плани роботи, акти постійних комісій виконкому (1951, 1952, 1958–

1985).  

Інформації, звіти про роботу виконкому (1947, 1957–1961, 1964, 1966). 

Умови на соцзмагання між районами, сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1946–

1966, 1981–1985). Довідки, інформації про організаційно–масову роботу (1956–1985). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1965, 1969–1985). 

Документи: (копії рішень, протоколи вручення, списки) про нагородження медалями 

передовиків (1978–1980); протоколи, представлення до нагородження багатодітних матерів 

орденами та медалями (1958, 1961–1980). 

Звіти, інформації про діяльність релігійних та церковних общин району (1963–1985). 

Накази виборців та документи про їх виконання (1957–1965, 1969–1980, 1985). 

Плани, звіти про роботу депутатів райради (1955–1964). Протоколи загальних зборів 

виборців по висуненню кандидатів у депутати райради, окружних виборчих комісій про 

реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, 

списки обраних депутатів (1963–1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985). 

Кошториси витрат (1957, 1963–1985). Річні бухгалтерські звіти (1956, 1957, 1963–1985). 

 

 

Опис 1 ―и‖ 

Справ: 10; 1947–1957 рр. 

Протоколи голосувань окружної і дільничних виборчих комісій по виборах депутатів (1947, 

1949–1951, 1953–1955, 1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-80  Виконавчий комітет Черкаської районної Ради народних депутатів, м. Черкаси 

Черкаської області   

Справ: 811; 1925–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1925–1934, 1940 рр. 

Постанови, циркуляри Наркомату земельних справ про Всеукраїнський перепис кадрів 

сільського господарства (1930–1932). 

Протоколи: П-ого районного з’їзду Рад; районної наради з підготовки кадрів (1925–1926). 

Господарсько–оперативний план діяльності райвиконкому (1928–1929). 

Економічний нарис м. Черкаси та району: характеристика промисловості із зазначенням 

кількості працівників і об’єму валової продукції сільського господарства та культурно-

освітніх установ (1940). Зведена відомість про стан посівів в районі та відомості про стан 

насіннєвих фондів у колгоспному та індивідуальному секторах (1930–1931). 
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Листування з ВУЦВК про передавання молитовних будинків м. Черкаси для суспільних 

потреб (1930–1932). Документи: Черкаської старообрядної покровської релігійної громади; 

про реєстрацію та діяльність релігійних громад м. Черкаси; про закриття Миколаївського 

собору (1932–1934). Заяви членів православної релігійної громади с. Думанці про 

перереєстрацію, статут. Опис майна та список членів громади (1934). 

Призивні картки, довідки про майновий стан та списки призовників району. Службові книги 

військовослужбовців району. 

Списки: призовників району; допризовників; добровільних кореспондентів району; 

уповноважених на районний з’їзд; службовців та працівників Черкаської дільниці Київського 

обласного тресту місцевого господарства. 

 

 

Опис 2 

Справ: 58; 1944–1946 рр. 

Постанови Київського облвиконкому (1945). 

Протоколи: сесій райради; засідань виконкому. 

Обов’язкові постанови райвиконкому (1946). 

Інформації про роботу виконкому (1944). 

Витяги з рішень виконкому про представлення осіб до нагород та їх списки (1945–1947). 

Відомості сільрад про наявність на їх територіях релігійних общин (1945). 

Документи про підготовку до виборів у Верховну Раду СРСР (1945, 1946). 

Кошториси витрат виконкому та його відділів. 

Зведені відомості та акти про збитки, нанесені колгоспам, підприємствам та народному 

господарству району німецько–фашистськими загарбниками (1944). 

Книга пам’яті загиблих офіцерів та воїнів Червоної Армії і партизан (1944). Відомості сільрад 

про кількість репатріантів, сім’ї колишніх поліцейських та інших посібників німецько–

фашистських окупантів. Списки: репатріантів; осіб, що переселялися у Кримську область та 

бажаючих виїхати до Польщі. 

 

 

Опис 3 

Справ: 200; 1947–1962 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно–масової роботи, бюджетно–фінансової роботи, 

виборчих комісій по виборах до Ради. 

 

 

Опис 4 

Справ: 395; 1965–1977 рр. 

Документи  Ради, виконкому, організаційно–масової роботи, бюджетно–фінансової роботи, 

виборчих комісій по виборах до Ради. 

 

 

Опис 1 м 

Справ: 22; 1965–1973 рр. 

Протоколи:  звітно–виборних профспілкових зборів; засідань місцевого комітету профспілки. 

Плани роботи місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р-81  Стеблівський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червонормійських депутатів, с. Стеблів Стеблівського району Шевченківського 

(Черкаського) округу  

Справ: 414; 1923–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 414; 1923–1930 рр. 

Обов’язкові постанови, розпорядження окрвиконкому (1923–1926). 

Протоколи: засідань президії Київського губвиконкому (1924, 1925); засідань президії 

окрвиконкому (1924–1929); пленумів райвиконкому та сільрад району (1929, 1930); засідань 

президії райвиконкому (1924–1929); засідань президій сільрад (1924, 1927–1929); засідань 

комісій при райвиконкомі (1924–1929); загальних зборів виборців по селах району (1927–

1929). 

Плани діяльності райвиконкому (1928). Квартальні плани діяльності сільрад району (1926–

1928). 

Річні, квартальні, місячні статистичні та текстові звіти про діяльність райвиконкому, його 

відділів та сільрад району. Документи про діяльність районних організацій (1925–1928). 

Відомості про електрично–промисловий стан району (1927, 1928). 

Листування з окрвиконкомом та сільрадами про роботу сільськогосподарських товариств, 

районування, боротьбу з дитячою безпритульністю, надання допомоги родинам 

червоноармійців та інвалідам. 

Документи (протоколи, плани, звіти, окладні картки, особові справи платників району та 

інші) про проведення податкової кампанії в районі. 

Документи: (постанови, розпорядження, протоколи, плани, відомості та інші) про стан 

сільського господарства в районі, розвиток тваринництва та переселення громадян; (статути, 

протоколи, положення, заяви, списки та інші) про реєстрацію сільськогосподарських та 

кооперативних товариств. 

Документи (статути, протоколи, відомості, списки, книги реєстрації) про діяльність 

релігійних громад району (1925–1931). 

Документи: (розпорядження, інструкції, протоколи, відомості, анкети, особові справи  

працівників освіти та інші) про роботу інспектури народної освіти; (обіжники, інструкції, 

плани, звіти, листування)  про роботу статистичного відділу (1925–1929); (протоколи, плани, 

звіти, кошториси, акти) про роботу відділу місцевого господарства (1924–1927). 

Документи (протоколи, реєстраційні картки, акти, листування) про вибори делегатів на 

районні з’їзди Рад та підготовку до перевиборів Рад (1925–1928). 

Документи (анкети, посвідчення, відомості, заяви, особові картки та інші) про особовий склад 

райвиконкому, його відділів та сільрад району (1924–1929). 

Бюджети райвиконкому (1928, 1929). 

Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам райвиконкому, його відділів, сільрад 

та установ, що знаходяться на бюджеті райвиконкому. 
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Ф. Р-83  Медведівський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Медведівка Медведівського району Черкаського округу  

Справ: 2; 1923–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1923–1924 рр. 

Листування з окрвиконкомом, сільськими радами, членами релігійних громад про реєстрацію 

та перереєстрацію громад і їх майна; анкети перевірок будівель релігійних громад і майна; 

реєстраційні картки священнослужителів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-85  Виконавчий комітет Мліївської сільської Ради народних депутатів, с. Мліїв 

Городищенського району Черкаської області  

Справ: 274; 1926, 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1926 р. 

Протоколи засідань президії сільської Ради і загальних зборів виборців. 

 

 

Опис 2 

Справ: 46; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1954); засідань виконкому. 

Одноразові статистичні звіти про стан і вік сільського населення та облік худоби (1944, 1945). 

Заяви депутатів про згоду балотуватися (1947). 

Бюджети сільради (1946–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1950–1954). 

Місячні звітні відомості по прибутках та видатках сільського бюджету (1946–1954). 

 

 

Опис 3 

Справ:227; 1954–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1959, 1962, 

1963, 1972, 1976, 1980–1984); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями 

(1976–1980). 

Протоколи  засідань, плани роботи, акти постійних комісій (1959, 1962, 1966–1982). 

Перспективні та квартальні плани роботи виконкому (1972–1975). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1958–1960, 1963–

1968, 1972–1980). Інформації про організаційно–масову роботу (1972–1975). 

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів та постійних комісій, скликання сесій та 

організаційно–масову роботу органів громадської самодіяльності населення (1958, 1976–

1980). 

Інформації, звіти депутатів перед виборцями (1966, 1972–1975). Протоколи загальних зборів 

трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про 

реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися 

(1955, 1959, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 
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Бюджети сільради (1954–1970, 1974–1980). Штатні розписи (1955, 1960, 1976–1980). 

Кошториси витрат (1955–1970, 1974–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1955, 1956, 1968). 

Документи (протоколи, плани, акти перевірянь, звіти, журнал) групи народного контролю 

(1976–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-86  Виконавчий комітет Васильківської сільської Ради народних депутатів, с. Васильків 

Шполянського району Черкаської області  

Справ: 303; 1930, 1931, 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1930, 1931 рр. 

Особові картки членів президії сільради. 

 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1945 р. 

Протоколи засідань виконкому. 

 

 

Опис 3 

Справ: 9; 1946 р. 

Протоколи засідань виконкому. 

Листування з райвиконкомом з питань організаційно–масової роботи. 

Звіти про будівництво житлових будинків. 

Списки виборців. 

Бюджети сільради. 

 

 

Опис 4 

Справ: 52; 1947–1954 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно–масової роботи, бюджетно–фінансової роботи. 

 

 

Опис 5 

Справ: 232; 1955–1980 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно–масової роботи, бюджетно–фінансової роботи та 

виборчих комісій по виборах до сільради. 

 

 

Опис 6 

Справ: 8; 1957–1963 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах. 
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Ф. Р-87  Моргунівський сільський виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Моргунове Вільшанської волості Звенигородського повіту 

Київської губернії  

Справ: 3; 1921–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1921–1922 рр. 

Циркуляри, постанови, інструкції повітвиконкому про боротьбу з дезертирством, проведення 

місячника допомоги голодуючим, підготовку до весняної посівної кампанії, організацію 

комісії допомоги, голодуючим та про реєстрацію ветеринарних фельдшерів (1922). 

Протоколи загальних сільських зборів . 

Листування з повітвиконкомом  про стягнення податків (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-88  Виконавчий комітет Ситниківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Ситники 

Корсунь–Шевченківського району Черкаської області   

Справ: 59; 1921, 1945-1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1921 р. 

Протоколи загальних сільських зборів. 

 

 

Опис 2 

Справ: 52; 1945–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 

Статистичні звіти: про склад виконкому та постійних комісій; про кількість населення (1946–

1950, 1953). 

Бюджети сільської Ради (1946–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1954). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1950–1952, 1954). 

 

 

Опис 2и 

Справ: 6; 1947, 1950, 1953 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах. 
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Ф. Р-89  Виконавчий комітет Беркозівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Беркозівка 

Канівського району Черкаської області  

Справ: 294; 1918, 1919, 1946–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1918, 1919 рр. 

Протоколи загальних  сільських зборів. 

 

 

Опис 2 

Справ: 148; 1946–1964 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно–масової роботи, бюджетно–фінансової роботи, 

виборчих комісій по виборах до сільради. 

 

 

Опис 3 

Справ: 145; 1965–1976 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно–масової роботи, бюджетно–фінансової роботи, 

виборчих комісій по виборах до сільради. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-90  Виконавчий комітет Худяківської сільської Ради народних депутатів, с. Худяки 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 544; 1924, 1925, 1944–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1924, 1925 рр. 

Грошові документи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 94; 1944–1956 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно–масової роботи, бюджетно–масової роботи, 

виборчих комісій по виборах до сільради. 

 

 

Опис 3 

Справ: 449; 1957–1984 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно–масової роботи, бюджетно–масової роботи, 

виборчих комісій по виборах до сільради. 
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Ф. Р-91  Виконавчий комітет Шендерівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Шендерівка Корсунь–Шевченківського району Черкаської області   

Справ: 268; 1928, 1929,1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 268; 1928,1929, 1944–1980 рр. 

Розпорядження Стеблівського райвиконкому (1928, 1929). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1960, 1963–1980); засідань виконкому (1944–1980); 

загальних зборів мешканців села (1972–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів 

перед виборцями (1969–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1955–1982). 

Квартальні плани роботи виконкому (1952, 1960, 1980). 

Акти, доповідні записки про перевіряння роботи виконкому органами вищого рівня (1972–

1979). 

Листування з райвиконкомом про благоустрій села (1960, 1972, 1973). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1955, 1957, 1962, 

1967, 1974, 1980). Доповідні записки, інформації про організаційно–масову роботу (1957, 

1959, 1963–1966, 1974–1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій, організаційно–масову роботу та 

органи громадської самодіяльності населення (1960, 1961, 1964, 1965, 1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки кандидатів (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 

1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946, 1949, 1953–1973, 1977–1980). Штатні розписи (1946, 1952–1955, 

1970–1980). Кошториси витрат (1947–1980). Річні звіти про виконання сільського  

бюджету(1947, 1952–1961, 1964–1967, 1971–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1951, 1956, 1960, 1962, 1965). 

Списки репатрійованих громадян (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-92  Виконавчий комітет Нетеребської сільської Ради народних депутатів, с. Нетеребка 

Корсунь–Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 273; 1923–1926, 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1923–1926 рр. 

Документи: з питань релігійних культів; про матеріальне забезпечення шкіл. 

 

 

Опис 2 

Справ: 271; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1955, 1961–

1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1966–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1955–1980). 
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Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх  виконання (1968, 1969, 1978, 

1979). Доповідні записки, інформації про організаційно–масову роботу (1964, 1965, 1968, 

1969, 1978, 1979). 

Статистичні звіти  про склад депутатів, постійних комісій, організаційно–масову роботу та 

органи громадської самодіяльності населення (1957, 1958, 1968, 1969, 1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). Списки депутатів, картки обліку роботи (1953, 1955). 

Бюджети сільради (1945–1948, 1952–1969, 1977–1980). Штатні розписи (1952, 1958, 1962–

1980). Кошториси витрат (1947, 1948, 1952–1980). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1968–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1956–1963, 1966, 1967, 1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-93  Виконавчий комітет Гута–Селищанської сільської Ради депутатів трудящих, с. Гута–

Селицька Корсунь–Шевченківського району Київської області  

Справ: 15; 1927–1928, 1944–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1927–1928, 1944–1953 рр. 

Протоколи; сесій сільради; загальних зборів мешканців села; засідань виконкому сільської 

Ради (1944, 1946–1954). 

Листування з Стеблівським райвиконкомом про проведення виборчої кампанії, надання 

допомоги сім’ям червоних партизан і загиблих червоноармійців та з інших питань (1927–

1928). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948, 1950, 1952, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-95  Виконавчий комітет Яблунівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Яблунівка 

Корсунь–Шевченківського району Київської області  

Справ: 64; 1921–1933, 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1921–1933 рр. 

Інструкція ВУЦВК про роботу комісій сільських Рад (1929). Постанови, інструкції, 

розпорядження райвиконкому про боротьбу з шкідниками сільського господарства, хід 

реалізації позики індустріалізації по селу, регулювання земельних взаємовідносин на селі, 

пожвавлення роботи осередків допомоги дітям та охорону праці наймитів на селі (1925, 

1929). 

Протоколи засідань президії сільради та загальних зборів виборців села; засідань земельної 

комісії, комісії по розподілу хліба між бідняцькими господарствами, посівної трійки, сіль 
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виборчкому, комісії по утворенню сільського насіннєвого споживчого товариства (1921–

1923, 1928–1930). 

Трудові договори з особами, які застосовують у своєму господарстві найману робочу силу. 

Виконавчі листи та листування з органами влади та суду про стягнення по ним; справи за 

позовами (1928, 1929). 

Списки: селян, які наділені землею під озимий посів; членів сільського комітету незаможних 

селян; платників та неплатників єдиного сільгоспподатку; наймитів села; громадян, 

позбавлених виборчих прав; жителів села з зазначенням кількості землі і по угіддям; 

посімейні списки жителів села (1922, 1923, 1928–1930, 1933). Іменний реєстраційно–

платіжний список по обов’язковому окладному страхуванню (1929). 

Акти земельної комісії та розподільні записи, заяви громадян про розподіл господарств 

(1929). 

 

 

Опис 2 

Справ: 15; 1944–1949 рр. 

Протоколи сесій та засідань виконкому сільської Ради, загальних зборів мешканців села. 

Бюджети сільської Ради (1945, 1947, 1948). Кошторис витрат (1948). 

Книги витрат та доходів сільського бюджету і коштів самообкладання (1946, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-96  Виконавчий комітет Сунківської сільської Ради народних депутатів, с. Сунки 

Смілянського району Черкаської області  

Справ: 353; 1927–1931, 1944–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 70; 1927–1931 рр. 

Копії протоколів пленумів райвиконкому (1928–1930). Протоколи: засідань пленумів та 

президії сільради (1928–1930); загальних зборів виборців та земельного товариства (1928–

1930); засідань сільської виборчої комісії (1928–1930). 

Заяви про відновлення у виборчих правах та листування з цього питання (1928, 1929). 

Документи: про розділення дворів, землі та майна (1928–1931). 

Списки: громадян, позбавлених виборчих прав (1928–1930); військовозобов’язаних та 

призовників (1928–1930); платників сільськогосподарського податку (1928–1930); 

землекористувачів (1928–1930). 

Кошториси витрат та звіти про їх виконання. 

 

 

Опис 2 

Справ: 283; 1944–1984 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1984); засідань виконкому (1944–1946, 1949–1984); 

загальних зборів мешканців села (1947, 1951–1953, 1966–1984); звітних зборів виборців та 

звіти депутатів перед виборцями (1953, 1961–1964, 1967–1984). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1946–1985). 

Плани роботи виконкому (1946, 1981–1984). 

Статистичні звіти про роботу сільради (1950–1952). 
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Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1946, 1950, 1953, 

1957, 1968–1970). Інформації, звіти про організаційно–масову роботу (1955–1959, 1980). 

Акти приймання–передавання справ при зміні голови виконкому (1958, 1973). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки та біографії кандидатів (1947, 1950, 1953, 1955–

1957, 1959, 1961, 1965–1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982). 

Бюджети сільради (1946–1953, 1956–1984). Кошториси витрат (1947–1952, 1955, 1958–1961, 

1964–1984). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946–1952, 1957–1984). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1954–1956, 1959, 1973). 

Списки, автобіографії та посвідчення репатрійованих громадян (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-97  Виконавчий комітет Петрушківської сільської Ради народних депутатів, с. Петрушки 

Корсунь–Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 250; 1920–1922, 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1920–1922 рр. 

Постанова ВУЦВК. Циркуляри та інструкції органів вищого рівня. 

Протоколи: засідань виконкому; загальних зборів мешканців села. 

Акти про наділення землі безземельним мешканцям села та списки платників податків. 

 

 

Опис 2 

Справ: 242; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому (1944–1950, 1953–1980); 

загальних зборів мешканців села (1971–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів 

перед виборцями (1969–1979). 

Протоколи засідань плани роботи постійних комісій (1969–1982). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946, 1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1968, 1973, 1976, 

1977, 1980). Звітні дані про організаційно–масову роботу (1977–1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій, організаційно–масову роботу та 

органи громадської самодіяльності населення (1962, 1964, 1968, 1970, 1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1957, 1959, 1961, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1968, 1972–1980). Штатні розписи (1950, 1951, 1954, 1955, 1962, 

1965, 1966, 1971–1980). Кошториси витрат (1947–1955, 1958, 1962, 1965, 1966, 1970–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947–1949, 1953–1964, 1968–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1946, 1950, 1951, 1962, 1965–

1968). 
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Ф. Р-98  Виконавчий комітет Мельниківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Мельники 

Смілянського району Черкаської області  

Справ: 108; 1919, 1920, 1926–1933, 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1919, 1920, 1926–1933 рр. 

Розпорядження Балакліївського та Ротмистрівського райвиконкомів (1927, 1929) 

Протоколи: пленумів та засідань президії сільради (1919, 1920, 1926–1929); засідань 

правління та загальних зборів членів сільської земельної громади (1926–1929); загальних 

зборів мешканців села (1919, 1920, 1926–1929); загальних зборів виборців села (1919, 1920, 

1926–1929). 

Справи за позовами мешканців села (1927–1933). 

Списки: мешканців села (1929, 1930); орендаторів землі (1929, 1930); громадян, які 

підписались на позику 3-го державного займу індустріалізації народного господарства (1929, 

1930). 

 

 

Опис 2 

Справ: 81; 1944–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1958); засідань виконкому (1944–1958); загальних зборів 

мешканців села (1957). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1956, 1957). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1955–1957). 

Інформації про організаційно–масову роботу (1950, 1955–1958). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955). 

Бюджети сільради (1947–1950). Штатні розписи (1950–1955). Кошториси витрат (1950–1958). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1950–1959). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-100  Виконавчий комітет Самгородської сільської Ради народних депутатів, с. 

Самгородок Смілянського району Черкаської області  

Справ: 166; 1925, 1944–1958, 1968–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1925 р. 

Постанови Черкаського окружного виконкому. 

Протоколи: засідань президії окружного виконкому; засідань земельної секції та членів 

сільради. 

Витяги з протоколів засідань районної комісії по єдиному сільськогосподарському податку, 

окладні листи та списки платників. Списки господарств, яким надані пільги по єдиному 

сільськогосподарському податку. 
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Опис 2 

Справ: 161; 1944–1958, 1968–1985 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1953–1958, 1968–1985); засідань виконкому (1944, 1945, 

1953–1958, 1968–1985); загальних зборів мешканців села (1977–1985); сходок мешканців села 

(1968–1976); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1968–1987). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1968–1987). 

Плани роботи виконкому (1946, 1981–1985). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1968, 1969). 

Інформації, звіти про організаційно–масову роботу (1968–1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1977, 1978). Облікові статистичні 

звіти про кількість населення, худоби (1944–1946, 1981). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1969, 1971–1973, 1975–1977, 1980, 1982, 1985). 

Бюджети сільради (1969–1985). Кошториси витрат (1944, 1946, 1969–1979, 1982–1985). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1944, 1946, 1970–1985). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-101  Гречківський сільський виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гречківка Смілянського району Київської області  

Справ: 19; 1927–1935 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1927–1935 рр. 

Протоколи засідань культурно–освітньої комісії при виконкомі (1929). 

Відомості про хід хлібозаготівлі, осінньої посівної кампанії та самооподаткування (1929). 

Справи за позовами громадян та про стягнення з них боргів (1929–1935). 

Заяви селян про наділення їм садибної та польової землі (1927–1929). 

Списки  селян, наділених землею (1929). 

Рахунки та розписки про одержання грошей з сільради за проведення господарських робіт 

(1929, 1930). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-102  Виконавчий комітет Карашинської сільської Ради депутатів трудящих, с. Карашина 

Корсунь–Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 44; 1921–1926, 1944-1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1921–1926 рр. 

Положення, інструкція та розпорядження районного політичного інспектора (1925). 
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Акти про наявність об’єктів обкладання та розміри державної продовольчої розверстки по 

селу. 

Окладні листи платників єдиного сільськогосподарського податку (1923, 1924). 

 

 

Опис 2 

Справ: 40; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села. 

Генеральний план будівництва села (1949). 

Статистичні звіти про склад виконкому, постійних комісій (1949–1952). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах. 

Бюджети сільради (1946–1953). Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1949, 1952, 1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1950, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-103  Виконавчий комітет Голов’ятинської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Голов’ятине Смілянського району Черкаської області  

Справ: 99; 1929, 1930, 1945–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1929, 1930 рр. 

Постанови окружного виконкому (1929); розпорядження окружного статбюро (1929); 

постанови райвиконкому (1929). 

Протоколи засідань постійних комісій (1929). 

Оголошення окружного  військового комісаріату про призов на військову службу громадян 

1907 р. народження та на переоблік військовозобов’язаних 1983–1906 рр. народження (1929). 

Листування з райвиконкомом про розбір спірних земельних справ та особовий склад сільради 

(1929). 

Цивільні справи. Списки громадян, позбавлених виборчих прав. 

 

 

Опис 2 

Справ: 72; 1945–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1959); засідань виконкому. 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1950, 1958). 

Умови та соцзмагання між сільрадами (1951, 1952). Інформації про організаційно–масову 

роботу (1951–1959). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955–1957, 1959). 

Бюджети сільради (1946–1959). Кошториси витрат (1946–1959). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1946–1959). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945–1947, 1951–1955). 
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Ф. Р-104  Корсунський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Корсунь Шевченківського (Корсунського) округу Київської 

губернії  

Справ: 23; 1919–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1919–1923 рр. 

Накази, відозви, об’яви та розпорядження Канівського повітревкому, повітвиконкому, 

повстанського військово–революційного комітету та інших центральних органів влади про 

боротьбу з дирекцією, Денікіним, кулацтвом та бандитизмом (1919). Декрет ВУВК та РНК 

УСРР про націоналізацію земель для цукрової промисловості (1922). 

Протоколи: засідань Канівського повітвиконкому (1919); засідань волвиконкому (1919); 

засідань сільрад (1919); загальних сільських зборів (1919). 

Документи: (відомості, акти, заяви та інші) про облік наявності та лишків продовольства у 

населення і промислових товарів в магазинах приватних власників (1919); (постанови, 

розпорядження, плани, акти, відомості, листування) про стан сільського господарства по 

селах волості. Опис майна  палацу колишніх князів Лопухіних – Демидових в м.Корсунь 

(1919). 

Документи (циркуляри, посвідчення, довідки, відомості, листування) про облік та 

мобілізацію військовозобов’язаних. 

Протоколи, списки членів та листування з повітвиконкомом та сільрадами про організацію 

комітетів бідноти (1919). Документи (ухвали, листування, заяви, списки та інші) про 

призначення пенсій, опіки та видачу матеріальної допомоги інвалідам війни, сім’ям 

червоноармійців та сиротам. 

Відомості про кількість заводів, млинів, чисельність населення по волості (1919). 

Документи (мандати, посвідчення, списки, заяви) про особовий склад волвиконкому, його 

відділів та сільрад (1919–1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-105  Балакліївський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Балаклія Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 2; 1919 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1919 р. 

Протоколи засідань волвиконкому; постанови Балакліївської волосної народної управи від 1 

жовтня 1918 р. 

 

 

 

 

 



52 

 

Ф. Р-106  В’язівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. В’язівок Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 5; 1923 р. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1923 р. 

Циркуляри, розпорядження та інші документи Черкаського повітвиконкому про збір податку 

по волості. 

Доповідь про діяльність волвиконкому. 

Акти та інші документи про особовий склад волвиконкому. Списки платників подвірно–

садибного податку та трудгужподатку по волості. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-107  Леськівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Леськи Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 3; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1921, 1922 рр. 

Протоколи повітвиконкому (1922).  

Доповідні звіти та статистичні відомості про діяльність волвиконкому. 

Листування з повітовим виконавчим комітетом про особовий склад працівників волосного 

виконкому (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-108  Райгородський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Райгород Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 1; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1922, 1923 рр. 

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам волосного виконавчого комітету і 

сільських Рад волості. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-109  Ротмистрівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ротмистрівка Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 5; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 



53 

 

Справ: 5; 1920–1922 рр. 

Протоколи засідань, витяги з протоколів засідань сільських рад (1921). 

Опис майна Ротмистрівської економії (1920). Листування з повітовим та волосним 

земельними відділами, сільрадами про розподіл землі, виконання сільськогосподарських 

робіт (1920). Відомості про розмір посівних площ, наявність насіння, інвентаря, кількість 

робітників по селах волості (1921, 1922).  

 

 

 

 

 

Ф. Р-110  Селищанський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Селище Шевченківського (Корсунського) повіту Київської 

губернії  

Справ: 22; 1919–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1919–1923 рр. 

Накази, розпорядження повітового мобілізаційного відділу, окружного та повітового 

військових комісаріатів про  облік військовозобов’язаних (1921–1923). 

Накази повітового військового комісару про призов військовозобов’язаних 1901 р. 

народження (1922). Інструкції, циркулярні розпорядження губернського і повітового 

виконкомів про порядок реєстрації актів цивільного стану. 

Протоколи волосних з’їздів Рад, засідань волосного виконкому і сільських виконкомів (1922). 

Інструкції Київського губернського фінансового відділу, звіти, відомості, списки та інші 

документи про проведення кампанії загальноцивільного податку (1921–1923). Відомості, 

листування з повітовим продовольчим комітетом, податковим бюро про проведення кампанії 

продовольчого податку (1922); з сільрадами про пожертвування продуктів на допомогу 

голодаючим Поволжя (1921–1923). 

Місячні звітні відомості про розприділення землі між малоземельними і безземельними 

селянами, надходження продовольчого податку, соціальне забезпечення нужденних та сімей 

червоноармійців (1922, 1923). Відомості, акти та листування з повітовими відділами праці і 

сільськими Радами про трудгужповинності (1922). Відомості про чисельність 

військовозобов’язаних у волості (1922, 1923). Місячні відомості про кількість зареєстрованих 

актів цивільного стану по селах волості (1921–1923. Листування з сільськими Радами, заяви 

селян про наділення землею і видачу посівного матеріалу (1921–1923). 

Списки отримавших насінневу позику та пайок продовольчих продуктів (1921–1923); селян, 

які отримали землі колишніх нетрудових елементів (1921–1923); селян сіл Квітки, Дацьки, 

Тараща, у яких націоналізована земля (1922, 1923); платників трудгужподатку по селах 

волості (1922); дезертирів (1921, 1922). Заяви, метричні довідки, підписки і інші документи 

про реєстрацію шлюбів і розірвання шлюбів (1921, 1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-111  Смілянський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 36; 1920–1923 рр. 
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Опис 1 

Справ: 36; 1920–1923 рр. 

Закон про землю та телеграми Ради Народних Комісарів УСРР про введення закону в життя 

(1920, 1921). Декрети, постанови, інструкції Всеукраїнського Центрального Виконавчого 

комітету і Ради Народних Камісарів УСРР про націоналізацію земель для цукрової 

промисловості, заходи розширення і розвитку культури цукрового буряку, додаткове 

оподаткування торгівельних та промислових підприємств для надання допомоги голодаючим 

(1921–1922). Обіжники та інструкції Народного комісаріату землеробства УСРР про 

влаштування переселенців і біженців (1921, 1922). Накази Черкаського повітового виконкому 

про проведення трудової та гужової повинності (1920 ); Черкаського повітового і районного 

продовольчих комітетів та особої Черкаської районної продовольчої комісії про заготівлю та 

постачання продуктів (1920); Черкаського повітового військового комісаріату, 

революційного комітету та комісії по боротьбі з дезертирством про боротьбу з дезертирством 

і бандитизмом, переведення установ на військовий стан (1920–1922). Накази, розпорядження 

та звернення Черкаської повітової розподільної комісії про розподіл землі (1920, 1921). 

Обіжники та розпорядження Кременчуцького губернського управління державних земель і 

земельного відділу Черкаського повітового виконкому про скасування волосних земельних 

відділів, введення волосного земельного уповноваженого, покарання за самовільні порубки 

лісу, землекористування (1920–1922). Розпорядження та акт Смілянської районної комісії по 

націоналізації земель про відвід і установлення межі земель селян і установ (1921, 1922). 

Обіжники, інструкції губернського підвідділу реєстрації актів цивільного стану, про 

стягнення гербового збору (1920–1922). 

Протоколи з’їзду завідуючих волосними земельними відділами Черкаського повіту про 

організацію волосних господарств і їх працю, про закріплення землі (1921); засідань 

Смілянської районної і волосної надзвичайної комісії про утворення органу санітарного 

нагляду та боротьбу з епідемією (1921, 1922); сільрад і комісії про боротьбу з 

лісопорушеннями та охорону лісів (1922); земельної комісії по відводу та наділу землі (1921, 

1922); загальних зборів громадян, членів сільських рад про трудове землекористування (1921, 

1922). 

План весняної посівної кампанії Черкаського повіту (1922). Доповідні записки санітарного 

лікаря м. Сміла про санітарний стан міста (1921, 1922). Доповіді про проведену волосну 

посівну кампанію; про роботу Смілянського РАЦСу (1922). Акти перевіряння земельної 

комісії по проведенню продовольчо-податкової кампанії (1920–1922); волосної комісії по 

прийому садів, ферм та іншого майна колишнього графа Бобринського (1921, 1922); прийому 

печаток від церквів (1922). Щомісячні відомості про діяльність волосного виконкому (1922). 

Відомості сільських рад, сільських земельних громад про кількість землі, господарств, 

населення (1920, 1921); про кількість землі по установах і селах волості (1922); обліку земель, 

що були у селян до 1918 р. (1921–1923). Заяви установ, громадян про відвід землі (1921–

1923); і метричні довідки про народження, одруження та розлучення (1920–1922). 

Списки співробітників Смілянського волосного партійного комітету, районного виконкому та 

їх відділів (1921, 1922); установ м. Сміла та Смілянської волості (1920–1922); осіб, що мають 

потреби у землі під огороди та садиби (1921); господарств, що мають потреби у посівному 

матеріалі (1922). 

Кошториси витрат волосного виконкому (1920). 

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам волосного виконкому та його відділів 

(1920–1922). 
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Ф. Р-112  Старосільський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Старосілля Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 14; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1922, 1923 рр. 

Циркулярні розпорядження повітового військового комісара про мобілізацію громадян 1900–

1901 років народження, про демобілізацію громадян 1899 року народження, про облік 

військовозобов’язаних (1922). 

Місячні звіти про діяльність волвиконкому (1922). 

Списки громадян, які підлягають зняттю з військового обліку (1922). Заяви громадян про 

взяття шлюбу з додатками посвідчення осіб. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-113  Сунківський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Сунки  Сунківської волості Черкаського повіту 

Кременчуцької губернії  

Справ: 11; 1919–1922 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 11; 1919–1922 рр. 

Протоколи землевпорядника першої дільниці Черкаського повіту сільських зборів, заяви, 

списки та листування з повітовим земельним відділом про відведення земельних ділянок 

сільським товариством і окремим селянам (1920–1922). Інструкція центральної посівної 

кампанії, постанова РНК УРСР, бюлетень Київської губернської посівної кампанії, 

листування з повітземвідділом про проведення весняної посівної кампанії (1920–1921). 

Протоколи засідань сільської ради та сільКНС, зборів жителів (1921–1922). Телеграми 

Наркомзему УРСР, Закон про закріплення користування землею, циркуляри розпорядження 

повітвиконкому про землекористування, вилучення земельних лишків у куркулів і 

розприділення їх між малоземельними селянами, радгоспами і державними підприємствами 

(1921). 

Відомості, акти, листування з повітовим земельним відділом про видачу селянам насінневої 

позики, сільськогосподарського інвентаря; про землезабезпеченість і стан посівів по селам 

волості (1921). 

Прибутково-видаткова книга. 

Відомості на видачу заробітної плати співробітникам земельного відділу (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-114 Хлистунівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Хлистунівка Черкаського повіту Кременчуцької губернії  
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Справ: 6; 1920, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1920, 1921 рр. 

Накази Черкаського районного продовольчого комітету про розверствування хлібних лишків; 

тимчасові правила про здавання в оренду польових угідь та листування з цього питання 

(1920). Розпорядження Черкаського революційного комітету по боротьбі з дезертирством та 

діяльності волосних комітетів (1920). 

Відомості про кількість селянського населення і гужового транспорту по волості (1921). 

Листування з Черкаським  повітовим відділом праці про збір врожаю та проведення 

продподаткового листування; з відділом народної освіти з господарських питань (1921). 

Відомості на виплату зарплати службовцям (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-116  Шелепухський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Шелепухи Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 4; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1922 р. 

Розпорядження волвиконкому, звіти, відомості про збирання подвірно-грошового податку.  

Листування з повітвиконкомом, повітовим комісаром по військових справах про надання 

відомостей про військовозобов’язаних.  

Рапорти, посвідчення, списки військовозобов’язаних та інвалідів війни по волості. Списки 

платників податку та продовольчого податку по селам волості. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-117  Шендерівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Шендерівка Шевченківського повіту Київської губернії  

Справ: 8; 1918–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1918–1922 рр. 

Постанови волосного робітничо-селянського з’їзду та волвиконкому; командировочні 

посвідчення делегатів з’їзду (1919). Накази губернського та повітового виконкомів про 

трудову та гужову повинність (1921–1922). Накази, протоколи, інструкції повітвиконкому, 

окружної, повітової і волосної військових нарад по боротьбі з бандитизмом про боротьбу з 

бандитизмом, роботу відповідачів (1922). 

Метрична книга за 1918–1919 рр. по с. Дацьки. 

Відомості про виконання продподатку усіх видів(1921–1922). 

Списки членів волосної Ради; відповідачів по волості, осіб, що народились в 1882–1901 рр. 

(1919–1922). 

 



57 

 

 

 

 

 

Ф. Р-118  Шполянський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м-ко Шпола Шполянської волості Звенигородського повіту 

Київської губернії  

Справ: 11; 1919–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1919–1922 рр. 

Наказ від червня 1920 р. і листівка (без дати) підпільного Шполянського волревкому зі 

зверненням до польських працівників, селян і солдат про об’єднання зусиль у боротьбі з 

білопольською і міжнародною буржуазією. Накази Звенигородського повітвиконкому (1921). 

Протоколи засідань волосної санітарної комісії, посвідчення, листування про надання 

медичної допомоги населенню, проведення протиепідемічних заходів (1921). 

Посвідчення осіб громадян волості (1920, 1921). 

Листування з Звенигородським повітвиконкомом про організацію комітетів незаможних 

селян; з мобілізаційним відділом повітовим військоматом про набір учнів у військові школи 

та про облік військовозобов’язаних (1921, 1922). Списки військовозобов’язаних (1921). Заяви  

громадян про реєстрацію шлюбів, про видачу посвідчень (1921, 1922). 

Відомості і доручення на виплату зарплати службовцям волвиконкому та сільрад волості 

(1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-119  Яблунівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Яблунівка Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 20; 1921–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1921–1923 рр. 

Циркулярні розпорядження Черкаського повітпродкому, Смілянської районної продовольчої 

комісії, листування з ними про продовольчий стан у волості та стягнення податків (1921, 

1922). Циркулярні розпорядження повітового військового комісара про боротьбу з 

дезертирством; витяги з протоколів засідань повітової військової наради (1922). Циркулярні 

розпорядження та накази Черкаського повітвиконкому про норми і роботу по стягненню 

загальноцивільного податку; про проведення державного страхування майна; про організацію 

роботи шкіл; про відбування трудгужподатку та заміну його грошовим обкладенням (1922, 

1923). 

Протоколи засідань президії Черкаського повітвиконкому, волвиконкому і сільвиконкомів, 

зборів жителів волості (1922, 1923). 

Акти, заяви громадян про відведення земель, підприємствам та приватним особам (1921, 

1922). Місячні доповіді про діяльність волвиконкому і Яблунівської сільради (1922, 1923). 

Листування з Яблунівською сільрадою про звільнення громадян від повинності відповідачів; 

з сільрадами про стягнення податків (1922, 1924). 
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Посвідчення осіб жителів волості (1923). Списки домогосподарів на стягнення натуральних 

податків; співробітників волвиконкому; платників усіх видів податків по волості; 

призовників 1902 р. народження (1922, 1923). Заяви військовозобов’язаних про взяття їх на 

облік і видачу облікових карток (1923).  

Відомості на виплату зарплати і авансу співробітникам волвиконкому (1922, 1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-120  Корсунський містечковий революційний комітет, м. Корсунь Канівського повіту 

Київської губернії  

Справ: 9; 1919, 1920 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1919, 1920 рр. 

Листування з організаціями вищого рівня, з особливою губернською продовольчою комісією 

з продовольчих, житлових, адміністративних питань, про проведення суботника (1920–1922). 

Журнали реєстрації вхідної і вихідних документів; відділу комунального господарства (1919–

1920). 

Відомості нарахування заробітної плати службовцям і працівникам ревкому (1920). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-121  Виконавчий комітет Черкаської міської Ради народних депутатів, м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 2554; 1925, 1938–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 341; 1925, 1938–1941, 1943–1947 рр. 

Документи відділів: загального сільсьгосподарського та культурно-освітньої роботи, бюро 

обліку і розприділення робочої сили, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 419; 1947–1956 рр. 

Документи відділів: загального сільсьгосподарського та культурно-освітньої роботи, бюро 

обліку і розприділення робочої сили, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 976; 1957–1975 рр. 

Документи відділів: загального сільсьгосподарського та культурно-освітньої роботи, бюро 

обліку і розприділення робочої сили, бухгалтерії. 

 

 

Опис 4 
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Справ: 683; 1976–1985 рр. 

Документи відділів: загального сільсьгосподарського та культурно-освітньої роботи, бюро 

обліку і розприділення робочої сили, бухгалтерії та організаційно-масової роботи, виборчих 

комісій по виборах в міськраду, профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 5; 1970–1972 рр. 

Документи відділів: загального сільсьгосподарського та культурно-освітньої роботи, бюро 

обліку і розприділення робочої сили, бухгалтерії та організаційно-масової роботи, виборчих 

комісій по виборах в міськраду, профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 95; 1954–1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-122  Байбузівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Байбузи Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 2; 1920, 1921 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 2; 1920, 1921 рр. 

Списки червоноармійців Байбузівської волості (1921). Листування з Черкаським повітовим 

військовим комісаром про мобілізацію коней (1921). 

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-123  Матусівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Матусів Черкаського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 1; 1920, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920, 1921 рр. 

Розпорядження Черкаського повітового військового комісаріату про мобілізацію коней і 

упряжі. 
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Ф. Р-126  Інспектура соціального забезпечення Шевченківського (Корсунського) окружного 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь 

Київської губернії  

Справ: 3; 1923–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1923–1925 рр. 

Листування з районними комітетами взаємодопомоги про збір коштів для укріплення 

повітряного флоту (1924, 1925). 

Списки справ вдов, інвалідів, інвалідів праці, цивільних інвалідів та родин червоноармійців 

по районам округу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-127  Інспектура соціального забезпечення Шевченківського (Черкаського) окружного 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 

(окрінспектура), м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 432; 1923–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 432; 1923–1930 рр. 

Накази, циркуляри, директиви, листування: про роботу органів соціального забезпечення, 

перехід на триступневу систему управління; складання п’ятирічного плану діяльності 

товариства взаємодопомоги та річного плану діяльності окрінспектури (1930); про 

організацію опікунських рад, створення фонду ―матері-селянки‖, збір коштів на створення 

ескадрилії ―Сільські товариства взаємодопомоги України (1929, 1930); про призначення і 

видачу пенсій та соціальних допомог, покращення медичної допомоги, курортного 

обслуговування. 

Протоколи: V окружного з’їзду сільських товариств взаємодопомоги (1928, 1929); 

окрвиконкому, засідань, пленумів окружних секцій та районних комітетів взаємодопомоги 

(1924, 1925); президії районних товариств взаємодопомоги, засідань постійної комісії 

Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР про призначення пенсій (1927); 

медичних комісій по забезпеченню інвалідів, їх сімей, робітників – жертв контрреволюції. 

Річні господарсько-оперативні плани. 

Плани, звіти, доповіді, акти обслідувань окрінспектури. Річні звіти: окрінспектури; окружних 

кооперативно-продуктивних об’єднань інвалідів Черкаського районного товариства 

―Допомога‖ (1928); сільських товариств взаємодопомоги. Звіти, відомості, листування про 

діяльність та стан сільських комітетів взаємодопомоги. Відомості про земельні фонди, 

кількість тракторів та хід  весняно-посівної кампанії. 

Контрольні цифри до складання бюджету (1930). Кошториси витрат сільських товариств. 
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Ф. Р-128  Відділ праці Шевченківського (Черкаського) окружного виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського 

(Черкаського) округу  

Справ: 38; 1923–1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1923–1931 рр. 

Інструкції та циркуляри Народного комісаріату праці з різних питань (1928, 1929). Протоколи 

засідань примирчої камери, конфліктної комісії, третейського суду, комітету по боротьбі з 

безробіттям (1923–1928). Книга наказів (1925–1926). Акти перевірок підприємств; висновки 

про попередній нагляд і інші матеріали про охорону праці (1925–1930). Витяги з протоколів 

загальних зборів членів кустарно-промислових товариств (1925). 

Листування з Шелепухівським кооперативним товариством та окружним прокурором про 

матеріальне забезпечення службовців і працівників; з окружним відділенням профспілки про 

забезпечення цукровиків спецодягом, прийом-звільнення та перетарифікацію працівників 

цукрових заводів; з організаціями м. Черкаси про мобілізацію робочої сили; з 

підприємствами округу про санітарно-технічний нагляд на виробництві (1925–1930). 

Обліково-технічні картки безробітних; заяви, скарги і інші матеріали по врегулюванню 

питань про звільнення, виплату заробітної плати, надання роботи. 

Погодження і акти перевірок оздоровлення умов праці на підприємствах. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-129  Фінансовий відділ Шевченківського (Черкаського) окружного виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (окрфінвідділ), м. 

Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 51; 1923–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1923–1925, 1928–1929 рр. 

Накази та витяги з наказів Київського губернського фінвідділу (1923). Інструкція про порядок 

прийому, схоронності та здачі грошових сум, які вносяться в сплачування єдиного 

сільськогосподарського податку (1923). Накази по фінвідділу про прийом, звільнення 

співробітників та з інших питань (1924, 1925). 

Листування з окрфінвідділом по питанню встановлення квартирно-цільнового податку в 

міських поселеннях округу (1928, 1929). 

Список платників єдиного сільськогосподарського податку по Кам’янському району за 1923–

1925 рр. 

 

 

Опис 2 

Справ: 46; 1923–1930 рр. 

Особові справи працівників окрфінвідділу та його дільниць. 
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Ф. Р-130  Фінансовий відділ Шевченківського (Корсунського) окружного виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (окрфінвідділ), м. 

Корсунь Київської губернії  

Справ: 15; 1922–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1922–1925 рр. 

Циркуляри та розпорядження губернського фінансового відділу про стягнення податків і 

податкових недоїмок; про збір за перевезення вантажів водними та залізничними шляхами. 

Витяги з протоколів засідань президії Шевченківського окрвиконкому про затвердження 

місцевих бюджетів, про кредитування установ та з інших питань (1924, 1925). Журнали 

засідань окружної податкової комісії при окрфінвідділі по розгляду скарг громадян про 

неправильне обкладення  податками (1924, 1925). 

Листування з Київським губернським фінвідділом та районними окрвиконкомами з питань 

звітності та стягнення податків, заборгованість, видачу бланків-патентів, проведення 

інвентаризації на підприємствах округу (1924, 1925). Акти ревізій фінвідділу про 

правильність стягнення державних зборів за заведення справ в суді, проведення нотаріальних 

чинностей держустановами (1925). 

Відомості окрфінвідділу про прибутки, видатки та лишки кредитів по кошторису 

Наркомфіну; про місцеві збори з об’єктів оподаткування по районам округу; на виплату 

зарплати співробітникам окрфінвідділу (1923–1925). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-131  Інспектура народної освіти Шевченківського (Черкаського) окружного виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (окрінспектура), м. 

Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 37; 1920–1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1920–1928 рр. 

Протоколи засідань кооперативної секції окружного методичного комітету; учбові плани та 

програми курсів рахівників для колгоспів; проект положення та тези доповіді про учнівські 

органи самоуправління в кооперативних професійних школах (1929). 

Оперативно-господарський план інспектури; оперативно-виробничий план Городищенської 

професійної агрономічної школи (1925–1927). 

Статистичні відомості про стан та діяльність трудових шкіл, дитячих будинків та садиків 

(1923, 1924). Кошториси на ремонт, утримання та устаткування трудових шкіл і дитячих 

будинків Боровицького району. Акти обслідувань діяльності шкіл (1923, 1924). Річні звіти 

шкіл про ліквідації неписьменності шкіл соціального виховання Стеблівського та 

Корсунського районів (1925). 

Відомості та заяви про призначення переміщення та звільнення  учителів та інших учбових 

закладів (1923). Список трудових шкіл та учителів Корсунського району (1924, 1925). 

Посвідчення та довідки працівників освіти (1923). 

У фонді відклались документи окружного комітету по охороні пам’ятників старовини, 

мистецтва та природи за 1920–1928 рр. 
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Ф. Р-132  Інспектура охорони здоров’я Шевченківського (Корсунського) окружного 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 

(окрінспектура), м. Корсунь Шевченківського (Корсунського) округу  

Справ: 53; 1921–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1921–1925 рр. 

Накази, розпорядження, інструкції Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР, 

губернського та окружного відділів охорони здоров’я про зміцненню сільської медичної 

мережі, безоплатну медичну допомогу, охорону материнства та з інших питань (1923). 

Протоколи, витяги з протоколів: наказів окрвиконкому, колегії окружного відділу охорони 

здоров’я, засідань президії окружного відділення профспілки медичних працівників про 

покращення роботи робітничої медицини, про роботу фельдшерських пунктів, про 

фінансування медичних установ та з інших питань (1923, 1924). Протоколи засідань 

рознічно-конфліктних комісій (1925). Книги наказів окрінспектури охорони здоров’я. 

Річні звіти та статистичні звіти про роботу окружного відділу охорони здоров’я, діяльність 

поліклінік, лікарень та лікарських дільниць (1922–1925). Відомості про рух хворих по 

лікарських дільницях округу (1922, 1923). Листування з дільничними лікарнями, 

фельдшерськими пунктами про закриття пунктів і передавання приміщень культурно-

освітнім установам, про прийом, звільнення і переміщення співробітників (1923, 1924). 

Мандати, посвідчення і довідки медичних працівників. Посвідчення, заяви та інші матеріали 

про дозвіл лікарям приватної практики (1923, 1924). Довідки, списки про особовий склад 

медичних установ округу (1922–1925).  

Відомості на виплату зарплати співробітникам медичних установ округу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 7; 1923–1925 рр. 

Витяги з протоколів засідань Губкому КП(б)У з питання покращення роботи органів охорони 

здоров’я (1924). Листування з губернським відділом охорони здоров’я, окружним відділом 

ДПУ, повітвійськоматом про медперсонал, який підлягає звільненню від призову на 

військово-санітарну службу; з районними лікарнями з питання збитків, нанесених їм 

іноземними інтервентами; з відділом ДПУ про таємність діловодства, перевірку особового 

складу; з губернським відділом охорони здоров’я з питань підрахунку збитків, нанесених 

інтервентами і евакуації лікувальних установ на випадок інтервенції. 

Списки співробітників окружного відділу охорони здоров’я; медичного персоналу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-133  Інспектура охорони здоров’я Шевченківського (Черкаського) окружного 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 

(окрінспектура), м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  
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Справ: 31; 1923–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1923–1929 рр. 

Накази Народного комісаріату охорони здоров’я УССР (1923, 1927, 1928). Витяги з наказів 

окрвиконкомів та листування про призначення, звільнення і переміщення працівників 

окружного відділу охорони здоров’я (1924). 

Протоколи обліково-розподільчої комісії окружного відділу охорони здоров’я (1923, 1924). 

Копії документів та документи про створення; довідки, посвідчення про трудову діяльність та 

інші особові документи медичного персоналу лікувальних установ округу (1923, 1924, 1926–

1929). Об’яви про проведення конкурсів і заяви бажаючих прийняти участь у конкурсах на 

заміщення посад завідуючих лікарнями та лікарів у лікувальних установах округу (1929). 

Статистичні відомості і списки медичного персоналу округу (1923, 1924, 1926–1929). 

Листування з окрвиконкомом, наркомздравом і лікувальними дільницями про особовий 

склад, про підвищення кваліфікації медичних працівників та з інших адміністративних 

питань (1923–1929). 

Відомості на виплату заробітної плати медичним працівникам окрінспектури і медичних 

установ (1923–1926). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-134  Шевченківська (Черкаська) контрольна комісія робітничо-селянської інспекції 

(ОкрКК–РСІ), м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 16; 1923–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1923–1930 рр. 

Протоколи: засідань колегії Народного комісаріату робітничо-селянської інспекції СРСР 

(1928); загальних зборів членів, списки анкети та інші матеріали про чистку організацій 

комнезамів по волостях округу (1923). 

Доповідні записки і акти комісії по обслідуванню партосередків округу з питання виконання 

директиви партії про критику і самокритику; про обслідування стану шкіл та політосвітніх 

установ округу; про раціоналізацію виробництва на підприємствах місцевої промисловості 

округу; по обслідуванню дитячих установ округу; по результатах перевірки підготовки 

курортного управління Соснівки до проведення курортного сезону (1919–1929). Акти 

обслідувань організації роботи по обробці цукрового буряку по колгоспам і радгоспам округу 

(1930). Звіт про роботу ОкрКК– РСІ за 1928–1930 рр. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-135  Земельний відділ Шевченківського (Корсунського) окружного виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь 

Шевченківського (Корсунського) округу  

Справ: 231; 1921–1925 рр. 
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Опис 1 

Справ: 231; 1921–1925 рр. 

Закон ВУЦВК про трудові землекористування (1923). Обіжники, розпорядження Народного 

комісаріату землеробства УСРР (1923, 1924). Циркуляри про передачу поміщицьких земель 

селянам (1924, 1925). Розпорядження окружного земельного управління та листування з 

губернським та районним земельними управліннями про націоналізацію земель для цукрової 

промисловості (1922–1925). 

Протоколи: засідань окружного виконкому (1922–1924); засідань окружної землеупорядної 

технічної наради (1922–1925); засідань окружної обліково-приймальної комісії державного 

земельного майна (1923); загальних зборів сільКНС (1923, 1924). 

Листування: з окружним державним політичним  управлінням про політичну благонадійність 

осіб, що приймаються на роботу та збір продовольчого податку (1923, 1924); з 

райвиконкомом про відведення земель сільськогосподарським товариствам та облік 

націоналізованих будинків: інвентаря (1922–1924); з районними земельними відділами про 

облік землі та майна (1923, 1924). 

Описи та акти обліку державних земель та майна по селах округу (1922–1924). Документи 

(протоколи, експлікації, списки та інші) про відведення садиб селянам (1922–1925). 

Звіти про діяльність: окружної земельно-судової комісії (1923, 1924); землемірів по селах 

округу (1922, 1923). Зведені відомості з обліку рухомого та нерухомого майна по селах 

округу. Статистичні відомості про рух земельних судових справ (1922–1925). Відомості про 

рух конфліктних справ по районах округу (1923, 1924). 

Справи за позовами громадян про землю та сільКНС до мешканців села про відібрання 

земельних лишків. 

Відомості про особовий склад співробітників районних судово-земельних комісій (1923, 

1924). Особові справи співробітників (1922–1925). 

Списки: співробітників окружного земельного управління (1923, 1924); працівників волосних 

земельних відділів (1924, 1925); землемірів округу (1924, 1925); орендаторів державних 

земель по округу (1922, 1923); колишніх поміщиків та куркулів округу (1922–1925). 

Прибутково-видатковий кошторис (1923). Звіти про обіг коштів уповноваженого державних 

земель та майна (1922, 1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-136  Земельний відділ Шевченківського (Черкаського) окружного виконавчого комітету 

Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського 

(Черкаського) округу   

Справ: 44; 1923–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1923–1930 рр. 

Постанова ВУЦВКУ про заборону обкладання населення місцевими податками (1923). Книги 

наказів по земельному управлінню та окрземвідділу (1925, 1926). 

Протоколи засідань землеупорядних комісій (1928). 

Акти обстежень та графічні зображення лугових масивів, які передаються в трудове 

користування земельним громадам округу (1923, 1924). Таблиці до плану заходів Наркомзему 

УСРР по організації земельної площі та меліорації (1924, 1925). Звіти землеупорядників та 
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листування з районними земельними управліннями про землеупорядкування селянських 

земель і радгоспів (1927–1930). 

Списки землемірів управління; земельних масивів районів округу; членів ТСОЗу; 

господарств села з зазначенням загальної площі землі, за угіддями; членів громад. Справа про 

відведення землі для Південно-Західної залізниці у окрузі (1928–1930). Заяви громадян про 

переселення і листування з цього питання (1927). 

 

 

Опис 2 

Справ: 18; 1924–1930 рр. 

Постанова ВУЦВКУ про заборону обкладання населення місцевими податками (1923). Книги 

наказів по земельному управлінню та окрземвідділу (1925, 1926). 

Протоколи засідань землеупорядних комісій. 

Акти обстежень та графічні зображення лугових масивів, які передаються в трудове 

користування земельним громадам округу. Таблиці до плану заходів Наркомзему УСРР по 

організації земельної площі та меліорації. Звіти землеупорядників та листування з районними 

земельними управліннями про землеупорядкування селянських земель і радгоспів . 

Списки землемірів управління;  земельних масивів районів округу; членів ТСОЗу; 

господарств села з зазначенням загальної площі землі, за угіддями; членів громад.  

 

 

 

 

 

Ф. Р-138  Земельний відділ Звенигородського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Звенигородка Київської губернії  

Справ: 6; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1922 р. 

Договори на здачу в оренду непридатних земель. Акти про продаж майна нетрудових 

елементів та прибуткові ордери. Описи державних земель, рухомого та нерухомого майна по 

поселеннях повіту. Орієнтовані відомості для проведення робіт повітового здавальною 

комісією по садам, лукам і ставкам. 

Прибутково-видаткова книга. 

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам відділу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-141  Орловецький волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Орловець Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 1; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1922, 1923 рр. 

Заяви селян про наділення їм землі. 
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Ф. Р-142  Черкаська повітова робітничо-селянська інспекція, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 21; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1920–1922 рр. 

Циркулярні розпорядження губернського лісового комітету про лісозаготівлі, діяльність 

лісопильних та деревообробних заводів, забезпечення працівників лісових установ (1921). 

Копії телеграм Кременчуцького губернського лісового комітету стану та діяльності 

лісоскладів (1921). Накази та розпорядження губернської робітничо-селянської інспекції про 

лісорубки, лісозаготівлі (1920, 1921). Накази по повітовій робітничо-селянській інспекції, 

районному управлінні паливом та районному лісовому комітету (1921). 

Числові дані до звіту робітничо-селянської інспекції (1921). Відомості про хід лісових 

розробок в повіті, доповіді та звіти про роботу Смілянської лісозаготівельної інспекції (1921). 

Листування з районним управлінням палива про звітність та забезпечення установ 

лісоматеріалом; з Смілянським підвідділом робітничо-селянської інспекції про розробку 

торфу (1921). Акти перевірки стану господарств волвійськоматів; обстеження майна 

Черкаських лісозаводів; перевірки якості виготовлених дерев’яних виробів на деревообробній 

фабриці та лісопильних заводах м. Черкаси; здавання лісоматіріалів для сплаву (1920–1921). 

Документи про особовий склад робітничо-селянської інспекції (1921, 1922). Мандати 

співробітників лісозаготівельної інспекції (1920, 1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-143  Черкаська районна контрольна комісія КП(б) України – робітничо-селянська 

інспекція (рай КК–РСІ), м. Черкаси Київської області  

Справ: 44; 1930–1934 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 44; 1930–1934 рр. 

Постанови, розпорядження центральної контрольної комісії Наркомами РСІ УРСР, колегії 

окружної РСІ, президії та інспекції КК–РСІ, Київської обласної КК–РСІ, Черкаського 

райвиконкому про реалізацію робітничих пропозицій на підприємствах м. Черкаси, 

підготовку колгоспів до посівної кампанії та роботу організацій громадського харчування на 

підприємствах м. Черкаси і у колгоспах району, про участь груп сприяння РСІ у політико-

господарських кампаніях, проведення податкової кампанії, хід виконання промислово-

фінансових планів підприємствами м. Черкаси. 

Протоколи міжрайонної наради голів рай КК–РСІ, наради господарників підприємств м. 

Черкаси, кущових нарад, засідань груп сприяння РСІ (1932–1934). 

Звіт про діяльність РСІ (1930, 1934). Доповідь комісії по обмеженню діяльності податкового 

підвідділу окрфінвідділу (1930). Доповідні записки обстежень стану та діяльності 

підприємств, установ і організацій м. Черкаси та району (1931–1933). Акти обстежень стану 

та торгівельної діяльності Черкаської міжрайонної бази Київторгу, Черкаського 

плодоовочевого комбінату, фабрик і заводів м. Черкаси, Черкаського районного відділу 

зв’язку лісопильних заводів (1931–1933). 

Особові листки з обліку кадрів колгоспів та сільрад району (1933). Списки професійного 

активу організацій і підприємств м. Черкаси (1933, 1934). 
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Ф. Р-144  Відділ соціального забезпечення Черкаського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 175; 1919–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 175; 1919–1923 рр. 

Копії декретів, постанов та розпоряджень Ради Народних Комісарів УСРР (1919–1921). 

Обіжні розпорядження: Народного комісаріату соцзабезпечення (1920–1923); 

Кременчуцького губернського відділу соцзабезпечення (1919–1922); Київського губернського 

відділу соцзабезпечення (1922, 1923); повітревкому та повітвиконкому про організацію в 

містах повіту районних підвідділів соцзабезпечення (1920). 

Накази, розпорядження по відділу (1920–1922). 

Протоколи: засідань економічної ради відділу (1922); засідань колегії відділу та документи до 

них (1920–1922); засідань президій волосних та сільських комітетів взаємної допомоги 

(1923); загальних зборів біженців Північно-Західного краю (1919). 

Доповіді про роботу підвідділів та секцій відділу (1920–1922). Відомості про кількість 

волосних відділів соцзабезпечення (1921). 

Документи: (розпорядження, копії протоколів, телеграми, листування, заяви, списки) про 

соціальне забезпечення трудящих та надання соціальної допомоги  демобілізованим 

червоноармійцям; (накази, обіжні розпорядження, інструкції, відомості, особові справи 

громадян, списки та інші) про призначення пенсій та видачу допомоги громадянам, які 

потерпіли від контрреволюції (1920–1922). 

Листування з волосними виконкомами про облік дітей по волостях повіту та влаштування 

дітей-сиріт в дитячі будинки (1919, 1920). 

Посвідчення, довідки громадян про соціальний стан, інвалідність та місце роботи. Особові 

справи пенсіонерів, інвалідів праці, Червоної Армії та царської армії. 

Відомості про особовий склад відділу (1920, 1921). Список підвідділів (1920). 

Кошториси витрат (1922, 1923).  

 

 

 

 

 

Ф. Р-145  Відділ соціального забезпечення Шевченківського (Корсунського) повітового 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь 

Київської губернії  

Справ: 95; 1919–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 95; 1919–1922  рр. 

Декрети, інструкції Народного комісаріату соцзабезпечення УСРР (1920, 1921). Циркулярні 

розпорядження губернського відділу соцзабезпечення (1921). 

Накази по відділу (1921). 

Протоколи засідань: членів повітревкому (1920); колегії відділу (1920, 1921). 

Доповіді, річні звіти про діяльність відділу та його підвідділів (1920, 1921). 

Документи: (протоколи, заяви, листування, списки) про надання соціальної допомоги 

трудящих (1920, 1921); (акти, листування, списки, справи про призначення пайка, пенсійні 

справи вдів, інвалідів); (про видачу пайка сім’ям червоноармійців (1920, 1921); (журнали 
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засідань комісії, допитні листи, заяви); (про надання допомоги жертвам контрреволюції та 

погромів (1920, 1921). 

Заяви громадян повіту про видачу довідок про майновий та сімейний стан (1920, 1921). 

Документи: (посвідчення, заяви про прийом на роботу, особові справи, списки) про особовий 

склад відділу (1920, 1921); про особовий склад відділу (1920, 1921); про особовий склад 

волосних відділів (1920, 1921). 

Кошторис витрат (1920). 

Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам відділу (1919–1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-146  Відділ охорони здоров’я Шевченківського (Богуславського) повітового виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Богуслав 

Шевченківського повіту Київської губернії  

Справ: 13; 1921–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1921–1922 рр. 

Накази завідуючого охорони здоров’я про прийом та звільнення,  про надання відпусток та з 

інших питань. Відозва Богуславського повітового бюро профспілок до працівників та 

службовців повіту про боротьбу з господарською розрухою. 

Статистичні відомості та звіти лікарських дільниць про інструкційні захворювання (1921–

1923). 

Списки медичних працівників лікувальних установ повіту; на отримання продуктів. 

Листування з лікувальними установами та звіти завідуючих про витрачання грошових 

авансів; з губернським відділом охорони здоров’я з питань прийому і звільнення, надання 

відпусток та заяви (1921). Документи про освіту і трудову діяльність медичних працівників 

повіту. 

Відомості на виплату заробітної плати працівникам лікувальних установ повіту (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-147  Відділ охорони здоров’я Черкаського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 19; 1921–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1921–1923 рр. 

Накази завідуючого відділом охорони здоров’я з особового складу (1921). Заяви про прийом 

на роботу, надання відпусток та звільнення з роботи (1922). Список працівників лікувальних 

установ повіту; персональні списки (1922, 1923). 

Відомості про суми фонду соціального страхування відділу охорони здоров’я і лікувальних 

установ повіту (1922). Списки, службові посвідчення та листування з лікувальними 

установами повіту про особовий склад (1922). 
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Опис 2 

Справ: 13; 1921–1923 рр. 

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам відділу охорони здоров’я та 

лікувальних установ повіту. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-148  Відділ народної освіти Шевченківського повітового  виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Богуслав Шевченківського повіту 

Київської губернії  

Справ: 4; 1922 р. 

 

Опис 1  

Справ: 4; 1922 р. 

Доповідь та резолюція пленуму губвиконкому про стан народної освіти на Київщині. 

Циркуляри, накази  повітвідділу народної освіти. 

Протокол з’їзду завідуючих трудшколами та доповідь про підсумки і перспективи народної 

освіти в повіті. Витяг з протоколу об’єднаного засідання Президії ВУЦВК і РНК про 

фінансування освітніх установ, викладання української мови. Інструкція по діловодству у 

трудшколах. Положення про повітову розцінково-конфліктну комісію. 

Календарний план роботи повітвідділу народної освіти. 

Циркуляри повітвідділу народної освіти про ліквідацію Шандрівської профшколи та 

створення на її базі Маслівського агрономічного технікуму і документи про передачу майна 

агрошколи агротехнікуму. 

Листування з трудшколами з учбових та фінансових питань. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-149  Відділ народної освіти Звенигородського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Звенигородка Звенигородського 

повіту Київської губернії  

Справ: 34; 1897–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1897–1922 рр. 

Розпорядження повітвідділу народної освіти про відкриття у м.Умань учительських курсів по 

підготовці до роботи в єдиній трудовій школі (1919). Накази голови повітового комітету 

професійно-технічної освіти (1921). 

Протоколи засідань шкільних Рад, педрад та зборів батьків учнів (1920–1922). Протокол 

об’єднаного засідання Кирилівського волкомнезаму, волосного відділу народної освіти та 

педради Кирилівської соціально-економічної школи про перетворення школи у 

агрономічному (1921). Протоколи і інші документи про діяльність агрономічного технікуму у 

с. Козацьке (1920). 

Учбові програми трудових соціально-економічних та інших шкіл (1921). 
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Місячні звіти про діяльність волосного відділу народної освіти та шкіл повіту (1920–1922). 

Документи про освіту учителів (1897–1922). Списки вчителів по селах повіту і заяви про 

переміщення, звільнення та надання учительських посад (1919–1922). 

Листування з волвиконкомами про відкриття шкіл в повіті; з професійно-технічними 

закладами повіту про надсилання учбових посібників, особовий склад викладачів (1919–

1922). 

У фонді відклались атестати, свідоцтва і посвідчення про освіту, метричні виписки про 

народження вчителів учбових закладів повіту за 1897–1921 рр. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-150  Відділ народної освіти Черкаського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси Київської губернії 

Справ: 11; 1919–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1919–1924 рр. 

Розпорядження повітового відділу народної освіти (1922, 1923). 

Листування з завідуючими дитячими будинками про включення у списки та виключення з 

них вихованців дитбудинків, кількість дітей у них (1922, 1923). Заяви про прийом дітей у 

дитбудинки (1922, 1923). Списки вихованців дитячого будинку ім. Калініна, евакуйованих з 

м. Казань (1922, 1923).  

У фонді відклались документи про створення в 1919 р. в м. Черкаси Народного Будинку 

культури, а при ньому об’єднаного Народного наукового істрико-педагогічного музею ім. 

Т.Г.Шевченка, товариства ―Просвіта‖, Центральної бібліотеки і центрального Народного 

архіву, про взяття на облік предметів старини і мистецтва, колекцій, бібліотек, учбових 

посібників, про прийом у архів документів ліквідованих установ, плани-схеми Народного 

Будинку культури, Центральної бібліотеки, центрального Народного архіву і Народного 

музею; два номери газети ―Вісті‖ від 14 і 16 квітня 1920 р. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-151  Шполянська районна комісія незаможних селян (рай КНС), м. Шпола 

Шполянського району Корсунського округу  

Справ: 1; 1923, 1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1923, 1924 рр. 

Копія протоколу Шполянського районного партійного комітету та  листування з окружним  

комітетом незаможних селян про боротьбу з дезертирством. (Є відомості про кулаків села 

Сердегівка). 
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Ф. Р-152  Степанецький районний комітет незаможних селян (рай КНС), с. Степанці 

Степанецького району Корсунського округу Київської губернії  

Справ: 2; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1922, 1923 рр. 

Протоколи загальних зборів членів сільських комітетів незаможних селян Степанецької 

волості. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-153  Ротмистрівський районний комітет незаможних селян (рай КНС), м-ко 

Ротмистрівка Ротмистрівського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 34; 1928–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1928–1930 рр. 

Розпорядження окрКНС та райКНС про підготовку до перевиборів Рад; Черкаського 

сільгоспсоюзу та райКНС про кредитування бідноти. 

Протоколи засідань Ротмистрівського райвиборчкому та директива окрКНС про ліквідацію 

Балакліївського райКНС та утворення Ротмистрівського райКНС (1928). Протоколи засідань 

президії, загальних зборів членів сільКНС. 

Квартальні плани роботи окрКНС і райКНС. 

Відомості про склад та соціально-екоеомічний стан членів сільКНС (1928). Піврічні звіти про 

діяльність сільКНС. Акти прийому-передачі діловодства райКНС (1930). 

Листування с сільКНС з питань особового складу, посилення членів КНС на навчання, 

лікування та надання матеріальної допомоги. Анкети, рекомендації та довідки членів КНС 

для вступу до  Київського сільськогосподарського інституту (1930). Списки делегатів на 

перший районний з’їзд КНС; членів сільКНС. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-154  Стеблівський районний комітет незаможних селян (райКНС), с. Стеблів 

Стеблівського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 3; 1926, 1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1926, 1928 рр. 

Протоколи засідань президії Стеблівського райКНС (1926). 

Плани роботи (1926). 

Листування з сільськими комнезамами з  різних питань (1926). 

Видаткові ордера та розписки про отримання грошей сільськими комнезамами (1928). 
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Ф. Р-155  Канівський районний комітет незаможних селян (райКНС), м. Канів Київської 

області  

Справ: 53; 1923–1933 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 53; 1923–1933 рр. 

Закон про комітет незаможних селян (1923). Обіжники окрКНС, райКНС, Шевченківського 

окрвиконкому, розпорядження окрКНС про прийом членів комнезамів до вищих учбових 

закладів; про відібрання земельних лишків; про шефство організацій КНС над радянським 

повітряним флотом; про підготовку до весняної посівної кампанії та з інших питань (1923–

1926). Положення ВУЦВК про з’їзди, комісії та комітети незаможних селян УРСР (1924). 

Постанова ВУЦВК та обіжники губернського та окружного комнезамів про надання пільг 

незаможному селянству; про ліквідацію неписьменності та з інших питань (1924). 

Протоколи районного з’їзду комнезамів, засідань президії та пленумів райКНС про 

колективізацію сільського господарства, організацію комітетів взаємної допомоги, 

сільськогосподарський податок та з інших питань; засідання районної комісії по розподілу 

лісу; загальних зборів членів сільКНС району та комітетів взаємної допомоги, засідань 

президії окрКНС. 

Плани роботи райКНС та сільКНС. 

Місячні відомості про стан та діяльність сільКНС; відомості про стан колгоспів в районі 

(1923–1927). Доповіді та статистичні відомості про стан та діяльність райКНС та сільКНС; 

відомості про сімейний, маєтковий, матеріальний стан членів сільКНС району; про особовий 

склад відповідальних працівників сільКНС району (1922–1927). Акти обслідування 

діяльності сільКНС (1926, 1927). 

Листування з окрКНС та сільКНС про проведення двохтижневої кампанії допомоги ліквідації 

неписьменності, відпуск посівного матеріалу членам КНС, кредитування бідноти, посилення 

на навчання членів комнезамів та з інших питань (1923–1927). Анкетні відомості про стан та 

історію організації КНС в Черкаському окрузі (1925–1926). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-156  Носачівська районна комісія незаможних селян (райКНС), с. Носачів 

Ротмистрівського району Черкаського округу Київської губернії  

Справ: 6; 1923–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1923–1925 рр. 

Доповіді про діяльність сільКНС (1923). Відомості про склад сільКНС (1923). 

Списки членів сільКНС; куркулів сіл Калинівка та Ротмистрівка; колишніх бандитів сіл Мале 

Старосілля, Попівка, Тернівка та Орловець. 
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Ф. Р-157  Мошенський районний комітет незаможних селян (райКНС), с. Мошни 

Мошенського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 5; 1924–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1924–1929 рр. 

Протоколи засідань президії та загальних зборів членів сільКНС (1927–1929). 

Річні і місячні плани роботи райКНС (1928). 

Текстові звіти про стан та діяльність сільКНС (1927). 

Списки членів райКНС і сільКНС, червоних партизан с. Михайлівка, вбитих бандитами 

(1925, 1927–1929). Заяви про прийом в члени райКНС та особові анкети членів комітету 

(1924, 1925). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-158  Черкаський районний комітет незаможних селян (райКНС), м. Черкаси Черкаського 

округу  

Справ: 2; 1925–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1925–1926 рр. 

Листування з сільськими комнезамами з різних питань. Мандати та посвідчення делегатів та 

районний з’їзд комітету незаможних селян. 

Кошториси прибутків та видатків сільських комнезамів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-159  Смілянський районний комітет незаможних селян (райКНС), м. Сміла Смілянського 

району Київської області  

Справ: 99; 1923–1932 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 99; 1923–1932 рр. 

Розпорядження Черкаського окрКНС, постанова пленуму Центрального комітету незаможних 

селян про чергові задачі КНС у період відновлення народного господарства країни; 

розпорядження Шевченківського окрКНС про участь членів комнезамів у проведенні 

колективізації та  заготівлях сільгосппродуктів, організацію батрацьких груп у колгоспах 

(1923, 1927–1932). Директиви та постанови президії ВУЦВК про затвердження нового штату 

райКНС, вербування робочої сили на Донбас, ліквідацію неписьменності, про задачі 

комнезамів у кампаніях, масово-політичній роботі на селі серед жінок і національних 

меншинств (1930, 1931). 

Протоколи Черкаського окрКНС, районного з’їзду КНС, засідань президії райКНС та 

пленумів райКНС, засідань президії сільКНС, загальних зборів членів сільКНС, засідань 

батрацько-бідняцьких груп у колгоспах району. 
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Документи про стан та діяльність КНС. Акти обстежень деяльності райКНС та сільКНС. 

Плани роботи райКНС. Відомості про соціальний стан членів президії сількомнезамів (1930). 

Листування з окрКНС про посилення членів комнезамів на навчання; з сількомнезамами про 

проведення хлібозаготівельної кампанії та перевибори правлінь споживчих товариств; про 

розкуркулення. 

Особові анкети та списки членів сількомнезамів. Книги обліку особового складу 

райкомнезаму. Анкети виключених членів сільКНС (1923). Списки членів президії сільКНС, 

особового складу районного та окремих сількомнезамів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-160  Городищенський районний комітет незаможних селян (райКНС), м. Городище 

Городищенського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 22; 1927–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1927–1930 рр. 

Розпорядження окрКНС, обіжники окрКНС, райКНС (1928–1931). Постанова бюро 

районного партійного комітету про підготовку, проведення збиральної кампанії, 

хлібозаготівель, кредитування бідноти (1928). 

Протоколи засідань президії Шевченківського окрКНС, районного з’їзду комнезамів, засідань 

президії райКНС, нарад голів сільКНС району та засідань президії сільКНС (1930). 

Документи про діяльність сільКНС. Анкети обстежень діяльності сільКНС району (1928–

1930). Відомості про соціально–економічний стан сільКНС; про кооперування бідноти (1928, 

1929). Річні та квартальні плани роботи Шевченківського окрКНС і Городищенського 

райКНС (1927, 1928). 

Листування з сільКНС про посилання членів КНС на навчання, участь КНС в посівній, 

хлібозаготівельній та інших сільськогосподарських кампаніях; про проведення місячника 

огляду наймитсько-незаможницьких груп у колгоспах, розподіл та використання фондів 

колективізації серед бідноти та наймитства, перевибори КНС та з інших питань (1928, 1930, 

1931). 

Списки членів сільКНС (1927–1931). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-161  Вільшанський районний комітет незаможних селян (райКНС), с. Вільшана  району 

ім. Петровського Г.І. Шевченківського (Черкаського) округу 

 Справ: 68; 1924–1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 68; 1924–1931 рр. 

Постанови та обіжники Всеукраїнського центрального комітету незаможних селян про 

шефську роботу профспілок на селі; про утворення, використання фонду матері-селянці; про 

проведення місячника огляду наймитсько-незаможницьких груп у колгоспах (1930, 1931). 

Обіжники окрКНС (1926, 1927); Розпорядження окрКНС. 
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Протоколи: з’їзду комнезамів; засідань президій, загальних зборів членів рай- та сільКНС 

(1925–1931).; районного пленуму комнезамів; засідань президії Шевченківського окрКНС 

(1927). 

Плани роботи окрКНС, райКНС (1925–1931). Акти обслідування діяльності рай – та сільКНС 

(1925–1931). Звіти про діяльність та роботу райКНС та сільКНС (1925–1931). Відомості про 

сімейний, маєтковий стан членів рай – та сільКНС; про особовий склад відповідальних 

працівників сільКНС; про перевибори сільКНС; про матеріальний стан колгоспів та членів 

КНС, що ведуть індивідуальне господарство. Списки членів райКНС та сільКНС; 

відповідальних працівників сільКНС. 

Листування з окружним та сільКНС про командирування членів КНС на навчання; про 

прийняття та поновлення в членах КНС; про участь комнезамів у колективізації; про 

культурно-освітню роботу на селі; про перевибори КНС; з організаціями району про 

влаштування на роботу; з окрКНС та сільКНС про участь КНС в роботі серед жінок; про 

використання фонду  кредитування бідноти; про розвиток кооперації; про участь КНС в 

кампанії сільськогосподарського податку (1925–1930). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-162  Корсунський районний комітет незаможних селян (райКНС), м. Корсунь 

Шевченківського (Корсунського) округу  

Справ: 13; 1923–1928 рр.  

Опис 1 

Справ: 13; 1923–1928 рр. 

Протокол районного пленуму комнезамів від 19 липня 1925 р. про пожвавлення роботи 

низових організацій КНС та відбудову сільського господарства. Обіжнв розпорядження 

окрКНС та райКНС про проведення кампанії допомоги ліквідації неписьменності, підготовку 

до перевиборів КНС, своєчасну сплату членських внесків (1925). 

Протоколи районного з’їзду комнезамів; районної комісії по чистці КНС; засідань сільських 

осередків КСМУ; зборів членів райКНС та сільКНС. 

Квартальні та місячні звіти (1924, 1925). Відомості про стан та діяльність сільКНС; майновий 

та соціальний стан членів сільКНС; про проведення перевиборів сільКНС (1924, 1925). 

Списки членів сільКНС; членів сільських комісій по відібранню земельних лишків у 

куркулів; громадян с. Нефорощ, потерпілих від контрреволюції; делегатів на районний з’їзд 

КНС (1924, 1925). 

Листування з окружним і сільКНС та інші документи про надання членам КНС матеріальної 

допомоги, направлення на курорти та до учбових закладів (1924, 1925). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-163  Худяківський волосний комітет незаможних селян (волКНС), с. Худяки 

Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 2; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1920–1922 рр. 
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Журнал реєстрації вхідних та вихідних документів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-164  Шелепухський волосний комітет незаможних селян (волКНС), с. Шелепухи 

Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 2; 1923 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1923 р. 

Протоколи загальних зборів членів комітету незаможних селян. 

Список членів КНС с. Кумейки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-165  Сердюківський сільський комітет незаможних селян (сільКНС), с. Сердюківка 

Ротмистрівського району Шевченківського (Черкаського) округу   

Справ: 2; 1928–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1928–1929 рр. 

Список членів комітету незаможних селян. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-166  Сахнівський сільський комітет незаможних селян (сільКНС), с. Сахнівка 

Шевченківського (Корсунського) повіту Київської губернії  

Справ: 2; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1922 р. 

Протоколи загальних зборів членів комітету незаможних селян. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-167  Яблунівський сільський  комітет незаможних селян (сільКНС), с. Яблунівка 

Смілянського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 2; 1926–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1926–1929 рр. 
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Акт ревізії комісії про діяльність комітету за період з 29грудня 1926 р.по 21грудня 1927 р. 

Заяви громадян про прийняття в члени комітету незаможних селян. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-168  Карашинський сільський комітет незаможних селян (сільКНС), с. Карашина 

Корсунського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 2; 1927 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1927 р. 

Протокол пленумів голів сільських комітетів незаможних селян. 

Листування з організаціями вищого рівня з організаційних та господарських питань. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-169  Ломуватський сільський комітет незаможних селян (сільКНС), с. Ломувате 

Худяківської волості Кременчуцької губернії  

Справ: 3; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1920–1922 р. 

Інструкція волосного земельного відділу про допомогу червоноармійцям (1920) 

Списки червоноармійців та їх сімей (1920–1921). Листування з волКНС, сільКНС  про 

надання допомоги червоноармійцям та їх сім’ям, наділення землі членам комітетів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-170  Топильнянський сільський комітет незаможних селян (сільКНС), с. Топильна 

Шполянського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 4; 1928–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1928–1930 рр. 

Піврічні звіти про стан та діяльність комітету (1929, 1930). Акти ревізійної комісії про роботу 

комітету (1929, 1930). Відомості про стан колективізації на селі (1929, 1930). 

Списки членів комітету незаможних селян, Заяви громадян про прийняття в члени 

комнезаму. 
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Ф. Р-171  Миколаївський сільський комітет незаможних селян (сільКНС), с. Миколаївка 

Стеблівського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 4; 1923–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1923–1926 рр. 

Протоколи: засідань президії Стеблівського райКНС; загальних зборів членів комнезаму 

селян (1924–1926). 

Відомості про склад організацій КНС; про діяльність членів; про матеріальний стан членів 

КНС, що ведуть окремі господарства; прибутків та видатків. Списки членів комнезаму селян. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-172  Хильківський сільський комітет незаможних селян (сільКНС), с. Хильки 

Стеблівського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 3; 1924, 1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1924, 1925 рр. 

Протоколи: засідань президії Стеблівського районного комітету незаможних селян; загальних 

зборів членів сільКНС. 

Квартальні відомості про склад організацій КНС; про діяльність їх членів; про матеріальний 

стан членів КНС, що ведуть окремі господарства. Список членів сільКНС на 1925 р. 

Листування з райКНС про організацію  гуртків сільськогосподарської освіти, ліквідацію 

неписьменності та командирування членів комітетів на навчання. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-173  Черкаський повітовий комітет незаможних селян, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 2; 1923 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1923 р. 

Список членів повітового комітету незаможних селян та особові анкети. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-174  Шевченківський (Черкаський) окружний комітет незаможних селян (окрКНС), м. 

Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 78; 1922–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 78; 1922–1930 рр. 
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Директиви, постнови, положення Всеукраїнського Центрального виконкому, інструкції, 

розпорядження губернського комнезаму про організацію та діяльність комнезамів (1924, 

1925). Обіжники Центрального комітету незаможних селян, окркомнезаму, розпорядження 

окркомнезаму про організацію місцевих комнезамів; про участь комнезамів у весняній 

посівній кампанії (1924–1926). Статут комнезаму (1925). 

Протоколи: Ш-го з’їзду комнезамів Кам’янського та Стеблівського районів; засідань президії 

та пленумів райкомнезамів; пленуму комнезаму Золотоніського району; загальних зборів 

членів сількомнезамів округу; нарад активу села з уповноваженим по чистці комнезаму. 

Плани роботи райкомнезамів. Звіти про роботу райкомнезамів округу. Відомості про 

економічний стан індивідуальних господарств членів комнезамів в районах округу; про 

кількісний склад комнезамів; про сількомнезами району; про стан та роботу райкомнезамів. 

Справи про чистку членів райкомнезамів Лисянського та Миронівського районів (1923). 

Анкети, посвідчення, автобіографії членів комнезамів округу (1922–1925). Списки голів 

районних та сільських комнезамів; членів комнезамів округу; сільськогосподарських 

колективів округу (1923). Акт про передачу документів ліквідованого окркомнезаму до 

окружного архіву; список членів окркомнезаму (1930). 

Листування: з окрвиконкомомо, райкомнезамами з адміністративних питань, з 

окрфінвідділом з фінансових питань; з райкомнезамами про направлення членів комнезамів 

на навчання (1924–1927). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-175  Голов’ятинське сільське товариство взаємної допомоги, с. Голов’ятине 

Смілянського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 3; 1929 р. 

 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1929 р. 

Статут товариства. 

Акти ревізії товариства. 

Список членів президії товариства. Заяви членів товариства про відпуск посівного матеріалу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-176  Сотниківське сільське товариство взаємної допомоги, с. Сотники Корсунського 

району Шевченківського (Корсунського) округу  

Справ: 1; 1924 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1924 р. 

Розпорядження районного комітету товариств взаємної допомоги. 
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Ф. Р-177  Яблунівське сільське товариство взаємної допомоги, с. Яблунівка Смілянського 

району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 4; 1927–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1927–1929 рр. 

Директиви районного комітету товариств взаємної допомоги (1929). 

Розпорядження районного комітету товариства взаємної допомоги про участь товариств 

взаємної допомоги в контрактації озимих хлібів, проведенні посівної кампанії, про розподіл 

посівного матеріалу та з інших питань (1927, 1928). 

Протоколи засідань правління районного комітету товариства взаємної допомоги. 

Кошторис на 1929 р. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-178  Кошмаківський сільський комітет взаємної допомоги, с. Кошмак Корсунського 

району Черкаського округу  

Справ: 8; 1923–1926 рр. 

Опис 1 

Справ: 8; 1923–1926 рр. 

Розпорядження Корсунського районного комітету взаємної допомоги про надання допомоги 

трудящим; про надсилання звітності (1923, 1924). 

Плани, звіти та акти про роботу комітету (1925, 1926). Звітні відомості та акти перевірянь 

роботи комітетів сіл Глушки і Кошмак; відомості обліку посівів (1924). 

Списки: трудящих сіл Глушки та Кошмак по збору натурального податку; сімей 

червоноармійців, інвалідів та вдов; трудящих, які отримали матеріальну допомогу. Заяви 

селян про надання допомоги зерном (1923, 1924). 

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам та членам президії комітету (1923, 

1924). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-180  Перша Черкаська державна нотаріальна контора відділу юстиції виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 119; 1919–1941, 1952–1955, 1968–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 104; 1919–1941 рр. 

Циркуляри Наркомату юстиції та Наркомату фінансів СРСР про порядок витрачання 

нотаріальних зборів, про гербові і нотаріальні збори з кооперації інвалідів (1925). Постанова 

ВУЦВК і Ради Народних Комісарів про зміни положення про державний нотаріат і 

житлового закону (1924). 
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Реєстри  нотаріальних дій (1919–1922, 1924, 1939–1941). Актові книги (1924, 1925). Заповіти 

(1938). Договори купівлі, продажі домоволодінь (1938–1940). Посвідчення довідки та 

довіреності на право продажі домоволодінь громадянами (1922–1925). Рішення суду про 

право на домоволодіння (1925).  

Видаткові кошториси та звітні відомості про надходження гербових зборів (1923, 1924, 1925). 

Повідомлення Черкаського державного банку про сплачування і протест векселів (1924, 

1925). Акти перевірок фінансової діяльності нотаріальної контори і розпорядження 

окрфінвідділу про результати перевірок. 

 

 

Опис 2 

Справ: 15; 1952–1955, 1968–1973 рр. 

Узагальнення нотаріальної практики (1968–1973). 

Акти документальної ревізії фінансово-господарської діяльності контори (1952–1955, 1968–

1973). Статистичні звіти (1955, 1969–1973). 

 

 

 

Ф. Р-181  Шполянська державна нотаріальна контора, м. Шпола Шевченківського 

(Корсунського) округу  

Справ: 8; 1921–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1921–1924 рр. 

Актові книги (1921, 1924). Реєстр нотаріальних дій. Довідки та закріплюючі акти на 

домобудівництво (1923). Довідки, свідоцтва та акти про продаж домобудівництв (1924). 

Договори про продаж і здавання в оренду будинків (1924). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-182  Корсунська державна нотаріальна контора, м. Корсунь Київської області  

Справ: 77; 1924, 1925, 1937-1940 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 72; 1924, 1925 рр. 

Обіжники та розпорядження Наркомату, юстиції УРСР про порядок ведення і оформлення 

нотаріальних чинностей. 

Актові книги. Реєстр про протест векселів; додатковий реєстр актів, протесту векселів (1924). 

Книга зборів за проведення нотаріальних чинностей (1924). Договори про оренду будинків та 

приміщень. Акти купчих на домоволодіння (1924, 1925). Документи про продаж 

домоволодінь. Справи про складання актів про продаж будинків (1925). Журнал реєстрації 

векселів (1925). 
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Опис 2 

Справ: 5; 1937–1940 рр. 

Реєстри нотаріальних дій. Договори купівлі і продажу (1939). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-183  Управління Шевченківського (Черкаського) окружного інженера виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 143; 1925–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 143; 1925–1930 рр. 

Протоколи засідань окрвиконкому, положення, інструкції, обов’язкові постанови, директиви 

вищого технічно-будівельного Комітету і окрвиконкому про складання та затвердження 

проектів, кошторисів, звітів про житлове і промислове будівництво. Положення, інструкції, 

циркуляри Центральної економічної Ради, Української економічної Ради. Постанови Х1 

окружного з’їзду Рад від 22-26 березня 1927 р. 

Протоколи: засідань Всеукраїнського комітету у справах житлового і комунального 

будівництва, постанова ЦВК і РНК СРСР про обстеження прав користування землею біля 

полоси відчудження залізниці; засідань, резолюції на короткий звіт 1 Всеукраїнського з’їзду з 

питань будівництва; засідань окрсантехради, окрплану, комісії по вивченню курорту 

Соснівки і окрміжсоюзного бюро інженерно-технічних працівників. 

Генеральні плани; плани, пояснюючі записки, кошториси на нове будівництво, 

реконструкцію та ремонт виробничих, господарських і жилих приміщень. Відомості: про 

нове будівництво та стан будівельних робіт в окрузі; про незавершені будівельні роботи, які 

проводяться приватними забудовниками; довідкових цен на будматеріали по округу. 

Статистичні картки обліку державного, колгоспного та кооперативного будівництва. 

Посвідчення та відкриття торгівельних та промислових підприємств, видані приватним 

особам, державним і кооперативним організаціям; забудовників про початок та закінчення 

будівельних робіт.  

Проекти будівельних споруд. Акти перевірок будівельних робіт, приміщень, установ та 

організацій для виявлення їх стану; огляду та прийому закінченого і поточного будівництва. 

Листування: з вищим техніко-будівельним комітетом, окрвиконкомом про будівельну 

політику; з окрвідділом профспілки будівельників і окрстатбюро про довідкові ціни на 

будматеріали і робочу силу; про будівельні роботи в окрузі; з окрмісцевпромом про 

створення управління окружного інженера з господарськими організаціями про перехід на 

нову тарифну реформу; з підприємствами та установами про сплату податку за затвердження 

проектів; кошторисів на будівельні роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-184  Шевченківський (Черкаський) окружний виконавчий комітет Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 313; 1923–1930 рр. 
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Опис 1 

Справ: 213; 1923–1930 рр. 

Протоколи: ХП Шевченківського (Черкаського) окружного з’їзду Рад (1929), резолюції УШ  

Шевченківського (Черкаського) окружного з’їзду Рад (1923); засідань президії окрвиконкому. 

Накази, циркуляри окрвиконкому та його відділів. 

П’ятирічний план розвитку місцевої промисловості округу на 1927–1932 рр. 

Доповіді, звіти, довідки: про роботу окрвиконкому, політичний стан в окрузі, роботу 

окружного комітету та районних організацій КНС; про роботу Мліївської дослідної станції 

садівництва (1925) та Драбівської дослідної станції (1928). Звіти, відомості про відновлення, 

зміцнення та розвиток сільського господарства, стану колгоспів, хід колективізації, 

підготовку агротехнічних кадрів. 

Доповідні записки, звіти: про будівництво Корсунської ГЕС (1929); про роботу промислових 

підприємств округу. Економічний нарис Шевченківського (Черкаського) округу за 1928 р. 

Документи: про ліквідацію неграмотності, стан шкільної освіти та дошкільного виховання; 

про організацію медичного технікуму в м. Черкаси (1930); про реорганізацію Черкаського 

педагогічного технікуму в інститут народної освіти (1930); про медичне обслуговування 

населення, протиепідемічні заходи, благоустрій дачної місцевості ―Соснівка‖ (1928). Доповіді 

та листування про роботу окружного архівного управління (1926). Довідки, листування про 

стан поштово-телеграфного зв’язку. 

Документи (протоколи, списки, листування, карта округу) про адміністративно-територіальне 

ділення округу, районів (1926–1929). 

Особові справи відповідальних працівників сільрад, списки відповідальних та технічних 

працівників райвиконкомів і сільрад (1923–1926). 

Документи: (розпорядження, інструкції, протоколи, плани, звіти, списки та інші) про 

проведення виборчих кампаній в окрузі (1923–1928); (протоколи, заяви, анкети, посвідчення, 

списки) про відновлення  громадян у виборчих правах (1926–1929). 

 

 

Опис 2 

Справ: 100; 1923–1930 рр. 

Циркулярні розпорядження окружного фінансового відділу. Постанови, циркулярні 

розпорядження ВУЦВК. 

Протоколи засідань президії окружної та районних комісій допомоги дітям та акти перевірок 

діяльності районних комісій допомоги дітям. 

Плани роботи та прибутково-видаткові кошториси окружної і районних комісій допомоги 

дітям. 

Схема-структура адміністративного відділу, міліції та карного розшуку. Квартальні та 

місячні фінансові звіти окрвиконкому за 1924 р. Бухгалтерські документи касово-

меморіального порядку; листування з установами з фінансових питань. 

Відомості на видачу заробітної плати співробітникам окрвиконкому та його підвідомчих 

установ. 
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Ф. Р-185  Шевченківський (Корсунський) окружний виконавчий комітет Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь Шевченківського (Корсунського) 

округу Київської губернії   

Справ: 58; 1922–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1922–1925 рр. 

Циркуляри Шевченківського повітвиконкому, Шевченківського (Корсунського) 

окрвиконкому про виконання розпоряджень та звітності волвиконкомів і сільрад; про ведення 

діловодства. 

Циркуляри: ВУЦВК про пільги для сімей червоноармійців; про адміністративно-

територіальне ділення; Шевченківського окрвідділу соціального забезпечення про надання 

допомоги інвалідам-воїнам Червоної Армії та їх сім’ям. 

Протоколи: засідань Київського губернського виконкому; президії та пленумів 

Шевченківського окрвиконкому; засідань президії Шевченківського та Богуславського 

повітвиконкомів; засідань президії волосних тасільських виконкомів; комісій комназемів 

Шевченківського повітвиконкому; окружної податкової комісії; Шевченківської та 

Богуславської повітових економічних нарад; Шевченківського окружного та 

Шевченківського повітового військових засідань, районних військових нарад і волосних 

трійок по боротьбі з бандитизмом; районних виборчих комісій. 

Плани роботи окрвиконкому. Доповіді та звіти, інформаційні зведення, статистичні звіти 

груп по боротьбі з бандитизмом і загонів міліції про рух бандитизму та боротьбу з ним на 

території Шевченківського округу і повіту. Відомості про відповідальних працівників 

райвиконкомів та сільрад округу. Звіти про діяльність повітового та окружного земельних 

відділів; місячні звіти окружного земельного управління. 

Списки: слідчих та судових дільниць Богуславського повіту; відповідачів Шевченківського 

повіту, сільських відповідачів округу; членів виборчих комісій; членів президії 

райвиконкомів, голів та секретарів сільських Рад по селах; громадян, позбавлених виборчих 

прав. 

 

 

Опис 2 

Справ: 16; 1922–1925 рр. 

Копія циркуляру Центрального Комітету КП(б)У ―Положення про фракції виконкомів‖. 

Копія постанови ВУЦВК про реорганізацію земельних органів. Циркуляри окружного 

військового комісаріату СРСР, доповіді та оперативні донесення ДПУ, статистичні дані про 

рух бандитизму та боротьбу з ним на території округу; губвійськкомату НКВС УРСР та 

протокол засідання губернської військової наради з формування територіальних військових 

частин в Шевченківському окрузі; Київського губвиконкому і окрвиконкому та його відділів; 

Шевченківського окрвиконкому. 

Протоколи: засідань колегії інструкторського відділу та бюро Богуславського повітового 

комітету КП(б)У; засідань бюро Шевченківського окркомітету КП(б)У; засідань 

комуністичної фракції Богуславського повітвиконкому та Шевченківського окрвиконкому; 

засідань ревізійної комісії Богуславського повітвиконкому та Миронівського волвиконкому. 

Відомості ДПУ про політичний стан округу, боротьбу з бандитизмом; проведення учбових 

зборів призовників. 

Списки учбових дільниць Богуславського Всеобучу. Анкети та списки відповідальних 

працівників райвиконкомів і сільрад округу. 
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Ф. Р-186  Адміністративний відділ Шевченківського (Корсунського) окружного виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь 

Шевченківського (Корсунського) округу Київської губернії  

Справ: 96; 1923–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 96; 1923–1925 рр. 

Циркуляри та копії циркулярів і інструкцій Наркомату внутрішніх справ УРСР, Київського 

губернського та Шевченківського окрвиконкомів, Київського губернського 

адміністративного відділу, Ради Народних Комісарів УРСР про правильне ведення записів 

актів громадянського стану та їх порядок; про роботу повітових та окружних ліквідаційних 

комісій по відділенню церкви від держави, з питань реєстрації і діяльності общин; про 

реєстрацію полонених, видавання закордонних паспортів, продовження термінів перебування 

в УРСР іноземних громадян, висилення іноземних громадян за межі УРСР. 

Протоколи: засідань Шевченківської повітової та окружної ліквідаційних комісій по 

відділенню церкви від держави; загальних зборів прихожан молитовних домів. Статути 

релігійних общин. 

Доповіді, звіти, статистичні відомості Шевченківського окружного та районних відділів 

ЗАГСів, адмінвідділів райвиконкомів про кількість зареєстрованих актів громадянського 

стану та рух населення округу; звіти про діяльність ліквідованих комісій по відділенню 

церкви від держави, відомості про кількість церквів та їх майна по округу; доповідь про стан 

та діяльність робітничо-селянської міліцій УРСР на 1926–1927 рр. Акт ревізії Шевченківської 

окружної міліції та карного розшуку, оперативне зведення начальника окружної міліції про 

боротьбу зі злочинністю. Заяви уповноважених єврейських общин про реєстрацію та про 

реєстрацію общин округу. 

Відомості на виплату заробітної плати службовцям райвиконкомів, волвиконкомів, сільрад та 

сільських комітетів незаможних селян. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-187  Черкаський повітовий виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 13; 1920–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1920–1923 рр. 

Циркулярні розпорядження та постанови Ради Народних Комісарів губернської економічної 

наради та листування з продовольчим комітетом і відділами виконкому про використання 

бандитизм, про допомогу голодаючим, хворим та раненим воїнам, гужову повинність, 

надходження продуктів харчування і предметів широкого вжитку державних заготівель та 

розприділення їх продовольчими комітетами у порядку планових нарядів Народного 

комісаріату продовольства. Накази, доповідні записки, звіти, статистичні зведення про 

державне постачання, товарообмін, реорганізацію повітпродкому та з інших питань. 
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Протокол повітової продовольчої наради про посилення апарату повітової особливої 

продовольчої комісії; засідання Раднаркому УРСР за 1992 р. 

Листування: з установами та організаціями повіту про організацію ―Тижня фронту і 

транспорту‖; з губвиконкомом про заготівлю насіннєвого фонду, постачання паливом та 

продовольством повітових установ. 

Картки депутатів Черкаської міської Ради і білети делегатів на Черкаський повітовий з’їзд 

Рад від 25  листопада 1921 р. 

Особові рахунки співробітників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-188  Відділ управління Черкаського повітового виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 11; 1919–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1919–1923 рр. 

Циркуляри НКВС УРСР, постанови ВУЦВК і РНК УРСР, відділів управління губернського і 

окружного виконкомів про надання допомоги демобілізованим червоноармійцям, зміцнення 

радянського апарату, боротьбу з бандитизмом, заборону єврейських комітетів допомоги, 

підбір кваліфікаційних кадрів та з інших питань. Накази Черкаського повітового відділу 

управління. 

Протоколи засідань губернської і повітової комісій по наданню допомоги демобілізованим 

червоноармійцям. Повідомлення про автокефальний рух в повіті; інтерновані білі військові 

частини. 

Листування: з церковною радою про надання приміщення для релігійних общин; з 

Кременчуцьким губернським управлінням по евакуації населення, про взяття на облік 

біженців і військовополонених, відправлення їх на батьківщину та з інших питань. 

Списки: співробітників відділу управління, агентів карного розшуку повітміліції і 

інтернованих білих офіцерів; релігійних общин; членів волвиконкомів; відповідальних 

працівників Черкаського округу; членів волосного та сільвиконкомів Мошенської волості і 

окремих сіл Шелепухської волості. Заява члена повітвиконкому про видавання йому 

грошової допомоги на будівництво надмогильного пам’ятника червоноармійцю Ф.І. 

Шамраю, вбитому бандою Уварова. 

Кошториси витрат відділу управління, його підвідділів, сільських комітетів бідноти повітової 

міліції та кавалерійського ескадрону при відділі управління. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-189  Звенигородський повітовий виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Звенигородка Богуславського повіту Київської губернії  

Справ: 77; 1919, 1921, 1922 рр. 

 

Опис1 

Справ: 57; 1921, 1922 рр. 
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Циркулярні розпорядження Київського губернського відділу управління про штати відділів 

управління і волвиконкомів повіту. Накази повітового відділу управління; накази військового 

командування, губернської та повітової військової нарад; накази, постанови та інструкції 

Київської губернської військової наради з питань боротьби з бандитизмом та куркульством, 

проведення продовольчої кампанії, проведення військового посіву. 

Протоколи: пленумів та засідань президії волвиконкомів округу; повітового з’їзду Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів від 9 квітня 1922 р.; засідань 

повітвиконкому; засідань Звенигородської повітової військової наради. 

Зведення, доповіді, рапорти начальників військових підрозділів та продовольчих загонів по 

боротьбі з бандитизмом і дезертирством, бандитський терор та хід виконання 

продрозверстки; зведення та звіти повітового ревкому про радянське будівництво; 

статистичні відомості про особовий склад повітових установ у м. Звенигородка, особовий 

склад волвиконкомів повіту; щомісячні статистичні відомості волвиконкомів про проведені 

з’їзди, наради, організацію та стан комітетів незаможних селян, допомогу сім’ям 

червоноармійців та з інших питань. Місячні відомості про діяльність повітового відділу 

управління та його підвідділів, діяльність волвиконкомів. 

Анкети, службові посвідчення співробітників установ повіту, відповідальних працівників 

волвиконкомів, працівників волосних установ повіту, голів сільрад волостей, комнезамів. 

Списки учасників контрреволюційних банд. 

 

 

Опис 2 

Справ: 18; 1921–1922 рр. 

Накази повітвиконкому та по юридичному відділу повітвиконкому. 

Протоколи: з’їзду комнезамів; колегії повітпродкомітету; повітового з’їзду завідуючих 

волосними земельними відділами та представників цукрових заводів від 24–25 жовтня 1921 

р.; засідань волвиконкомів та комісій при повітових і волосних виконкомах; засідань 

сількомнезамів; засідань комісій по реорганізації сільських комнезамів. 

Звіти про роботу повітового продовольчого комітету, про роботу сільських комнезамів. 

Списки сільських комнезамів волостей. 

 

 

Опис 3 

Справ: 2; 1919 р. 

Протоколи засідань фінансового відділу повітвиконкому. 

Кошториси витрат на утримання відділу управління та особового складу повітвиконкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-190  Відділ управління Богуславського повітового виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Богуслав Київської губернії  

Справ: 206; 1920–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 201; 1920–1923 рр. 
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Документи загального, адміністративно-організаційного підвідділів, іноземного столу, 

організаційно-інструкторського підвідділу, підвідділу релігійних культів, кошторисно-

рахункового підвідділу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 5; 1920–1923 рр. 

Документи загального, адміністративно-організаційного підвідділів, іноземного столу, 

організаційно-інструкторського  підвідділу, підвідділу  релігійних культів, кошторисно-

рахункового підвідділу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-191  Юридичний відділ Звенигородського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Звенигородка Богуславського 

повіту Київської губернії  

Справ: 37; 1919–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1919–1922 рр. 

Декрети, положення, інструкції, циркуляри, пояснення РНК УРСР та губернського 

юридичного відділу про організацію і діяльність органів юстиції і народного суду; про роботу 

слідчих органів; циркуляр УК КП(б)У про порядок взяття на поруки заарештованих судово-

слідчими органами; накази Звенигородського повітвиконкому та повітового військово-

революційного комітету. 

Протоколи: засідань повітвиконкому та повітового військово-революційного комітету; 

комісії по ліквідації дорадянських судових органів; дізнань агентів карного розшуку. 

Доповіді про діяльність юридичного відділу повітвиконкому та його підвідділів, судових 

дільниць. Статистичні відомості про рух справ по слідчих дільницях Звенигородського 

повіту, діяльність Ради народних суддів повіту. Акти перевірок стану та діяльності 

Звенигородської тюрми. 

Листування: з губернським відділом юстиції про розбір судово-земельних справ; з повітовим 

військово-революційним комітетом з господарських питань, з радянськими установами про 

підготовку народних суддів. 

Справи за звинуваченням громадян повіту. Документи про особовий склад. Списки 

кандидатів у судді і народні засідателі, службовців Звенигородської тюрми та заарештованих, 

які перебувають в ній. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-192  Черкаська окружна радянська партійна школа, м. Черкаси Черкаського повіту   

Справ: 7; 1925–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1925–1927 рр. 
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Накази по школі. 

Витяги з протоколів засідань шкільної ради. 

Листування з окрвиконкомом та окружною інспектурою народної освіти про асигнування 

коштів на утримання школи, обладнання кабінетів та з інших питань. Журнал реєстрації 

вхідних документів. 

Касові книги. 

 

 

 

 

 

Ф.Р-193  Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300-річчя возз’єднання України з 

Росією, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 2045; 1929–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 236; 1929–1934, 1937–1941, 1944–1952 рр. 

Документи загальної канцелярії, учбової частини, заочного відділення, вчительського 

інституту, бухгалтерії. 

 

 

Опис 8 

Справ: 1229; 1943–1975 рр. 

Документи канцелярії, учбової і наукової частини, заочного відділу, відділу кадрів, 

бухгалтерії, бібліотеки. 

 

 

Опис 10д 

Справ: 47; 1944–1979 рр. 

Документи канцелярії, учбової і наукової частини, заочного відділу, відділу кадрів, 

бухгалтерії, бібліотеки. 

 

 

Опис 11 

Справ: 259; 1975–1980 рр. 

Документи канцелярії, учбової і наукової частини, заочного відділу, відділу кадрів, 

бухгалтерії, бібліотеки. 

 

 

Опис 9 

Справ: 10; 1974–1979 рр. 

Протоколи звітно-виборчих зборів членів профспілки та засідань місцевого комітету. 

Соціалістичні зобов’язання колективу педінституту та кафедр, довідки про їх виконання. 

Кошториси витрат, фінансові звіти. 
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Ф. Р-194  Робітничий факультет при Черкаському педагогічному інституті Народного 

Комісаріату освіти УРСР, м. Черкаси Київської області  

Справ: 95; 1931–1937 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 70; 1933–1937 рр. 

Накази та розпорядження Народного комісаріату освіти УРСР. Накази директора інституту з 

основної діяльності. 

Протоколи: нарад лекторів; загальних зборів студентів робітничого факультету; засідань 

приймальних комісій. 

Навчальні, учбові та робочі плани з різних дисциплін. 

Звіти викладачів робфаку про проведену роботу; статистичні звіти робфаку про рух 

студентів. Відомості про проведення залікових сесій, про кількість прочитаних годин 

лекторами, про успішність студентів. 

Списки викладачів робітничого факультету, студентів. 

 

 

Опис 2 

Справ: 25; 1931–1936 рр. 

Особові справи студентів робітничого факультету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-196  Канівська педагогічна школа Народного Комісаріату освіти УСРР, м. Канів 

Київської губернії   

Справ: 2; 1921–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1921–1922 рр. 

Заяви про прийом до школи, свідоцтва про освіту та метричні виписи вступників до школи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-197  Кирилівські 3-річні педагогічні курси ім. Т.Г.Шевченка, с. Кирилівка 

Звенигородського повіту Київської губернії  

Справ: 33; 1919–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1919–1923 рр. 

Постанова, наказ та інструкції Народного комісаріату освіти УРСР про перетворення 

учительських семінарій у 3-класні, педагогічні школи; розпорядження губернського та 

повітового відділів народної освіти. 

Протоколи: засідань шкільної та педагогічної рад; загальних зборів учнів. 

Листування з губернським та повітовим відділами народної освіти з організаційних, учбових 

і господарських питань. 
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Документи про особовий склад учнів педагогічних курсів. Анкети студентів про 

матеріальний стан. Відомості успішності; журнали обліку відвідувань занять студентами. 

Відомості на виплату заробітної плати педагогам. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-198  Корсунські вищі 3-річні педагогічні курси ім. Т.Г.Шевченка Народного Комісаріату 

освіти УСРР, м. Корсунь Шевченківського (Корсунського) округу  

Справ: 6; 1922–1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1922–1928 рр. 

Циркуляри Народного Комісаріату освіти УРСР, Київського губернського відділу народної 

освіти про порядок проведення педагогічної практики студентів, українізацію професійних 

шкіл, академічну перевірку учнів в технікумах і педкурсах, порядок нарахування заробітної 

плати персоналу та з інших питань. Проект тимчасового положення педреввійськнаради м. 

Фрунзе та циркуляри Київської комісії у військових справах про проходження дійсної 

військової служби у рядах РСУА учнів шкіл, робітничих органах і вищих учбових закладах. 

Витяг з протоколу засідання президії окрвиконкому та протоколи засідань студентського 

профкому про громадську роботу студентів. 

Списки і особові справи викладачів, студентів 

Списки і особові справи викладачів, студентів та випускників, вступників на курси. Анкети 

студентів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-199  Черкаський ветеринарний технікум Міністерства землеробства УРСР, м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 815; 1930–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 78; 1944–1954 рр. 

Накази Народного комісаріату земельних справ УРСР. Наказ Міністерства сільського 

господарства УРСР від 13 липня 1954 р. про переведення ветеринарного технікуму з м. 

Черкаси до м. Хотин Чернівецької області. 

Протоколи засідань педради, методкомісії з загальноосвітніх предметів, приймальної комісії. 

Плани роботи учбово-виховної і політико-масової роботи, роботи предметних комісій, 

спеціального циклу і педради. 

Текстові, річні та статистичні звіти про учбово-виховну і політико-масову роботу, успішність 

та відвідування учнів, підготовку спеціалістів, прийом учнів та здавання екзаменів; текстові 

звіти голови державної кваліфікаційної комісії. Звіти про чисельність адміністративно-

управлінського персоналу і розприділення всіх на займання посади.   

Фінансові звіти. 

Акти ревізії фінансово-господарської діяльності. 
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Опис 1 ос 

Справ: 1; 1930–1941 рр. 

Відомості успішності учнів. 

 

 

Опис 2 ос 

Справ: 667; 1944–1953 рр. 

Особові справи студентів. 

 

 

Опис 3 ос 

Справ: 69; 1944–1954 рр. 

Протоколи засідань державної кваліфікаційної комісії, комісії по розприділенню 

випускників. Книги наказів директора технікуму з особового складу. 

Екзаменаційні відомості. Тарифікаційні списки педагогічного персоналу; списки 

випускників; розприділення молодих спеціалістів. 

Особові рахунки працівників і службовців, відомості нарахування заробітної плати. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-200  Черкаський шляхово-будівельний технікум, м. Черкаси Київської області  

Справ: 15; 1927–1934 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1927–1934 рр. 

Особові справи студентів технікуму. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-201  Черкаський технікум електрифікації і сільськогосподарського будівництва 

Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 600; 1920–1922, 1946-1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1920–1922 рр. 

Циркуляри повітового професійного бюро (1922); циркулярні розпорядження та листування з 

губернським професійним бюро з учбових та господарських питань. Тимчасове положення 

про вищі учбові заклади УРСР (1922). 

Копії протоколів повітового профбюро та листування з ним з учбових питань (1921, 1922). 

Протоколи: засідань педагогічної ради; приймальної комісії та загальних зборів студентів 

(1921, 1922). 

Учбові плани та програми з дисциплін (1920, 1921). 

Листування: з повітовими земельним і сільськогосподарським відділами, учбовим комітетом 

України з питань сільського господарства (1920); з Черкаським повітовим  військкоматом та 
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повітовим відділом народної освіти про надання відстрочок військовозобов’язаним 

студентам (1920, 1921); з повітовим відділом народної освіти з учбових питань. 

Заяви про допущення до вступних екзаменів, анкети, свідоцтва про освіту, метричні витяги 

студентів технікуму. 

Екзаменаційні роботи та залікові роботи з окремих дисциплін (1921). Контрольні роботи по 

кресленню (1922). 

Журнали обліку уроків (1921, 1922). 

Кошториси на обладнання майстерень, будівництво  сільськогосподарської ферми та 

утримання співробітників технікуму та пояснюючі записки до них (1920, 1921). 

Вимогові відомості на виплату зарплати службовцям (1921, 1922). 

Списки студентів, лекторів, службовців технікуму, слухачів технікуму. 

 

 

Опис 2 

Справ: 494; 1946–1982 рр. 

Накази: Міністерства сільського господарства УРСР (1956–1966, 1969–1974); Міністерства 

вищої та середньої освіти УРСР (1975, 1976). 

Статут технікуму (1962). 

Протоколи: засідань та плани роботи педагогічної ради (1948, 1949, 1952–1982); засідань 

предметних комісій (1966–1979); засідань циклових комісій (1969–1972, 1979–1982); засідань 

методичних комісій (1971–1973). 

Учбовий план технікуму (1960). Плани: роботи технікуму (1973–1978); учбово-виховної 

роботи (1965–1974); політико-виховної, ідеологічної, культурно-масової та оборонно-

спортивної роботи (1949, 1969, 1980, 1981). 

Спогади і історична довідка до 5-ти річчя технікуму (1922–1972). 

Довідки, інформації, річні звіти про роботу технікуму (1948–1950, 1954–1962, 1975–1982). 

Річні звіти з учбово-виховної роботи (1951–1953, 1964–1976). Статистичні звіти технікуму на 

початок та кінець навчальних років (1953–1974). Плани роботи та річні звіти про роботу 

заочного відділення (1961–1981). 

Паспорт технікуму (1955). 

Плани та звіти про приймання учнів (1967, 1975–1981). Плани розприділення молодих 

спеціалістів та звіти про виконання планів (1975–1982). Статистичні звіти: про прийом, рух та 

успішність учнів (1955, 1975–1980); про чисельність адміністративно-управлінського 

персоналу, працівників та службовців (1950, 1951, 1954, 1966, 1975–1982). 

Виробничо-фінансові плани: учбово-виробничих майстерень (1949–1959, 1962–1974); 

учбово-дослідного господарства (1949–1961). Штатні розписи, кошториси витрат: технікуму; 

учбово-виробничих майстерень (1946–1956, 1959–1970); учбово-дослідного господарства 

(1949–1961). Зведені річні бухгалтерські звіти технікуму (1958–1970). Річні бухгалтерські 

звіти: технікуму (1946–1965, 1971–1982); учбово-виробничих майстерень (1947–1954, 1962–

1960, 1971–1974); учбово-дослідного господарства (1956–1961). Акти документальних ревізій 

фінсово-господарської діяльності технікуму (1963–1982). 

Документи: (протоколи, соцзобов’язання, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки 

(1977–1982); (протоколи, плани, звіти) групи народного контролю (1980–1982). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 67; 1953–1976 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів; загальних зборів членів профспілки; засідань 

місцевого комітету. 
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Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Соцзобов’язання  колективу технікуму. 

Кошториси прибутків та видатків. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-202  Черкаське базове медичне училище Міністерства охорони здоров’я УРСР, м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 1151; 1930–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 560; 1930–1940 рр. 

Документи канцелярії, учбової частини, заочного відділення, інспектора по кадрах, 

бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 553; 1944–1982 рр. 

Документи канцелярії, учбової  частини, заочного відділення, інспектора по кадрах, 

бухгалтерії, місцевого комітету профспілки, групи народного контролю. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 38; 1959–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1966–1972); засідань місцевого комітету. 

Звітні доповіді голови місцевого комітету (1964–1971). 

Плани роботи місцевого комітету (1965, 1968–1972). 

Статистичні звіти  місцевого комітету з усіх видів діяльності (1965–1968, 1972). 

Кошториси прибутків та витрат.  Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-203  Черкаський педагогічний технікум Народного комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 480; 1920–1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 480; 1920–1931 рр. 

Обіжники: Народного комісаріату освіти УСРР (1929, 1930); Народного комісаріату фінансів 

УСРР (1926, 1927); розпорядження, інструкції Народного комісаріату освіти УСРР (1926, 

1927); розпорядження, обіжники губернського відділу народної освіти (1923). 

Протоколи засідань: педагогічної ради (1920–1922); комісії з матеріального забезпечення 

студентів (1922, 1923). 

Звіт про діяльність технікуму (1928). Акти обстеження господарських робіт технікуму (1920–

1928). 
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Листування: з учителями початкових шкіл про складання іспитів в технікумі експертом 

(1927, 1928); з органами міліції та сільрадами про соціальне походження студентів (1929); з 

профспілкою ―Робос‖ про приймання до спілки співробітників технікуму та проведення 

політично-масової роботи в технікумі (1926, 1927). 

Контрольні роботи студентів (1925, 1926). 

Списки та особові справи учнів. Списки учителів технікуму. 

Фінансові звіти (1927, 1928). 

Вимогові відомості на виплату зарплати учителям та стипендії учням (1920–1930). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-204  Черкаський соціально-економічний технікум Народного комісаріату освіти УСРР, 

м. Черкаси Черкаського округу  

Справ: 14; 1916–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1916–1926 рр. 

Постанова Ради Народних Комісарів УРСР та інструкції повітового відділу народної освіти 

(1921–1922). 

Протоколи педагогічних нарад (1921–1922). 

Звіти про діяльність технікуму (1922). 

Заяви про прийняття до технікуму, метричні витяги та свідоцтва про освіту вступників. 

Журнали обліку успішності студентів 1-го курсу; явки на роботу співробітників (1921–1922); 

обліку вручень повісток співробітникам (1922); реєстрації вхідних та вихідних документів 

(1921, 1922). Списки викладачів та студентів технікуму (1921, 1922). 

Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам (1921, 1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-205  Черкаський агро-економічний технікум Народного комісаріату землеробства УРСР, 

м. Черкаси Київської області  

Справ: 70; 1929–1933 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 70; 1929–1933 рр. 

Директиви, циркуляри, розпорядження: Народного комісаріату землеробства (1930–1932); 

Укрсадвинтресту (1930–1932); Народного комісаріату освіти (1930); Вукоспілки працівників 

землеробних радгоспів (1931); агроінституту про десятимісячні курси економістів (1930–

1931); обласного відділу народної освіти (1933); райвиконкому (1930). Постанови загальних 

зборів учнів технікуму (1930); загальних зборів лекторів і студентів (1932). Накази по 

технікуму (1931–1933). 

Протоколи: засідань шкільної ради та методичних комісій технікуму (1929–1931); 

розцінково-конфліктної комісії (1931–1931); учнівських організацій (1929, 1930). 

Листування: з Черкаським райвиконкомом про перетворення кооперативної школи в 

агроекономічний технікум та з господарських питань (1931); з Народним комісаріатом 
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землеробства з учбових та фінансових питань (1931–1932); з Укрсадвинтрестом з 

адміністративних та фінансових питань (1930–1933) та з іншими організаціями з 

адміністративних, учбових і фінансових питань. Документи з реалізації державного займу 4-

го останнього року п’ятирічки (1933). 

Учбові програми та плани (1930). 

Заяви: про прийом до технікуму, про призначення і видачу стипендій (1930). Свідоцтва і 

списки викладачів, студентів і технічних працівників технікуму (1932, 1933). Виробничо-

практичні роботи студентів (1930, 1931). 

Фінансові кошториси та звіти (1930, 1931). Касова книга (1930). 

Відомості на виплату зарплати адміністративно-технічному та педагогічному складу (1930–

1932); стипендії технікуму (1930–1932). Списки студентів (1930, 1931). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-206  Черкаські фармацевтичні курси Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР, м. 

Черкаси Черкаського округу Київської губернії  

Справ: 2; 1924, 1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1924, 1925 рр. 

Протоколи педагогічних рад та засідань приймальної комісії; списки учнів. 

Командировочні посвідчення, особові анкети, свідоцтва про освіту та інші документи 

слухачів курсів (1924). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-207  Смілянська професійно-технічна школа Народного комісаріату освіти УСРР, м. 

Сміла Черкаського округу Київської губернії  

Справ: 5; 1918–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1918–1924 рр. 

Заяви про прийом, свідоцтва про освіту, анкети, посвідчення, метричні витяги вступників до 

школи. Тимчасові свідоцтва, закінчивших технічні класи при 2-му класному заводському 

училищі графів Бобринських в 1886–1894 рр. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-208  Звенигородська соціально-економічна школа Народного комісаріату освіти УСРР м. 

Звенигородка Звенигородського повіту Київської губернії  

Справ: 8; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 8; 1920–1922 рр. 

Листування з повітовим відділом народної освіти про ремонт будівель школи, заготівлю 

палива та з інших господарських питань (1921). 

Заяви про прийняття в школу, свідоцтва про освіту, народження, метричні витяги та інші 

документи вступників (1920–1922). Відомості про вступні екзамени (1921). Класні журнали 

1-го і 2-го класів (1921–1922). 

Відомості на виплату зарплати учителям та службовцям школи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-209  Черкаська єврейська професійно-технічна, механічна школа Народного комісаріату 

освіти УСРР, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 25; 1925–1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1925–1931 рр. 

Протоколи: засідань приймальної комісії (1925–1927); стипендіальної комісії (1928, 1929); 

технічних нарад (1928). 

Учбові плани (1925–1928). Плани роботи столярної майстерні (1928). 

Річні звіти про роботу школи (1925–1927). Звіти про приймання учнів (1925–1927). 

Листування: з окружною інспектурою народної освіти та американським єврейським 

об’єднаним комітетом (джойнт): організацією ―ОРТ‖ про видачу коштів на утримання школи 

(1927); з російським відділом американського єврейського об’єднаного комітету (джойнт) та 

організацією ―ОРТ‖ про влаштування на роботу випускників (1928). 

Відомості про успішність учнів. Класний журнал (на єврейській мові). 

Реєстраційні картки учителів (1926, 1927). Списки та особові справи учнів. 

Кошториси, авансові звіти, рахунки та інші документи про використання коштів на ремонт 

школи (1928, 1929). Книги обліку кредитів (1927, 1928). Касова книга (1926–1928). 

Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам школи (1926–1928). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-210  Черкаська професійно-кооперативна школа Народного комісаріату освіти УСРР, м. 

Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 18; 1927, 1929, 1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1927, 1929, 1930 рр. 

Листування: з Наркоматом освіти про громадсько-політичну роботу на селі під час 

колективізації і посівної кампанії (1930); з Черкаським держбанком про відкриття кредитів 

(1930). 

Звіти про роботу, проведену студентами 2-го курсу по рахівництву в колгоспах (1930). Робочі 

плани (1927). Заяви, довідки, списки про зарахування у склад учнів школи (1930). Списки 

вступників в школу і рішення приймальної комісії (1929, 1930). 
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Фінансові звіти, кошториси, загальні статистичні звіти (1930). Трудові договори і розписки у 

отриманні грошей позаштатним персоналом (1929, 1930). 

Відомості про видачу зарплати учителям і службовцям школи (1929, 1930); на видачу 

стипендії учням (1929, 1930). Грошові  виправдні документи (1929, 1930). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-211  Черкаська професійна торгівельно-промислова школа Народного  комісаріату 

освіти УСРР, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 29; 1925–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1925–1930 рр. 

Обіжники Народного комісаріату освіти УСРР (1925, 1926). Витяги з наказів по окружній 

інспектурі народної освіти про призначення викладачів до школи (1929). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1925, 1926); шкільної ради (1927); засідань ревізійної 

економічної, культурної комісій та старостату школи (1927, 1928); батьківського комітету 

школи (1929). 

Листування: з окружним виконком про асигнування коштів на утримання школи, культурно-

масову та фізкультурну роботу серед учнів (1929); з фінансовим управлінням Народного 

комісаріату освіти про надання фінансової допомоги на утримання школи (1926); з 

підприємствами про проходження виробничої практики учнями (1926–1928). 

Річний звіт про роботу школи (1925, 1926). Учбові програми та плани. 

Заяви про прийом до школи, свідоцтва про освіту, народження, довідки про стан здоров’я та 

соціальний стан вступників (1927–1930). Класний журнал (1929, 1930). Відомості про 

успішність учнів (1926). Особові справи учителів (1925–1926). 

Кошториси та звіти про діяльність школи (1927–1930). Звітні картки по обліку праці в 

установах; статистичні відомості (1927–1928). Відомості та реєстраційні картки про 

утримання прибуткового податку з співробітників (1926–1929). Касові книги (1927–1929). 

Особові рахунки учнів (1927, 1928). Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам 

(1925–1928). 

 Списки: учнів (1926–1928); співробітників (1929). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-212  Черкаська професійно-технічна школа глухонімих, м. Черкаси Київської області  

Справ: 32; 1940, 1941 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1940, 1942 рр. 

Протоколи випускних іспитів (1941). 

Особові справи учнів школи. 
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Ф. Р-213  Мартинівська професійно-технічна індустріальна школа Народного комісаріату 

освіти УСРР, с. Мартинівка Шевченківського (Канівського) повіту Київської губернії   

Справ: 7; 1920–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1920–1923 рр. 

Розносна книга (є матеріали про учнів технікуму) (1922, 1923). Журнал вхідних і вихідних 

паперів. Реєстр видавання продуктів службовцям (1922). Акти про передавання інвентаря 

Мартинівським технікумом (1922, 1923). Накладні і акти по кладовій (1922–1923). 

Особові рахунки службовців (1922). Грошові рахунки (1921, 1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-215  Шендерівська професійно-технічна школа Народного комісаріату освіти УСРР, с. 

Шендерівка Канівського повіту Київської губернії  

Справ: 3; 1911–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1911–1922 рр. 

Свідоцтва про освіту та народження учнів (1911–1919). 

Звіти і акти перевіряння наявності матеріальних цінностей (1921, 1922). Інвентарна книга 

(1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-216  Черкаська професійна кустарно-художня школа Народного комісаріату освіти 

УСРР, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 4; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1922, 1923 рр. 

Розпорядження повітового відділу народної освіти про боротьбу з дитячою безпритульністю, 

про плату за навчання та з інших питань (1922). 

Протоколи засідань шкільної ради (1922). 

Журнали вхідних документів. 

Квитанції, розписки і інші бухгалтерські документи. 

Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам училища. 
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Ф. Р-217  Стеблівські професійно-кооперативні технічні курси Народного комісаріату освіти 

УСРР, м-ко Стеблів Канівського повіту Київської губернії  

Справ: 7; 1920–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1920–1924 рр. 

Обіжні розпорядження Народного комісаріату освіти (1922, 1923). 

Протоколи засідань педагогічної ради (1922, 1923). 

Звіти про роботу курсів та листування з учбових питань (1923). 

Заяви і інші документи про прийом на курси. Іспитові оцінки успішності учнів (1922, 1923). 

Списки учнів (1920–1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-218  Ротмистрівська єдина трудова семирічна школа, с. Ротмистрівка Ротмистрівського 

району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 16; 1920–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1920–1929 рр. 

Постанови шкільної ради про навчальну та господарську роботу школи (1920–1925). 

Протоколи загальних зборів учителів про участь у колективізації (1929). 

Листування з районним відділом народної освіти, з установами і організаціями з питань 

роботи школи (1927–1929). Звіти про учбово-виховну роботу та інші відомості про школу 

(1923–1925, 1927, 1929). Відомості про учителів та учнів (1927, 1928). Заяви та посвідчення 

про вступ до 5-х класів (1928). Книги обліку педагогічної роботи груп (1927–1929). 

Щоденник 3-ої групи (1925–1926). 

Списки: учнів школи (1924, 1926–1929); новоприйнятих учнів до школи та список-

характеристика учнів школи за 1925–1926 навчальний рік. 

Прибутково-видаткова книга (1920–1925). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-219  Черкаська середня школа № 11 Народного комісаріату освіти УРСР, м. Черкаси 

Київської області  

Справ: 27; 1936–1941, 1945–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1936–1941, 1945–1947 рр. 

Протоколи педагогічних рад (1946, 1947). 

Перевідні посвідчення з єврейської школи № 10 в школу № 11 про успішність учнів (1936–

1937). Особові справи учнів (1937–1941). 
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Ф. Р-220  Канівська друга семирічна єдина трудова школа Народного комісаріату освіти 

УСРР, м. Канів Київської губернії  

Справ: 13; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1920–1922 рр. 

Протоколи педагогічної ради (1918–1922), (є протоколи Канівської чоловічої вищепочаткової 

школи з 1918 р. до 1920 р.). Розпорядження повітового відділу народної освіти про 

скасування викладання в школах релігійних предметів і порядок закінчення в школах 1919–

1920 навчального року (1920). Інструкція губнаросвіти про реорганізацію існуючих учбових в 

семирічну єдину трудову школу (1920). 

Листування з відділом народної освіти з культурно-освітніх та господарських питань (1921). 

Статистичний звіт про роботу школи за 1 півріччя 1920–1921 учбового року. 

Заяви учнів про звільнення з школи; учителів з учбових і побутових питань (1922). Відомості 

про успішність учнів (1920). Списки: учителів школи (1920–1922); учнів (9121, 1922). 

Журнали реєстрації вихідних документів за 1921–1922 рр. (є матеріали про учителів, 

службовців та учнів-випускників школи. 

Вимогові відомості на виплату зарплати особовому складу (1921). 

 

 

 

 

Ф. Р-221  Черкаська друга трудова семирічна школа Народного комісаріату освіти УСРР, м. 

Черкаси Черкаського округу Київської губернії  

Справ: 3; 1921–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1921–1924 рр. 

Протоколи засідань педагогічної ради. 

Журнал вхідної кореспонденції (1922). 

 

 

 

 

Ф. Р-222  Корсунська районна 1-ша єдина трудова школа ім.Т.Г.Шевченка Народного 

комісаріату освіти УСРР, м. Корсунь Київської губернії  

Справ: 14; 1919–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1919–1924 рр. 

Листування з Богуславським повітовим відділом народної освіти з учбових та господарських 

питань (1922). Місячні звіти про діяльність шкіл Корсунського району (1922); звіти і 

відомості про роботу школи (1923). 

Класний журнал успішності учнів 1-7 класів (1919–1920). Заяви учителів про переведення в 

іншу школу (1923); директорів сільських шкіл про забезпечення паливом, матеріалом для 

ремонту будівель (1923). Списки учнів і учителів школи (1920–1921, 1923). Журнали 



103 

 

вихідних документів за 1922–1924 рр. (є матеріали про особовий склад учнів і учительський 

склад). 

Акти і договори про здавання в оренду ділянок шкільної землі (1922). 

Кошториси на ремонт, акти і договори з господарських питань (1922, 1923). Місячні 

відомості про прибуток і видаток грошових сум по сільських трудових школах (1922, 1923). 

Відомості на виплату зарплати (1922, 1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-223  Хацьківська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа відділу народної 

освіти виконавчого комітету Черкаської районної Ради депутатів трудящих, с. Хацьки 

Черкаського району Черкаської області   

Справ: 55; 1932–1935, 1950-1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1932–1935 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1934–1935); виробничих нарад (1933); батьківських 

зборів (1934). 

Листування з Смілянським райвиконкомом та районним відділом народної освіти  про 

підготовчу роботу до нового навчального року (1934). Звіт про діяльність школи (1934). 

Положення про роботу місцевого та групового комітетів (1933). Відомості про матеріальне 

забезпечення учнів (1933); про успішність учнів школи (1932). Акти обслідування школи 

(1933). Книга обліку учбово–виховної роботи (1935). 

Копії свідоцтв учнів про закінчення школи (1933). Журнали  відвідувань уроків (1934, 1935). 

Списки: дітей шкільного віку по с. Хацьки (1932, 1933); учителів школи (1934); 

новоприйнятих учнів школи (1934). 

Вимогові відомості на виплату зарплати учителям школи (1933, 1934). 

 

 

Опис 2 

Справ: 38; 1952–1970 рр. 

Накази директора школи (1963–1968). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1952–1954, 1959–1970); методичних об’єднань (1957–

1964, 1968–1970); методичної комісії учителів (1956, 1957, 1964–1968); класних керівників 

(1964–1967); секції математики (1965–1967); загальних батьківських зборів (1965–1968); 

батьківського комітету (1964–1969). 

Плани роботи: школи (1956, 1959, 1966–1969); методичних об’єднань (1957–1964). 

Звіт та інформація про роботу школи (1953). Довідка про виховну роботу школи (1967). 

Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів, які мають середню та вищу освіту 

(1959). 

Штатний розпис (1954). Кошториси витрат (1953, 1954). Річний фінансовий звіт (1953). 
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Ф. Р-224  Смілянська друга єдина трудова семирічна школа ім. В.Г.Короленка Народного 

комісаріату освіти УСРР, м. Сміла  Київської області  

Справ: 62; 1920–1933 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 62; 1920–1933 рр. 

Розпорядження окружного відділу народної освіти (1927–1929, 1932, 1933); обіжні 

розпорядження Смілянського відділу народної освіти про роботу з ліквідації неписемності, 

облік неписемних дітей (1923); районного бюро комуністичного дитячого руху (1928–1930 ). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1922–1925, 1927–1930); приймальної комісії (1928, 

1929); шкільної ради та господарсько-адміністративної комісії (1920, 1921); учбової та 

санітарної комісій школи (1924, 1925); гуртків по складанню комплексних тем (1925, 1926). 

Плани роботи школи (1923, 1926, 1927). Учбові програми і плани (1924–1928). 

Річні звіти та відомості про роботу школи (1923, 1928–1929). Листування з Смілянським 

відділом народної освіти та іншими установами з учбових, кадрових та фінансових питань 

(1920–1922, 1924–1925). Відомості: про рух учнів (1924); про учителів школи (1929, 1930); 

про дітей робітників-батраків (1929, 1930). 

Свідоцтва, заяви, відомості та інші документи про учнів, що закінчили школу (1920–1931). 

Класні журнали (1922–1926, 1929–1933). Журнали обліку успішності учнів школи (1920, 

1921). 

Списки: учнів (1920, 1921, 1924–1933);  учителів (1921–1923); технічних працівників школи 

(1922). 

Вимогові відомості на виплату зарплати працівникам школи (1920, 1921); робітникам 

дитячого садка при школі (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-225  Корсунські вечірні загальноосвітні курси групи викладачів, м. Корсунь Канівського 

повіту Київської губернії  

Справ: 2; 1919–1920 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1919–1920 рр. 

Протоколи засідань педагогічної ради. 

Посвідчення учнів (1919). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-226  Черкаський учбовий пункт Київського акціонерного товариства ―Установка‖ (з 

підготовки будівельних працівників), м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 11; 1930, 1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1930, 1931 рр. 

Книга наказів директора пункту. 
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Фінансовий звіт (1930). Касові та порівнювальні відомості (1931). Картотека матеріальних 

рахунків (1931). 

Відомості на виплату зарплати службовцям та стипендії курсантам. 

 

 

 

 

 

Ф.Р-227  Черкаські курси каменярів Центрального інституту праці, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 2; 1930 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1930 р. 

Списки курсантів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-228  Шевченківське (Черкаське) окружне архівне управління, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 236; 1923–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 236; 1923–1930 рр. 

Обіжники та обіжні розпорядження Черкаського окрвиконкому про обслідування архівних 

частин в установах та організаціях та листування з ним з цих питань (1925, 1926). 

Анкетні листи та акти обслідування архівних частин установ, підприємств, організацій та 

церквів округу; описи матеріалів архівних частин. Реєстраційний список архівних частин 

установ, підприємств та організацій округу (1925). Реєстраційна відомість архівних частин 

релігійних громад округу (1926, 1927). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-229  Черкаський окружний музей  відділу народної освіти Черкаського окружного 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси 

Черкаського округу Київської губернії  

Справ: 2; 1921, 1922, 1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1921, 1922, 1924 рр. 

Листування з Київським губернським управлінням про концентрацію архівних матеріалів 

(1924). 

Журнал обліку культурно-освітньої роботи музею (1921, 1922). 

 

 



106 

 

 

 

 

Ф. Р-230  Черкаський центральний робітничий клуб Черкаської окружної ради професійних 

спілок, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 4; 1925–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1925–1927 рр. 

Протоколи: засідань правління і комісії ―Тижня фізкультурника‖ (1925); засідань бюро 

драматичного шахового і інших гуртків (1925, 1926); загальних зборів членів драматичного і 

юридичного гуртків (1926–1927). 

Плани роботи і тез про завдання культурної роботи у літній період (1925). 

Акт ревізії діловодства і фінансової звітності (1925). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-231  Товариство ―Селянський будинок‖, с. Березняки Смілянського району Черкаського 

округу  

Справ: 1; 1924, 1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1924, 1925 рр. 

Протоколи засідань правління. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-232  Будинок відпочинку Центрального комітету професійної спілки працівників 

річкового транспорту Черкаси-Соснівка Київської області  

Справ: 2; 1938–1940 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1938–1940 рр. 

Накази директора будинку. 

Заяви про прийом та звільнення службовців і робітників (1939, 1940). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-233  Смілянська робітничо-селянська поліклініка, м. Сміла Київської області  

Справ: 67; 1924–1937 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 67; 1924–1937 рр. 
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Витяги з наказів по Народному комісаріату охорони здоров’я, обіжники та інструкції 

окружної інспектури охорони здоров’я про порядок надсилання до будинків відпочинку 

членів профспілок (1927). Розпорядження районного відділу охорони здоров’я (1931); по 

канцелярії (1924, 1925). 

Протоколи засідань курортно-відборочної комісії (1931). 

Листування: з райвиконкомами про медичний огляд членів комнезамів для відправлення на 

курортне лікування (1927); з підприємствами та установами про проведення медичного 

огляду робітників (1931–1939); з сільрадами про надання допомоги хворим (1929). 

Місячні звіти про діяльність поліклініки (1925–1931). Статистичні відомості про кількість 

хворих (1925, 1926). Журнали реєстрації вхідних (1924, 1925) та вихідних (1925) документів; 

акти про придбання господарських речей та медикаментів (1924–1926). Акти про придбання 

господарських речей та медикаментів (1927, 1931). Бюлетені лікарсько-контрольної комісії 

(1924–1927). 

Головна книга (1925–1926). Прибутково-видаткова книга (1931–1932). Кошториси витрат 

(1928, 1929). Місячні виконавчі кошториси (1924–1928). Фінансові звіти (1925). Авансові 

звіти (1927–1937). Матеріальна книга (1924–1925). Журнали реєстрації видаткових ордерів 

(1924, 1925). Списки співробітників (1929–1932). Вимогові відомості на виплату зарплати 

співробітникам. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-234  Шевченківське (Корсунське) окружне бюро професійних спілок (окрпрофбюро), м. 

Корсунь Шевченківського округу Київської губернії   

Справ: 13; 1923–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1923–1925 рр. 

Протоколи: районних профспілкових конференцій; загальних зборів членів; нарад голів та 

секретарів місцевих комітетів профспілок; профспілкового бюро районів округу (1924, 1925). 

Звіти районного уповноваженого окрпрофбюро про надання допомоги демобілізованим 

червоноармійцям, роботу страхпункту та з інших питань (1924). Статистичні відомості про 

кількість членів профспілок в районі (1924). 

Кошторис прибутків та видатків уповноваженого окрпрофбюро по району (1925). 

Акти приймання-передавання справ окрвідділами профспілок до інших округів в зв’язку з 

ліквідацією Шевченківського (Корсунського) округу (1925). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-235  Шевченківська (Черкаська) окружна Рада професійних спілок (окрпрофрада), м. 

Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 318; 1922–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 318; 1922–1930 рр. 
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Циркуляри, розпорядження окрпрофради, окружного міжсоюзного бюро інженерно-

технічних працівників (1926–1930). Статути та положення: про окрпрофраду, житлову 

кооперацію (1924, 1925); робітничі клуби (1927, 1928). 

Протоколи: окружних з’їздів профспілок (1924, 1927, 1929); міжсоюзних районних з’їздів, 

районних конференцій (1925–1927); міжсоюзних пленумів (1924–1929); засідань президій 

окружного та повітового бюро профспілок (1923); президії окрпрофради (1924–1929); 

правлінь райпрофсекретаріатів, міжсоюзного бюро інженерів, техніків та його секцій (1924–

1929); голів та секретарів профспілок, загальних зборів членів профспілок (1923–1927). 

Плани роботи, доповіді, звіти та листування про діяльність окрпрофради, її відділів, секцій, 

профспілок, робітничих клубів та бібліотек. Звіти, відомості та листування: про кооперування 

населення (1927, 1928); про культурно-масову роботу та участь жінок в профспілковій роботі 

(1929); про кількість працюючих та безробітних членів профспілки, національний склад та 

чисельність членів профспілок, збір коштів на допомогу страйкуючим Англії (1926); про 

санаторно-курортне лікування та ліквідацію неграмотності (1930); про хід реалізації 2 

державного займу індустріалізації та 4 займу зміцнення сільського господарства (1928, 1929). 

Звіти, відомості про мережу низових профспілкових організацій. Документи про проведення 

суцільної колективізації в окрузі (1930). 

Листування з профспілками про охоплення навчанням профспілкової молоді, роботу серед 

жінок, проведення антирелігійної пропаганди, фізкультурну роботу, радіофікацію, режим 

економії, розширення раціоналізаторських робіт та робітничого винахідництва на 

підприємствах (1927–1929); про охорону праці та боротьбу з дитячою безпритульністю 

(1923). 

Кошторис витрат. Квартальні та місячні фінансові звіти окрпрофради, її відділень та 

профспілок. 

Відомості на виплату зарплати співробітникам окрпрофбюро. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-236  Мошенська районна рада професійних спілок (райпрофрада), с. Мошни 

Черкаського району Київської області  

Справ: 7; 1924–1926, 1930–1932 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1924–1926, 1930–1932 рр. 

Розпорядження Мошенської райпрофради (1930, 1931). 

Протоколи: районної конференції членів профспілки ―Медсанпраця‖ та засідання членів 

комітету (1930); нарад по культурній роботі при Мошенській райпрофраді (1930, 1931); 

засідання правління Мошенської районної міжспілкової каси взаємодопомоги (1924–1926). 

Акти: перевірянь проведення культурно-масової роботи в районі (1930, 1931); перевірянь 

роботи профспілки ―Медсанпраця‖ та список членів (1930); відомість про склад членів 

профспілки ―Медсанпраця‖ та картка обліку (1931). 

Умова робітничої бригади з конторою постбуду, НКТ по будівництву мосту через р. Дніпро в 

м. Каневі; орієнтований кошторис для проведення культурно-масово-політичної роботи серед 

будівельників (1930–1932). 
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Ф. Р-237  Черкаська районна рада професійних спілок (райпрофрада), м. Черкаси Київської 

області  

Справ: 93; 1930–1934 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 93; 1930–1934 рр. 

Обіжники ВУРПС, облпрофради про ліквідацію неписемності та малописемності серед 

членів профспілок, та з інших питань (1930–1933). Постанови: ВЦРПС про перебудову 

роботи профспілок в зв’язку з ліквідацією округів (1930); пленумів ВЦРПС (1930, 1931). 

Положення та обіжники ВЦРПС про організацію, роботу студентських профорганізацій 

(1930, 1931). 

Протоколи та постанови пленумів райпрофради (1930–1932), засідань президії райпрофради; 

протоколи нарад при райпрофраді (1930–1931); районних, міської конференції 

пролетарського студентства та ударників (1930, 1931, 1934); нарад голів місцевкомів 

профорганізацій (1934); нарад міжспілкового профакту району (1930); засідань групи кадрів 

(1931); загальних зборів службовців, робітників та засідань тарифно-економічної бригади 

(1932). 

Звіти: про роботу та діяльність та діяльність райпрофради (1930–1933); місцевкомів 

профспілок та установ м. Черкаси (1931, 1933); профорганізацій Черкаського району (1931). 

Листування з облпрофрадою, підприємствами та організаціями, просфпілками про облік 

спеціалістів на підприємствах, поліпшення громадського харчування та робітничого 

постачання, хід кампанії підписання колдоговорів, соціальне страхування та соціальне 

забезпечення членів профспілок, з кадрових та інших питань. 

Акти обслідування діяльності підприємств та установ міста (1931); фінансово-господарської 

діяльності райпрофради (1932); фінансового стану місцевкомів профспілок (1931, 1932). Звіт 

та відомості про участь  профспілок з перевиборах Рад (1931). Відомості про кількість 

працюючих на підприємствах та установах району, стан ліквідації неписемності, хід 

перевиборчої кампанії профорганізацій, мобілізацію коштів, колективізацію сільського 

господарства (1931, 1932). 

Картки обліку працюючих  та членів профспілок на підприємствах і в установах району 

(1931) та м. Черкаси (1932). Довідки, посвідчення, характеристики, анкети та списки 

співробітників (1930–1933). 

Прибутково-видаткові кошториси райкомів профспілок організацій (1930). Відомості і акти 

перевірки виконання промфінпланів та виробничих програм підприємствами та установами 

м. Черкаси і району (1932, 1933). Місячні фінансові  звіти (1931–1932, 1934). Місячні касові 

відомості (1931). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-238  Таганчанський районний секретаріат професійних спілок (райпрофсекретаріат), м-

ко Таганча Таганчанського району Шевченківського округу  

Справ: 6; 1925–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1925–1927 рр. 
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Розпорядження Шевченківського окружного та Черкаського обласного профбюро (1925). 

Протоколи засідань: президії Шевченківського окружного профбюро (1925); президії та 

наради голів і секретаріатів профспілок при Черкаському окружному профбюро (1925, 1926); 

членів райпрофсекретаріату. Витяги з протоколів засідання районного партійного комітету 

(1926). Інструкції по роботі серед жінок на підприємствах, по масовій роботі на селі (1925). 

Акти перевірянь роботи профспілок в районах округу (1925). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-239  Шполянський районний секретаріат професійних спілок (райпрофсекретаріат), м. 

Шпола Шполянського району Черкаського округу  

Справ: 15; 1924–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1924–1927 рр. 

Розпорядження Черкаського окружного профбюро (1925, 1926) та Шевченківської окружної 

Ради профспілок (1927). 

Протоколи: розширеного пленуму, засідань президії профбюро; наряди голів та секретаріатів 

профспілок (1925–1927); засідань райпрофсекретаріату, конференції, наради голів та 

секретаріатів спілок (1926, 1927); засідань комісії по культурно-масовій роботі (1925, 1926). 

Протокол засідання комісії по культурно-масовій роботі, плани роботи та кошториси витрат 

по культурно-масовій роботі, акти перевірок роботи райкому профспілки ―Медсанпраця‖ 

(1924, 1925). Звіт про діяльність заводського комітету Шполянського цукрового заводу. 

Листування: з організаціями вищого рівня про діяльність райкомів профспілок (1925, 1926); з 

профспілками з питань культурно-масової роботи (1926, 1927). Плани роботи, акти 

перевірянь роботи райкомів профспілок (1925, 1926). Акти перевірянь культурно-масової 

роботи в районі (1925, 1926). 

Кошторис витрат комісії по культурно-масовій роботі при райсекретаріаті (1925). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-240  Корсунський районний секретаріат професійних спілок (райпрофсекретаріат), м. 

Корсунь Корсунського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 6; 1925, 1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1925, 1926 рр. 

Розпорядження, протоколи засідань президії, нарад голів та секретаріатів спілок окружного 

профбюро. Протоколи 2-ої міжспілкової конференції Корсунського району (1925). Протоколи 

міжспілкової конференції, наради та засідань райпрофсекретаріату. 

Зведення та відомості про кількість працюючих і членів профспілок. 

Список членів профспілки ―Гірняків‖ (1926). 
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Ф.Р-241 Вільшанський районний секретаріат професійних спілок (райпрофсекретаріат), с. 

Вільшана Вільшанського району Черкаського округу 

Справ: 7; 1924–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1924–1926 рр. 

Розпорядження: окружного бюро профспілок (1925, 1926); окружної Ради профспілок про 

ліквідацію професійно-технічної неграмотності, з питань культурно-масової роботи (1926). 

Протоколи: засідань президії та правління Шевченківського окрпрофбюро, нарад комісій по 

культурно-масовій роботі (1924, 1925); міжспілкової районної конференції (1926) та засідань 

райпрофсекретаріату (1925, 1926). 

Плани роботи райпрофсекретаріату (1925, 1926). Плани роботи та акти обстеження роботи 

професійних спілок (1924, 1925). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-242  Мокрокалигірський районний секретаріат професійних спілок (райпрофсекретаріат), 

с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 6; 1926–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1926–1927 рр. 

Розпорядження окружного бюро профспілок (1926). 

Протоколи: наради з культурно-масової роботи при культурно-масовому відділі Черкаської 

окрпрофради (1926, 1927); 1-ої районної конференції та засідань районного секретаріату 

профспілок (1926). Положення про комісії з охорони праці при фабзавкомах та місцевих 

комітетах. 

Плани: роботи райпрофсекретаріату та низових профспілок району (1926); з культурно-

масової роботи (1926, 1927). 

Звіт про роботу райпрофсекретаріату (1926). Зведені відомості та дані про чисельність 

працівників та членів спілки в підприємствах і установах (1926). Акти перевірянь профспілок 

району з питань культурно-масової роботи (1926, 1927). 

Списки членів профспілок району (1926). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-243  Матусівський районний секретаріат професійних спілок (райпрофсекретаріату), с. 

Матусів Матусівського району Черкаського округу  

Справ: 9; 1924–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1924–1926 рр. 
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Розпорядження Всеукраїнської Ради профспілок окружного бюро профспілок та окружної 

Ради профспілок. 

Протоколи: 1-го пленуму; засідань президії окружного бюро профспілок нарад голів та 

секретаріатів спілок; пленумів райкомів, місцевих комітетів, завкомів профспілок 

Матусівського району, засідань райпрофсекретаріату (1925–1926). 

Плани: роботи уповноваженого окружного профбюро (1925); організаційної частини 

тарифно-економічної частини, культурно-масової роботи (1926). 

Зведені відомості про кількість працюючих та членів профспілок району (1925). 

Колективний договір між Смілянсько-Кам’янською райспілкою споживчих товариств та  

Смілянським відділом Ради робітників ―Харчосмак‖ (1925). 

Відомості фінансового стану профспілок (1925). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-244 Канівський районний секретаріат професійних спілок (райпрофсекретаріат), м. Канів 

Канівського району Черкаського округу  

Справ: 9; 1923–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1923–1927 рр. 

Розпорядження Всеукраїнської Ради профспілок та окружного бюро профспілок (1925–1927). 

Протоколи: 5-го окружного пленуму, розширених засідань та засідань президії окружного 

бюро профспілок (1924–1926); 2-го окружного з’їзду, засідань місцевого комітету та 

загальних зборів членів профспілки будівельників (1923, 1924); загальних зборів членів та 

нарад голів і секретаріатів місцевих комітетів профспілок м. Канева і району (1924); нарад 

голів секретаріатів, райкомів та профуповноважених Канівського району (1925, 1926); 

засідань райпрофсекретаріату (1925, 1926); засідань міжспілкової комісії з культурно-масової 

роботи (1925–1927). 

Плани роботи (1925–1927). Акти перевірянь роботи профспілок та відомості про чисельність  

працівників та членів спілки (1925, 1926). 

Кошториси витрат низових профспілок району (1925–1926). Видаткові ордера, розписки, 

рахунки та інші касові документи міжспілкової комісії з культурно-масової роботи (1925, 

1926). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-245 Стеблівський районний секретаріат професійних спілок (райпрофсекретаріат), с. 

Стеблів Стеблівського району Черкаського округу  

Справ: 7; 1925–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1925–1927 рр. 

Розпорядження Шевченківського та Черкаського окружних профбюро.  

Протоколи: розширеного пленуму Шевченківського окрпрофбюро; засідань президії, наради 

голів та секретаріатів спілок Шевченківського та Черкаського окружних профбюро; 1-ої 
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районної конференції, розширеного пленуму, засідань президії райпрофсекретаріату та 

наради професійного активу; засідань заводського комітету спілки ―Харчесмак‖ (1926). 

Плани роботи райпрофсекретаріату (1926). Акти та анкети перевірянь роботи підприємств 

(1926). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-246  Черкаський заводський комітет професійної спілки працівників поліграфічної 

промисловості, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 3; 1926, 1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1926, 1927 рр. 

Циркуляри Черкаської окружної профради. 

Протоколи загальних зборів працівників і службовців Корсунської та Золотоніської 

державних типографій. 

Листування з профуповноваженими Корсунської держтипографії про перезаключення 

колективного договору, допомогу безробітним членам спілок і профвідпустки. 

 

 

 

 

 

Ф.Р-247  Фабрично-заводський комітет професійної спілки працівників комунального 

господарства електростанції, м. Сміла Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 1; 1927 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1927 р. 

Заяви співробітників про прийом у члени спілки. 

 

 

 

 

 

Ф.Р-248  Фабрично-заводський комітет професійної спілки працівників деревообробної 

промисловості Черкаської фанерної фабрики, м. Черкаси Черкаського округу  

Справ: 3; 1925–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1925–1926 рр. 

Протоколи засідань: розціночно-конфліктної комісії; комісії з охорони праці. 

Список працівників та службовців фабрики. Заяви працівників про підвищення заробітної 

плати, встановлення і підвищення розрядів, переведення на денну зміну. 
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Ф.Р-252  Шевченківське (Черкаське) окружне відділення професійної спілки працівників 

мистецтва, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 4; 1925–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1925–1929 рр. 

Циркуляри окрпрофбюро (1925). 

Протоколи засідань: президії Центрального комітету профспілки працівників мистецтва 

(1927–1929); президії окрпрофбюро (1925); президії окрпрофради (1926). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-253  Шевченківський (Черкаський) окружний відділ професійної спілки працівників 

освіти (Робос), м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу. 

Справ: 60; 1926–1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1926–1931 рр. 

Директивні та інструктивні листи окружного відділу спілки районним, груповим і місцевим 

комітетам про перезаключення колективних договорів, про поліпшення зв’язків з 

підшефними червоноармійськими частинами, про боротьбу з дитячою безпритульністю, про 

організаційну, громадську роботу низових профорганів, про організацію допомоги 

страйкуючим англійським шахтарям та з інших питань профроботи (1926–1930). 

Бюлетені: Всеукраїнського комітету профспілки працівників освіти СРСР (1926–1928); 

окружного відділу народної освіти (1922). 

Протоколи: засідань розціночно-конфліктної комісії при Шевченківському окрпарткомі 

(1926, 1927); зборів членів профспілки та засідань місцевого комітету окрпарткому (1926, 

1927); профспілкових засідань місцевого комітету, окрпарткому та групкому № 3 (1928–

1930); загальних зборів членів громадських організацій при Шевченківському, окрпарткомі 

(1929, 1930); зборів Черкаського педагогічного технікуму (1927, 1928). Резолюції УП 

окружного з’їзду членів профспілки та пленуму правління Шевченківського (Черкаського) 

окрвідділу спілки (1927, 1928). Положення про фабзавкоми та розціночно-конфліктні комісії 

(1926, 1927). 

Плани роботи окрвідділу (1927–1929). 

Листування з окрвідділом спілки та іншими організаціями про прийом в члени спілки, 

проведення оздоровчої кампанії та з інших питань профроботи (1926, 1927). 

Списки: відповідальних профспілкових працівників окрвідділу спілки (1928, 1929);  

співробітників Шевченківського окрпарткому та окркомітету ЛКСМУ (1926–1930); 

викладачів та службовців Черкаського педагогічного технікуму (1927, 1928). 

Членські облікові картки та розрахункові листи (1930, 1931). 

 

 

Опис 2 

Справ: 36; 1923–1925 рр. 



115 

 

Обіжники, протоколи засідань губернського комітету про підготовку до святкування 5-

річного ювілею спілки ―Робос‖ (1924). 

Протоколи: з’їздів працівників освіти Шевченківського округу (1923, 1924); губернських 

конференцій працівників освіти (1924); окружної конференції (1924); пленуму керівників 

профспілки та окружної конференції робітників освіти (1924); засідань окркомітету спілки 

―Робос‖ (1923, 1924); засідань розціночно-конфліктної комісії  (1924); засідань районних 

місцевих комітетів профспілки (1923, 1924); засідань бюро секції робітників друку (1924).  

Положення інструкції про складання колективних угод з установами Київщини (1923, 1924). 

Інструкції, звіти окркомітету про стан політико-виховної роботи серед учителів Київщини 

(1924). Звіти окркомітету профспілки ―Робос‖ про стан культроботи серед членів спілки, про 

стан культроботи районних місцевих комітетів, місцевих комітетів установ округу (1924). 

Книга реєстрації документів окрвідділу профспілки (1923). 

Відомості про особовий склад працівників окркомітету та районним місцевих комітетів 

округу (1924). Анкети, довідки, посвідчення, характеристики членів спілки ―Робос‖ (1923, 

1925). Списки членів профспілки (1924). 

Головна книга окркомітету (1923–1924). Фінансові  звіти  окркомітету  профспілки ―Робос‖ 

(1924). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-254  Шевченківське (Черкаське) окружне відділення професійної спілки працівників 

швейної промисловості, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 24; 1923–1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1923–1928 рр. 

Циркуляри: ВУЦВК; Київського губернського відділу профспілки; Київської губернської 

профради працівників швейної промисловості; Шевченківського окрвиконкому; окружного 

профбюро та окружного відділення профспілки; постанови Народного комісаріату праці 

УРСР, Укрпрофбюро ВЦРПС (1923, 1924). 

Протоколи: засідань президії та правління Київського губернського відділу Всепрофспілки 

працівників швейної промисловості (1923, 1924); пленумів Шевченківського окружного 

відділення (1924); 2-ої окружної конференції про роботу окружних відділень (1924); засідань 

президії Шевченківського окрпрофбюро (1923, 1924); засідань президії та правління 

Шевченківського окружного відділення та загальних зборів членів профспілки (1923–1925); 

тарифікаційно-економічних нарад, засідань президії, нарад окружної профради (1927); 

загальних зборів профспілки м. Черкаси (1927); засідань районних місцевих комітетів (1924); 

загальних зборів та засідань районних групових комітетів (1926–1927); засідань комісії 

допомоги дітям, уповноважених профспілок округу про організацію осередків ―Друзі дітей‖ 

(1923, 1924). Положення і інструкції про ревізійні комісії при завкомах, роботу серед жінок 

на підприємствах (1925). Інструкції уповноважених кас взаємодопомоги на підприємствах 

про порядок зберігання і витрачання коштів каси взаємодопомоги (1923, 1924). 

Плани роботи: Шевченківського окружного відділення профспілки (1924–1926); окружного 

заводського комітету (1925); відділів губернської профради (1924, 1926). 

Звіти: про роботу правління Київського губернського відділу профспілки (1923); про 

діяльність окружного відділення (1924, 1925); про роботу районних місцевих комітетів 

(1923). 
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Статистичні відомості, картки обліку чисельності членів профспілки, райвиконкомів (1924–

1927). Відомості про відповідальних працівників та членів окружної профради (1924). Акти 

ревізій і обслідувань каси взаємодопомоги (1928). Заяви членів профспілок про надання 

роботи, звільнення з роботи, надання матеріальної допомоги (1923, 1924); про прийом в 

члени каси взаємодопомоги (1928). 

Списки: членів профспілки м. Канів (1925); членів профспілки і приватних швейних 

майстерень (1926); приватних швейних майстерень мм. Канів, Сміла, Черкаси, Золотоноша, 

Шпола (1926); лікувальних установ окружного відділу охорони здоров’я (1923, 1924). 

Кошториси Шевченківського окружного місцевого та заводського комітетів (1924, 1925); 

райвиконкомів профспілок округу (1923–1927). Фінансові звіти районних місцевих комітетів 

(1924). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-255  Шевченківське (Черкаське) окружне відділення професійної спілки будівельних 

працівників, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 3; 1925–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1925–1927 рр. 

Розпорядження та протоколи засідань президії окружного профбюро. Протоколи засідань 

окружного правління спілки будівельників (1927). 

Плани роботи відділення (1927). 

Листування з Всеукраїнським комітетом спілки будівельників, окружним правлінням про 

врегулювання ринку, працю та з інших питань (1927). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-256  Шевченківське (Черкаське) окружне відділення професійної спілки працівників 

місцевого транспорту, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 2; 1927 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1927 р. 

Розпорядження та протоколи засідань президії окружної Ради профспілок. Положення про 

роботу територіальних військ, про гуртки військових знань в робітничому клубі. 

 

 

 

 

 

Ф.Р-257  Шевченківський (Черкаський) окружний відділ професійної спілки працівників 

комунального господарства, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 7; 1923–1927 рр. 
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Опис 1 

Справ: 7; 1923–1927 рр. 

Циркуляри, постанови, директивні, циркулярні та інформаційні листи ВУЦВК, ВЦРПС, 

ВУРПС, губернської профради, Ради Народних Комісарів СРСР та УРСР, Народного 

комісаріату праці СРСР і УРСР, окружного профбюро (1923–1926). 

Протоколи: 2-го Всеукраїнського з’їзду спілки працівників комунального господарства 

(1925); 3-го окружного з’їзду профспілок (1925, 1926); пленумів, засідань президії 

окрпрофбюро і окрпрофради, нарад секретарів та голів профспілок (1925, 1926). Витяги з 

протоколів засідань президій ВУРПС, губернської профради, окружного профбюро (1923–

1925); засідань правління окружного відділу профспілки (1927). Протоколи загальних зборів 

та засідань місцевого комітету домашніх працівників (1927). Положення про комісії з 

охорони праці і покращенню побуту; інструкції ревізійним комісіям місцевих комітетів по 

веденню діловодства, про проведення виборів на  окружний з’їзд Рад, по організації 

статистики зарплати, колективних і трудових договорів, по обліку членів спілки, конфліктів  і 

забастовок (1923–1925). 

Плани роботи: економічної комісії окружного комітету ЛКСМУ (1925); окружного профбюро 

(1925); місцевого комітету домашніх працівників (1926–1927). 

Звіти про діяльність окружного профбюро (1925); відділення спілки працівників 

комунального господарства (1925). Акти обслідування стану профроботи у  Кам’янському та 

Стеблівському районах (1925). 

Списки неграмотних та малограмотних працівників спілки комунального господарства 

(1927). 

Кошториси прибутків та видатків, фінансові звіти місцевого комітету домашніх працівників 

(1927). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-258  Черкаське окружне відділення професійної спілки працівників шкіряної 

промисловості, м. Черкаси Черкаського округу  

Справ: 2; 1925 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1925 р. 

Розпорядження, протоколи 3-го пленуму та засідань президії окружного бюро профспілок. 

Програми та плани проведення свят. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-259  Черкаське повітове відділення професійної спілки працівників швейної 

промисловості, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 5; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1922, 1923 рр. 

Розпорядження Черкаського повітового бюро профспілок (1922). 
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Протоколи засідань правління, тройки та загальних зборів членів спілки; загальних зборів 

працівників та службовців 11-ої державної ткацької фабрики (1922). 

Заяви про прийняття в члени спілки (1922). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-260  Черкаське повітове відділення професійної спілки працівників і службовців 

шкіряного виробництва, м. Черкаси Київської губернії 

Справ: 3; 1920–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1920–1923 рр. 

Постанови, циркуляри губвиконкому та губернської профради. Положення про тариф, 

тарифні ставки службовців шкіряного виробництва; інструкції про проведення натурального 

преміювання продуктами свого виробництва, про контроль над виплачуванням жалування; 

посадові обов’язки працівників та службовців шкіряних підприємств (1920, 1921). 

Протоколи: загальноміських конференцій; нарад голів та секретаріатів профспілок; 

фабзавкомів, місткомів; пленуму  повітового профбюро; засідань президії повітового і 

окружного профбюро та витяги з них. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-261  Черкаське повітове відділення професійної спілки працівників місцевого 

транспорту, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 2; 1923 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1923 р. 

Протоколи загальних зборів членів спілки. 

Списки членів спілки. 

 

 

 

 

 

Ф.Р-262  Черкаське повітове бюро професійних спілок (повітпрофбюро), м. Черкаси 

Київської губернії 

Справ: 247; 1920–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 237; 1920–1923 рр. 

Постанови, інструкції ВЦРПС (1920–1922); циркулярні листи: ЦК КП(б)України (1921); 

Кременчуцької губпрофради (1920–1922). 

Накази, розпорядження по повітпрофбюро. 
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Протоколи: пленумів, президії та секретаріату повітпрофбюро (1921–1923);  засідань 

повітпрофбюро (1920, 1921); засідань нарад та комісій при повітпрофбюро (1921, 1923 ). 

Плани робіт та звіти про діяльність повітпрофбюро та його відділів. Документи (протоколи, 

плани, доповідні, звіти)  про діяльність повітових відділень профспілок (1921, 1922). 

Листування з губпрофрадою, повітовими радянськими, продовольчими органами та 

профспілковими організаціями про продовольче положення працівників, боротьбу з 

розрухою, трудовим дезертирством та з інших організаційних питань профспілкової роботи 

(1921–1923). 

Документи про особовий склад повітпрофбюро (1921–1923). 

 

 

Опис 2 

Справ: 10; 1921–1922 рр. 

Циркуляри правління  профспілки радянських працівників; циркуляри і розпорядження 

повітового відділення профспілки радянських робітників; постанова ВУЦВК (1922). 

Протоколи: загальних зборів співробітників повітового профбюро (1922); засідань комітету 

службовців (1922). Витяги з протоколів засідань президії та секретаріату повітового 

профбюро (1922); засідань правління спілки радянських робітників (1922) 

засідань правління спілки радянських робітників (1922). Положення: про тарифно-

нормувальне бюро держустанов; про оплату за засідання членів міжвідомчих комісій, 

консультантів та експертів (1922). Інструкції по ліквідації неграмотності та малограмотності 

серед членів профспілки радянських робітників (1922). 

План роботи секції радянських робітників. Місячні звіти про рух членів профспілки комітету 

службовців (1922). 

Листування з повітовим відділенням профспілки радянських робітників, повітовим 

профбюро, повітовим продовольчим комітетом, з комітетом службовців про створення 

комісії з охорони праці, скорочення штатів, надання допомоги голодаючим, з організаційних, 

господарських та фінансових питань (1921, 1922). 

Заяви службовців про прийом на роботу, надання відпусток, видавання пайків та з інших 

побутових питань (1922). Списки членів комштату службовців та комісій, повітового 

профбюро (1921, 1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-263  Шевченківське (Черкаське) окружне правління товариства ―Друзі дітей‖, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 7; 1928–1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1928–1931 рр. 

Протоколи засідань: правління товариства (1929, 1930); Протоколи засідань комісії, акти, 

описи майна та інші матеріали про ліквідацію окружного товариства ―Друзі дітей‖ (1930, 

1931). 

Акти обслідувань діяльності районних комітетів товариства (1928, 1929) та осередків ―Друзі 

дітей‖ на підприємствах та в установах міста (1929). 

Службові довідки та списки співробітників (1930). 
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Ф. Р-264  Черкаське районне товариство ―Друзі дітей‖, м. Черкаси Київської області   

Справ: 29; 1922, 1930–1935 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1922, 1930–1935 рр. 

Протоколи: засідань організаційного бюро осередків ―Друзі дітей‖ в установах м. Черкаси; 

загальних зборів робітників та учнів майстерень товариства; виробничих нарад; засідань 

президії оргбюро; робочої трійки товариства (1930–1932, 1934, 1935). 

Плани, звіти, анкети обслідувань та відомості про стан і діяльність осередків ―Друзі дітей‖ на 

підприємствах, в установах та організаціях м. Черкаси та району (1931, 1933–1935). 

Анкети, довідки, списки робітників та службовців товариства (1932–1934); списки вихованців 

дитячих будинків (1922, 1934). 

Заяви співробітників про видачу грошей (1933, 1934). Книга бухгалтерського обліку (1933). 

Контрольна відомість (1934). Авансові звіти (1933). Звіти, картки та відомості з обліку праці 

та заробітної плати на підприємствах товариства (1935). Прибутково-видаткові ордера, 

рахунки про відправку товарів та інші фінансові документи (1933–1934). 

Особові рахунки робітників і службовців (1933, 1934). Відомості на виплату заробітної плати 

робітникам і службовцям товариства (1933, 1934) та майстерень товариства (1933). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-265  Черкаський машинобудівний завод ім.Петровського Міністерства 

машинобудування для легкої і харчової промисловості і побутових приладів СРСР, м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 1214; 1921, 1938–1941 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1921, 1938–1941 рр. 

Розпорядження Народного комісаріату машинобудування з питань технічного обладнання 

заводу (1938, 1939). 

Місячні відомості про продуктивність праці, про наявність робочого та технічного персоналу, 

матеріалів та палива (1921). Відомості про рух будівельних матеріалів по заводу (1941). 

Креслення деталей, які виготовляються заводом (1940). Кошторис на виготовлення та монтаж 

тигельної печі для плавлення міді (1938). Маршрутно-технологічні карти деталей (1941). 

Списки робітників-будівельників (1941). 

 

 

Опис 2 

Справ: 1020; 1944–1983 рр. 

Накази: Народного комісара мінометного озброєння СРСР (1944, 1945); Міністерства 

машинобудування і приладобудування СРСР (1947, 1951–1954, 1970, 1971, 1974–1976); 

Головного управління по виробництву обладнання для харчової промисловості Міністерства 
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машинобудування і приладобудування СРСР (1946–1956); управління машинобудування і 

хімічної промисловості Київського Раднаргоспу (1957, 1958, 1960, 1964). 

Накази директора заводу з основної діяльності (1967–1983). Розпорядження директора заводу 

(1946, 1951–1983). 

Протоколи нарад при директорі заводу (1945, 1964–1967, 1980). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1946–1983). Виробничі програми (1949–1956). Плани: 

виробництва (1956, 1958, 1962–1965); по собівартості (1955, 1958, 1963–1965). 

Місячні статистичні звіти заводу про виконання планів з основних показників роботи (1947–

1952). Річні звіти заводу про виконання: планів з випуску продукції (1949–1983); норм 

вироблення (1947, 1951); планів з випуску виробів широкого вжитку (1949–1952). 

Звіт про виконання плану впровадження та розвитку нової техніки (1960). Документи: 

(плани, заходи, довідки, інформації) з наукової організації праці (1966–1983); (проспекти, 

звіти про роботу, кошториси) бюро технічної інформації (1963–1983); (протоколи, плани, 

темники, рацпропозиції, звіти, доповідні записки та інші) з раціоналізації та винахідництва; 

(заходи, звіти, аналізи травматизму) з охорони праці та техніки безпеки (1954, 1960–1984); 

(титульні списки, плани, звіти, акти державного приймання будівель та споруд) з 

капітального будівництва. 

Протоколи нарад ―День якості‖, звіти про технічний рівень та якість  промислової продукції 

(1978–1983). 

Документи (накази, плани, звіти, висновки) про роботу з кадрами (1946–1983). 

Документи (соцзобов’язання, довідки, протоколи, показники, списки стахановців) по 

соцзмаганню колективу заводу (1949, 1957–1960, 1964–1983). Колективні договори (1950–

1953, 1964–1969). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1983). Плани та ліміти з праці і зарплати, місячні 

статистичні звіти про виконання планів з праці та зарплати (1947–1980). Річні бухгалтерські 

звіти. 

Документи: (протоколи, плани, колдоговори, кошториси, звіти) заводського комітету 

профспілки (1975–1983); (протоколи, плани, акти, довідки, інформації) групи народного 

контролю (1980–1983). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 142; 1949–1974 рр. 

Протоколи: загальнозаводських профспілкових конференцій; засідань заводського комітету 

профспілки. Звітні доповіді голови заводського комітету. 

Плани роботи заводського комітету. 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності. 

Соцзобов’язання колективу заводу та документ про їх виконання. Колективні договори та 

акти  перевіряння їх виконання. 

Багатотиражна газета ―Черкаський машинобудівник‖ (1958–1960). 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. Акти ревізій фінансово-господарської 

діяльності заводського комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-266  Черкаська тютюнова фабрика Українського промислового об’єднання тютюнової 

промисловості, м. Черкаси Черкаської області. 
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Справ: 900; 1921–1926, 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1921, 1923, 1926, 1944–1947 рр. 

Наказ Народного комісаріату харчової промисловості УРСР (1945). 

Річні звіти з основної діяльності фабрики (1944–1947). Місячні звіти про виконання 

виробничо-фінансових планів (1944–1947). Відомості про щоденну продуктивність відділень 

фабрики (1921). 

Листування з організаціями обласного та місцевого рівня про індивідуальне будівництво 

(1944–1946). 

Щоденник обліку продукції, яка випускається по всіх відділенях фабрики (1921). 

Журнал реєстрації рацпропозицій (1944–1947). Річні звіти з капітального будівництва (1944–

1946). 

Списки працівників та службовців фабрики (1926, 1944). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1947). Вступний баланс (1944). Місячні звіти про 

виконання планів з праці (1944–1947). Авансові звіти, прибутково-видаткові ордера та інші 

бухгалтерські документи (1923). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 17; 1948–1950 рр. 

Промислово-фінансові плани. 

Місячні звіти про виконання виробничих планів. 

Звіт про впровадження винаходів та рацпропозицій (1949). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Місячні звіти про виконання 

планів з праці. 

 

 

Опис 3 

Справ: 613; 1951–1980 рр. 

Накази: Міністерства харчової промисловості СРСР (1968); Міністерства харчової 

промисловості УРСР (1968, 1972); Республіканського об’єднання тютюнової промисловості 

―Укртютюнпром‖ (1966–1973); управління харчової промисловості Київського Раднаргоспу 

(1958, 1959, 1964, 1965); управління харчової промисловості Черкаського Раднаргоспу (1961–

1963); рішення, розпорядження міськвиконкому (1967, 1969). 

Накази директора фабрики з основної діяльності (1971–1975, 1978–1980). 

Протоколи засідань виробничих та технічних нарад (1952, 1958–1965). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1951–1962, 1965–1980). Виробничі плани (1961, 1964–

1966). Плани: виробництва (1970–1980); собівартості товарної продукції (1974–1979). 

Довідки, інформації про роботу фабрики (1951, 1952, 1967–1969, 1972, 1973, 1978, 1979). 

Відомості про виконання виробничих планів (1954, 1955). Річні звіти про виконання: планів з 

продукції (1961, 1962, 1967–1980); про виконання планів з собівартості товарної продукції 

(1961, 1962, 1967–1980); норм вироблення, використання сировини та матеріалів (1967–1969, 

1974–1980). 

Документи: (основні завдання, плани, довідки, звіти, розрахунки) про впровадження нової 

техніки (1958–1980); (плани, заходи, довідки, звіти) з наукової організації праці (1966–1980); 

(протоколи, плани, довідки, інформації, звіти) науково-технічного товариства (1970–1980 

рр.); (плани, завдання, довідки, прийняті рацпропозиції, розрахунки, звіти, книги реєстрації) з 
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раціоналізації та винахідництва (1952, 1957–1980); (плани заходів, довідки, звіти, річні звіти 

про нещасні випадки) з охорони праці та техніки безпеки (1959–1980); титульні списки та 

плани робіт з капітального будівництва (1953, 1957–1960, 1964). 

Протоколи ―Дня якості‖, заходи та довідки з якості продукції (1967–1981). 

Документи (плани, заходи, довідки, інформації, звіти) про роботу з кадрами. 

Документи (соцзобов’язання, умови, показники, довідки, підсумки)  по соцзмаганню 

колективу фабрики (1967–1980). Колективні договори та акти перевіряння їх виконання 

(1952–1966). 

Фінансові плани (1955–1961, 1970–1980). Штатні розписи (1953–1980). Кошториси витрат 

(1954–1973). Річні бухгалтерські звіти. Плани та ліміти з праці, звіти про виконання планів з 

праці (1951–1958, 1963–1980). Акти комплексних ревізій виробничої та фінансово-

господарської діяльності фабрики (1967–1980). 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання, колдоговори, кошториси, звіти) фабричного 

комітету профспілки (1976–1980). 

 

 

Опис 4м 

Справ: 231; 1944–1975 рр. 

Постанови: президії облпрофради (1966–1973); обкому профспілки працівників харчової 

промисловості (1961–1973). 

Протоколи: постійно-діючої виробничої наради (1944, 1965, 1968, 1972, 1973); 

профконференцій (1964, 1965, 1970–1975); звітно-виборчих профзборів (1954, 1955, 1960, 

1961); загальних зборів членів профспілки (1944–1973); засідань фабричного комітету. Звітні 

доповіді голови фабричного комітету (1944, 1948–1971). 

Плани роботи фабричного комітету (1944–1959, 1970–1975). 

Річні статистичні звіти фабричного комітету з усіх видів діяльності. 

Соцзобов’язання колективу фабрики та довідки про їх виконання (1944, 1945, 1953, 1957–

1962, 1965, 1966, 1970, 1971, 1974, 1975). Колективні договори та  акти перевіряння їх 

виконання (1967–1975). 

Фінансові плани (1949, 1952). Штатні розписи (1947–1955, 1964–1965). Кошториси прибутків 

та витрат (1945–1949, 1952–1975). Кошториси державного соціального страхування (1957–

1959, 1962, 1963). Річні фінансові звіти (1947–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-267  Черкаський рафінадний завод ім. М.Ф.Фрунзе Черкаського виробничо-аграрного 

об’єднання цукрової промисловості, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 1058; 1919–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 118; 1919–1922, 1924–1931, 1933, 1944–1946 рр. 

Постанови: РНК УСРР (1920, 1921); Народного комісаріату харчової промисловості УСРР 

(1944, 1945); Народного комісаріату праці УСРР (1920, 1921); накази Київського 

цукробурякотресту (1944, 1945); циркуляри: фабричного інспектора 7-ої дільниці Київської 

губернії (1919, 1920); ЦК Спілки працівників цукрової промисловості України та Росії (1919, 

1922); постанови, розпорядження Смілянського районного управління цукровими заводами 

(1920–1922); відношення Черкаської робітничо-селянської інспекції (1920, 1921). Відношення 
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Шполянського цукрового заводу про повернення цукру, який йому належав, захопленого 

бандою атамана Григорьєва та залишеного на Черкаському заводі (1919). 

Протоколи: пленарних засідань Смілянського райкому профспілки працівників цукрової 

промисловості (1920, 1921); виробничо-технічних нарад (1925, 1929–1931, 1944–1946); 

засідань розцінково-конфліктної комісії (1927, 1928). 

Доповіді директора про роботу заводу (1927, 1928). 

Листування: з інспектором Київського Акцизного управління та начальником державної 

варти про випуск цукру, посилення охорони заводу (1919, 1920); з повітовим, районним та 

військовим продовольчими комітетами про включення заводу в мережу броньованого 

постачання (1921); з Черкаським відділом комунального господарства про використання 

заводської електростанції для освітлення міста та організацію пожежних дружин на заводі 

(1921). 

Книги та журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції (1920–1932). 

Звіти про підготовку кадрів, спеціалістів, які мають вищу та середню спеціальну освіту 

(1945). Списки працівників та службовців заводу (1921, 1922, 1945). 

Журнал обліку робіт заводу (1920). Відомості про надходження та витрати цукру (1921, 

1933). Наряди на відправлення цукру (1925, 1926). 

Документи (накази, листування, описи, списки) про евакуацію працівників, обладнання та 

продукції (1941, 1942). 

Кошториси на відновлення заводу (1944–1946). Виконавчі та грошові кошториси і відомості 

про їх виконання (1920). Баланси: заводу (1920); контори заводу (1921, 1922). Річні 

бухгалтерські звіти (1944–1946). Акти ревізій діяльності заводу (1944–1947). 

Відомості про збитки, нанесені заводу під час громадянської війни (1922). Акти 

інвентаризації основних засобів повністю зруйнованих і знищених та частково пошкоджених, 

товарно-матеріальних цінностей заводу, німецько-фашистськими загарбниками (1943). 

Інвентаризаційні описи будівель, споруд, обладнання, інвентарю, знищених німецько-

фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 3 

Справ: 495; 1952–1980 рр. 

Накази, розпорядження, вказівки: Міністерства харчової промисловості УРСР (1960–1969, 

1976, 1977); Черкаського бурякоцукротресту (1960–1969). 

Накази директора заводу з основної діяльності (1977–1980). 

Протоколи: засідань постійно-діючої виробничої наради (1961, 1964–1968); технічних нарад 

при головному інженері (1961, 1962, 1965, 1969–1974). 

Техніко-промислово-фінансові плани. Плани  виробництва та собівартості продукції (1960–

1980). 

Інформації, довідки про роботу заводу (1960). Аналізи, довідки, інформації про виробничо-

господарську діяльність заводу (1967–1980). Звіти про виконання планів з продукції (1960–

1965, 1968–1980). Річні хіміко-технічні звіти (1959–1979). Річні теплотехнічні звіти (1960–

1978). 

Плани, завдання, звіти про розвиток та впровадження нової техніки (1964–1979).  

Документи: (плани, рекомендації, довідки, звіти) з наукової організації праці (1966–1980); 

(протоколи, плани, звіти, акти) науково-технічного товариства (1970–1980); (протоколи, 

заяви, пропозиції, розрахунки) з раціоналізації та винахідництва; (плани заходів, статзвіти, 

пояснюючі записки, аналізи нещасних випадків) з охорони праці та техніки  безпеки (1960–

1980); (титульні списки, плани, звіти, листування) з капітального будівництва (1952–1977). 
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Плани з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів і звіти про їх виконання, статистичні 

звіти про чисельність спеціалістів (1960–1980). 

Соцзобов’язання колективу заводу та підсумки їх виконання (1962–1980). Колективні 

договори та акти перевіряння їх виконання (1960–1966). 

Акти приймання-передавання справ при зміні директора заводу (1966, 1973, 1974). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти (1952–1956, 1961–1965, 1970–

1980). Плани та ліміти з праці, звіти про виконання планів з праці (1952–1955, 1959–1980). 

Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності заводу (1961–1980). 

Документи (протоколи, плани, колдоговір та акти перевіряння, кошториси, звіти заводського 

комітету профспілки (1976–1980). 

 

 

Опис 1дк 

Справ: 46; 1951–1966 рр. 

Протоколи засідань: правління клубу (1951, 1955–1959); правління Палацу культури (1961–

1966). 

Типове положення про профспілкові клуби (1951). 

Місячні плани роботи: клубу (1951–1955, 1961); Палацу культури (1961–1966). 

Звіти про роботу: клубу (1954, 1955, 1958); правління Палацу культури (1961, 1963, 1965, 

1966). Журнал обліку: масової роботи клубу (1952, 1953); культурно-масових заходів клубу 

(1956). 

Паспорт клубу (1954). 

Списки членів правління Палацу  культури (1961–1963). 

Штатні розписи (1951, 1955, 1959–1961). Кошториси прибутків та витрат (1955, 1958–1966). 

Фінансові звіти (1959–1966). Акти документальних ревізій фінансово-господарської 

діяльності Палацу культури (1961–1963). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 205; 1950–1975 рр. 

Постанови президії Київського та Черкаського обкомів профспілки. Рішення 

міськвиконкому. 

Протоколи: засідань заводського комітету профспілки; загальнозаводських конференцій; 

звітно-виборних профзборів; виробничих нарад; постійно-діючих виробничих нарад; засідань 

товариського суду; засідань виробничо-масової комісії. 

Плани роботи заводського комітету профспілки. 

Довідка про стан роботи добровільної народної дружини заводу. Інформації про проведену 

роботу заводським комітетом. 

Заводська багатотиражна газета ―Черкаський рафінадник‖ (1959–1961). 

Списки працівників, занесених на ―Дошку пошани‖ членів бригад комуністичної праці і їх 

виробничі характеристики. Матеріали по соцзмаганню. Колективні договори та акти 

перевіряння їх виконання. 

Штатні розписи та кошториси витрат заводського комітету. Фінансові та статистичні звіти. 

Акти документальної ревізії фінансово-господарської діяльності заводського комітету. 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 194; 1920–1921, 1924–1933, 1935, 1941 рр. 

Накази директора по заводу (1941). Розпорядження по заводу (1927–1930).  
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Протоколи розціночно-конфліктної комісії (1929). 

Довідки про майновий стан працівників та службовців (1925). Заяви про прийом і звільнення 

з роботи, надання відпусток про оплату понаднормових робіт (1925–1929). Списки: 

працівників та службовців заводу (1920–1922, 1924–1926, 1928, 1931–1932, 1935); на видачу 

премій сезонним працівникам (1924, 1925)); на виплату зарплати працівникам та службовцям 

(1921, 1924–1928). Табелі обліку постійних та сезонних працівників (1924–1929, 1931–1933). 

Особові справи працівників (1926). Особові картки працівників та службовців (1928–1931). 

Книги: на виплату зарплати працівникам та службовцям заводу (1921); особових рахунків 

співробітників (1924). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-268  Черкаська 4-а державна типографія, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 19; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1921, 1922 рр. 

Декрет Ради Народних Комісарів УРСР про упорядкування виробництва справ про особи, які 

перебувають під арештом; постанови РНК СРСР про залучення до продовольчої роботи у 

селах жінок-селянок; циркуляри поліграфічного відділу Вищої Ради народного господарства; 

постанови, розпорядження, накази, інструкції відділу управління Черкаського 

повітвиконкому про боротьбу з бандитизмом та злочинністю, реєстрацію іноземців, державне 

страхування, збір продуктів харчування для голодуючих та з інших питань. Накази по 

типографії повітового військового комісаріату з питань мобілізації та загального військового 

навчання (1921–1922); Черкаської повітової надзвичайної комісії про боротьбу з 

контрреволюцією, бандитизмом і шпіонажем. 

Протоколи загальних зборів співробітників. Відозви до червоноармійців та селян про 

боротьбу з дезертирством, про виконання продовольчого податку. 

Листування з губернським поліграфічним відділом та з іншими установами міста з питань 

виробництва, про замовлення та виконання поліграфічних робіт. Щоденні зведення про 

продуктивність праці працівників по відділеннях типографії (є відомості про  особовий склад 

працівників. 

Відомості на виплату зарплати, продовольчих та промислових товарів співробітникам 

типографії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-269  Вільшанський бурякорадгосп, с. Вільшана Вільшанського району Київської області  

Справ: 108; 1930–1936 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 108; 1930–1936 рр. 

Книги наказів по радгоспу (1932–1935); накази по бурякорадгоспу (1936). 

Протоколи технічних нарад (1935); комісії по чистці апарату радгоспу (1933). 

Акти обстеження діяльності радгоспу (1932). 
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Службові, командировочні та інші посвідчення робітників і службовців радгоспу (1932–

1934). 

Списки та списки-табелі робітників та службовців радгоспу та відділень радгоспу (1934–

1936). Табелі та розрахункові табелі, штатних, посімейних та сезонних робітників і 

службовців радгоспу, центрального управління, капітального будівництва та відділень 

радгоспу (1932, 1934–1936). Книга особових рахунків робітників та службовців (1934). 

Розрахункові відомості штатних та сезонних робітників і службовців (1932, 1934). Відомості 

та списки-табелі на виплату зарплати робітникам і службовцям радгоспу, центрального 

управління  капітального будівництва, відділень радгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-270  Попівський мукомельний млин Шевченківської (Черкаської) спілки споживчих 

товариств, с. Попівка Балакліївського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 2; 1926, 1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1926, 1927 рр. 

Розпорядження Шевченківської районної спілки споживчих товариств та листування з нею 

про затвердження штатів і зарплати, призначення і звільнення робітників, перехід на 

метричну систему ваги, ціни за помел. 

Списки службовців та робітників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-271  Шполянський пункт Київської контори Українського автотранспортного 

торгівельно-промислового акціонерного товариства, м. Шпола Шевченківського 

(Черкаського) округу  

Справ: 1; 1928, 1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1928, 1929 рр. 

Плани, звіти та доповідні записки про діяльність пункту. 

Листування з Київською конторою ―Укравтопромторг‖ про затвердження кошторисів. 

Договори  з клієнтурою на транспорті роботи. 

Анкети, списки службовців та робітників пункту. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-272  Управління Червонослобідської волосної робітничо-селянської міліції, с. Червона 

Слобода Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 5; 1920–1923 рр. 
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Опис 1 

Справ: 5; 1920–1923 рр. 

Циркуляри, накази і інструкції Кременчуцького губернського виконкому та губернської 

міліції (1921, 1922); циркулярні розпорядження, постанови та накази Черкаського повітового 

виконкому і повітової міліції (1921–1923). 

Листування з органами міліції вищого рівня про боротьбу з бандитизмом, про арешт осіб та з 

адміністративно-оперативних питань (1921–1923). 

Журнал вхідних і вихідних паперів (1922, 1923). Розписки про отримання документів і 

заарештованих (1920–1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р- 273  Управління Худяківської волосної робітничо-селянської міліції, с. Худяки 

Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 7; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1922, 1923 рр. 

Накази, розпорядження губернського, повітового та волосного виконкомів, губернської, 

повітової міліції, начальника 3-го району міліції Черкаського повіту (1922). 

Копії протоколів дізнань волосної міліції (1922); які надсилаються начальнику Черкаської 

повітової міліції (1923). 

Листування з волосним виконкому, начальником 3-го району Черкаської повітової міліції, 

народним суддею 1-ої дільниці та органами міліції про арешт осіб, боротьбу з бандитизмом, 

виконання рішень судових органів та з інших адміністративних питань. Донесення сільських 

рад про випадки. 

Списки комнезамівських відділів революційної охорони. 

Відомості на виплату заробітної плати міліціонерам. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-274  Управління Корнилівської волосної робітничо-селянської міліції, с. Корнилівка 

Шевченківського повіту Київської губернії  

Справ: 11; 1922–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1922–1923 рр. 

Інструкція Київського губернського виконкому про зміцнення органів міліції (1922). Накази 

Шевченківського повітового виконкому; циркуляр, інструкція та положення начальника 

повітової міліції про діяльність районних органів міліції (1922). 

Протоколи дізнань (1922). Протоколи, акти наглядача волості, підписки та інші матеріали про 

боротьбу з самогоноварінням (1923). 

Листування з Богуславською повітовою міліцією про арешт осіб, про проведення ―Тижня 

надбання міліціонера‖, боротьбу з самогоноварінням та з інших питань. Відомості про 

промислові підприємства волості (1923). 
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Списки дезертирів сіл волості з зазначенням кількості народонаселення (1922). 

Розписки волосного наглядача про прийняття заарештованих (1922); про отримання 

документів (1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-275  Управління Орловецької волосної робітничо-селянської міліції, с. Орловець 

Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 6; 1922–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1922–1923 рр. 

Циркулярні розпорядження Кременчуцького губернського та Черкаського повітового 

виконкомів (1922); розпорядження начальника повітової міліції про реєстрацію політичних 

гуртків, про заповнення послужних списків та з інших питань (1922). 

Листування з волосним виконкомом, повітовою міліцією та іншими органами міліції про 

боротьбу з бандитизмом, про зміцнення органів міліції, арешт злочинців. 

Журнал реєстрації вхідних і вихідних документів (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-276  Управління Стеблівської підрайонної робітничо-селянської промислової міліції, м-

ко Стеблів Богуславського (Канівського) повіту Київської губернії  

Справ: 1; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1921 р. 

Накази та витяги з наказів підрайонної промислової міліції і донесення міліціонера про 

випадки в лісі. 

  

 

 

 

 

Ф. Р-277  Управління робітничо-селянської промислової міліції 4-го підрайону, м. Сміла 

Черкаського повіту Київської губернії. 

Справ: 5; 1920–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1920–1923 рр. 

Накази начальника міліції (1920–1921). 

Листування з Кременчуцьким губернським відділом промислової міліції та промисловою 

міліцією Черкаського повітового району про боротьбу з пожежами, прийом і звільнення 

міліціонерів та з інших адміністративно-оперативних питань (1921, 1923). 
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Послужні списки міліціонерів 40-го Смілянського підрайону промислової міліції (1921, 

1922). 

Вимогові відомості на виплату зарплати та продовольства службовцям міліції (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-278  Управління Черкаської окружної робітничо-селянської міліції, м. Черкаси 

Черкаського округу  

Справ: 8; 1923–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1923–1926 рр. 

Накази начальника губернської робітничо-селянської міліції про заходи проти втеч 

заарештованих, про призначення і переміщення службовців міліції, м.Київ (1925). Книга 

наказів по окружному управлінню міліції (1923–1926). Листування з окружним прокурором з 

додатками протоколів, допитів і інших документів за звинуваченням осіб у злочинах (1926). 

Списки громадян, які ухиляються від сплати процентної надбавки за квартирну плату і за 

оренду приміщень під торгівельно-промислові установи (1924); недоїмщиків квартирної 

плати по м. Черкаси (1924). Книга обліку заарештованих по району (1925–1926). Вимогові 

відомості на виплату зарплати службовцям міліції по районах округу (1926). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-279  Відділення радянської робітничо-селянської міліції і карного розшуку 

Шевченківського (Корсунського) окружного виконкому Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Корсунь Шевченківського округу Київської губернії  

Справ: 1500; 1922–1925 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 1490; 1922–1925 рр. 

Постанова Ради Народних Комісарів УРСР про право на торгівлю на території УРСР (1923); 

циркуляри, накази та обіжні директиви Київського губернського карного розшуку, 

циркулярні розпорядження та обов’язкові постанови Богуславського повітового виконкому, 

Шевченківського окружного виконкому про боротьбу з карним бандитизмом, хабарництвом, 

пияцтвом, прийняття заходів для розшуку злочинців, про реєстрацію зброї та з інших питань 

(1923, 1924). Накази Шевченківського окружного відділення карного розшуку з основної 

діяльності та з особового складу (1923). 

Протоколи засідань комісії по чистці і укомплектуванню рядів Шевченківського окружного 

відділення карного розшуку (1923). 

Таємно-інформаційне зведення Шевченківського окружного управління міліції та карного 

розшуку про рух бандитизму у Шполянському районі (1924). Доповіді начальників міліції 

Богуславського району  про розшук злочинців (1923, 1924). Доповіді та звітні цифрові 

відомості про діяльність Шевченківського окружного відділення та районних відділів 

карного розшуку (1923, 1924). Рапорти завідуючих районними відділами карного розшуку 

(1923). 
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Таємне листування з Київським губернським управлінням та районними відділами карного 

розшуку про боротьбу з карним бандитизмом (1923); листування з Головним управлінням 

міліції і карного розшуку, карним відділом Київського губернського суду, районними 

відділами карного розшуку та народними судами про розшук злочинців (1923, 1924); з 

окружною бюджетною комісією про затвердження кошторисів (1923); з фінансовим відділом 

Шевченківського повітового виконкому про фінансування органів карного розшуку (1923). 

Списки: звільнених з міліції і карного розшуку УРСР, за зловживання по службі та інші 

провини (1922–1924); дезертирів з органів ДПУ України (1923–1924); співробітників 

Шевченківського окружного відділення карного розшуку (1923). 

Слідчі справи (1923–1925). 

Кошториси на утримання апарату Шевченківського окружного відділення карного розшуку 

(1923). 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам Шевченківського окружного 

відділення та об’єднаного повітового відділення карного розшуку (1923). 

У фонді є документи Богуславського повітового відділення за 1923 р. 

 

 

Опис 2 

Справ: 6; 1923–1925 рр. 

Циркуляри управління Київської губернської радянської робітничо-селянської міліції та 

карного розшуку (1923, 1924). Накази начальників Київської губернської та Шевченківської 

окружної радянської робітничо-селянської міліції і карного розшуку з адміністративно-

господарських  питань та з особового складу (1923, 1924). 

Атестаційні листи співробітників Шевченківської окружної міліції і карного розшуку, 

міліціонерів та агентів розшуку районів округу (1924, 1925). 

 

 

Опис 3 

Справ: 4; 1923 р. 

Циркуляри і постанови Корсунського окружного відділення Всеросійської спілки працівників 

адміністративно-радянських, торгівельних і громадських установ та підприємств. 

Протоколи: засідань бюро комітету службовців та засідань комітету службовців окружного 

відділення карного розшуку Шевченківського округу; загальноміської наради розціночно-

конфліктних комісій установ та підприємств м. Корсунь, які входять до складу спілки 

радянських робітників. Положення: про місцеві комітети Всеросійської профспілки 

адміністративно-радянських торгівельних та громадських установ і підприємств; про 

розціночно-конфліктні комісії. 

План роботи Шевченківського окружного відділення спілки радянських робітників. 

Анкети та реєстраційні картки вступаючих у члени спілки радянських робітників та заяви про 

прийом у члени спілки. 

  

 

 

 

 

Ф. Р-280  Управління Богуславської повітової робітничо-селянської міліції, м. Богуслав 

Київської губернії  

Справ: 2; 1921–1923 рр. 
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Опис 1 

Справ: 2; 1921–1923 рр. 

Накази, циркуляри НКВС СРСР ВУЦВК і Богуславської повітової міліції (1921). 

Листування з Богуславським повітовим виконкомом про арешт голів волосних виконкомів за 

неправильний збір подвірного і садибного податку; відомості про обмундирування і 

постільних речей; документи біженців Латвії (1922, 1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-281  Управління Звенигородської повітової робітничо-селянської міліції, м. 

Звенигородка Київської губернії  

Справ: 4; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1921, 1922 рр. 

Копії наказів начальника головного управління міліції республіки, управління Київської 

губернської міліції, Звенигородської повітової військової наради і повітового військового 

комісаріату з адміністративних, мобілізаційних питань, продовольчу розверстку, охорону 

промислових підприємств та листування з цих питань (1921). Накази повітової міліції та 

командира 1-ої роти окремого батальйону військ повітової міліції. 

Доповіді та рапорти начальника повітової міліції, начальників районів і командирів команд 

військ міліції повіту про політичний стан повіту, боротьбу з бандитизмом і дезертирством, 

стан комплектування і матеріальне забезпечення повітової міліції та з інших питань (1921). 

Списки міліціонерів повітової міліції, окремих районів міліції повіту; службові посвідчення, 

заяви та інші матеріали про особовий склад повітової міліції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-282  Управління Черкаської повітової робітничо-селянської міліції, м. Черкаси Київської 

губернії  

Справ: 6; 1921–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1921–1923 рр. 

Листування з волосними органами міліції про розшук та арешт осіб; список дезертирів 1-ої 

маршової роти (1921, 1922). Список особового складу 4-го Смілянського району міліції 

(1922). Книга для запису розшукуваних злочинців Городищенського карного розшукного 

столу (1923). 

 

 

Опис 2 

Справ: 3; 1920, 1921 рр. 

Накази по управлінню (1920). 

Справа за звинуваченням громадянина у бандитизмі, зв’язку з денікінцями і петлюрівцями 

(1921). 
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Журнал реєстрації вхідних документів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-283  Козачанський волосний революційний комітет, с. Козацьке Звенигородського 

повіту Київської губернії  

Справ: 2; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1921 р. 

Накази, розпорядження повітового військового комісару. 

Обліково-кінські відомості і списки власників обозу по окремих селах волості з зазначенням 

кількості землі і складу сім’ї. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-284  Управління Звенигородської міської робітничо-селянської міліції, м. Звенигородка 

Київської губернії  

Справ: 1; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1921 р. 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати службовцям та командному складу міліції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-285  Управління Канівської міської робітничо-селянської міліції, м. Канів Київської 

губернії 

Справ: 1; 

 

Опис 1 

Список командного складу та міліціонерів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-286  Виконавчий комітет Курилівської волосної Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Курилівка Канівського повіту Київської губернії. 

Справ: 13; 1918, 1919 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1918, 1919 рр. 



134 

 

Циркуляри Народного комісаріату праці; директиви органів соціального забезпечення (1919). 

Накази, інструкції, телефонограми повітового виконкому, рапорти волосного виконкому про 

здавання зброї населенням Курилівської волості (1919). Директиви продовольчих органів про 

проведення продрозверстки, відчуження залишків продовольства у кулаків, товарообмінні 

заготівлі продовольства, наявність продовольства та фуражу у колишніх поміщицьких 

маєтках і забезпечення бідноти продовольством і промисловими товарами (1919). Наказ по 

Канівському гарнізоні про увічнення пам’яті Т.Г.Шевченка (1919). Розпорядження 

земельного відділу Канівського повітового відділу, Канівського повітового виконкому про 

облік спеціалістів (1919). 

Протокол повітового з’їзду волосних та сільських виконавчих комітетів з продовольчого 

питання (1919). 

Рапорти сільських виконкомів та листування з ними про розгляд скарг різних осіб про наділи 

землі (1919). Листування: з повітовим відділом внутрішнього управління з адміністративних 

питань, про хід сівби та збирання хлібів (1918–1919); з Канівським повітовим відділом 

народної освіти про відкриття і утримання шкіл, з позашкільної роботи у селах волості 

(1919); з повітовим фінансовим відділом та сільськими виконкомами про стягнення грошових 

податків, відкриття кредитів на утримання їх апарату (1919); з сільськими комітетами бідноти 

про реєстрацію військовополонених по Курилівській волості, про формування охорони при 

повітовому виконкомі (1919). 

Посвідчення, видані волосним виконкомом на право отримання громадянами паспортів 

(1919). 

Вимогові відомості на виплату зарплати службовцям волосного і сільських виконкомів 

Курилівської волості (1919). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-287  Управління 2-го району Звенигородської міської робітничо-селянської міліції, м. 

Звенигородка Київської губернії  

Справ: 1; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1921 р. 

Вимогові відомості на виплату зарплати службовцям, міліціонерам та командному складу 

міліції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-288  Управління робітничо-селянської міліції 2-ої дільниці, м. Корсунь Богуславського 

повіту Київської губернії  

Справ: 1; 1923 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1923 р. 

Описи майна громадян м. Корсунь для продавання його з публічних торгів. 
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Ф. Р-289  Управління робітничо-селянської міліції 3-го Катеринопільського району, с. 

Катеринопіль Звенигородського повіту Київської губернії  

Справ: 6; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1920–1922 рр. 

Протоколи допитів і обшуків, дізнань (1920–1922); протоколи та акти міліціонерів про 

вилучення самогону і апаратів для його виготовлення у громадян (1921). 

Статистичні відомості і листування з повітовою міліцією і іншими установами про 

проведення ―Тижня надбання міліціонера‖. Листування з Катеринопільським районно-

продовольчим комісаріатом про арешт (1921). 

Заяви про прийом на посади міліціонерів; громадян про крадіжки. Книга реєстрації 

заарештованих (1921, 1922). 

Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам та міліціонерам (1921, 1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-290  Управління робітничо-селянської міліції 5-го Вільшанського району, м-ко Вільшана 

Звенигородського повіту Київської губернії  

Справ: 1; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920 р. 

Накази, розпорядження губернського повітового управлінь міліції та листування з 

установами з адміністративно-оперативних питань. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-291  Управління робітничо-селянської міліції 1-го Канівського району, м. Канів 

Київської губернії  

Справ: 1; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1922 р. 

Листування з повітовою міліцією про арешт голів Степанецького та Ходорівського волосних 

виконкомів. 
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Ф. Р-292  Управління робітничо-селянської міліції 5-го Потоцького району, 

Катеринопільського району Уманського округу 

Справ: 3; 1920–1929 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 3; 1920–1929 рр. 

Накази Богуславської повітової міліції та листування з волосними виконкомами про облік 

землі і хліба у церковнослужителів (1922–1929). 

Відомості про особовий склад та наявність вогнепальної зброї у районі (1920, 1921). Списки 

командного та рядового складу і службовців міліції (1920–1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-293  Управління робітничо-селянської міліції 2-го Таганчанського району, м. Таганча 

Богуславського повіту Київського губернії  

Справ: 17; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1922 р. 

Накази і циркулярні розпорядження Київського губернського виконкому, губернської міліції, 

Богуславської повітової міліції про боротьбу з дезертирством, бандитизмом та з інших питань 

(1922). Накази та розпорядження начальника повітової міліції (1922). Книга наказів (1922). 

Доповіді про діяльність міліції (1922). Відомості про крадіжки, пограбування та інші види 

злочинності у волості (1922).  

Листування з повітовим виконкомом, повітовою міліцією та іншими установами про розшук 

злочинців, особовий склад (1922). 

Списки командного складу та рядових міліціонерів (1922). 

Відомості на видачу продовольства та обмундирування особовому складу (1922). 

Книги обліку: надходжень штрафів; надходження та витрат артилерійського майна, 

продовольства; обліку та видачі зброї, обмундирування особовому складу; обліку 

заарештованих (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-294  Дубіївська єдина трудова чотирирічна школа Народного комісаріату освіти УСРР, 

с. Дубіївка Смілянського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 21; 1910–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1910–1929 рр. 

Протоколи засідань членів педагогічної ради (1922, 1923, 1926–1929). 

Річний звіт за 1928–1929 навчальний рік. Акти засідань приймальної комісії (1927–1929). 

Приймальна книга (1910–1919). 

Договори з громадянами про здачу в оренду шкільної землі (1924–1926). 
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Довідки про маєтковий стан, народження, метричні витяги учнів та списки учнів (1916, 1928–

1929). Список платників натурального шкільного фонду (1922, 1923). Журнал реєстрації 

вхідних документів (1915–1929). Класні журнали 1–4 класів (1922–1925). Книги обліку 

роботи 1–4 класів (1922–1923, 1926–1929). 

Прибутково-видаткова книга (1919, 1920). 

Відомості на виплату зарплати співробітникам (1928, 1929). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-296  Управління робітничо-селянської міліції Лисянського району, м-ко Лисянка 

Лисянського району Корсунського округу Київської губернії  

Справ: 2; 1923, 1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1923, 1924 рр. 

Акти та постанови про фальшиві знаки з додатками цих знаків (1924). Повідомлення про 

збіглого злочинця (1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-297  Управління робітничо-селянської міліції Леськівського району, с. Леськи 

Черкаського району Черкаського округу Київської губернії  

Справ: 4; 1920–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1920–1924 рр. 

Копії наказів Київської губернської міліції, виконавчого комітету та військового комісаріату 

Черкаського повіту (1922); Черкаської повітової міліції (1920, 1921). 

Протоколи дізнань та список особового складу міліції  (1922–1924). 

Листування з виконкомами, сільськими радами та органами міліції про розшук і арешт осіб та 

з інших адміністративних питань (1924). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-298  Управління Вергунівської волосної робітничо-селянської міліції, с. Вергуни 

Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 6; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1922 р. 

Накази, циркулярні розпорядження Кременчуцького губернського виконкому, губернської 

міліції, Черкаської повітової міліції та листування з ними про боротьбу з бандитизмом, 

самогоноварінням та з інших  питань. 
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Розписки, дані волосному наглядачу про отримання зброї. 

Журнали реєстрації вхідної та вихідних документів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-299  Управління Яблунівської волосної робітничо-селянської міліції, с. Яблунівка 

Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 16; 1921–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1921–1923 рр. 

Накази, циркулярні розпорядження, губернської і повітової міліції про боротьбу з 

бандитизмом, про збір коштів на допомогу дітям, які прибули з неврожайних районів (1922). 

Витяги з наказів, циркулярів та розпоряджень повітової міліції про притягнення до 

відповідальності громадян за несплачування податків, порядок здавання стягнення штрафів 

та своєчасне надання відомостей по боротьбі з масогоноварінням (1923). Наказ начальника 

повітової міліції про розброєння поселення (1923). 

Протоколи розслідувань злочинців (1921). 

Листування з волосним виконкомом, сільськими радами і органами міліції про розшук і 

арешт злочинців (1921, 1922). 

Відомості про наявність зброї по с. Яблунівка. Заяви громадян про проведення розслідувань 

злочинів (1921, 1922). Акти передавання зброї та документів міліціонерами (1922). Вимоги 

волосного виконкому про арешт бандитів та неплатників подвірно-садибного податку (1923). 

Розписки міліціонерів у отриманні заарештованих та документів на них (1921–1923). Списки 

міліціонерів (1922). 

Журнал вхідних і вихідних документів (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-300  Управління Балакліївської волосної робітничо-селянської міліції, с. Балаклея 

Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 6; 1921–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1921–1923 рр. 

Накази і розпорядження губернського та повітового виконкомів, губернського і повітового 

управлінь міліції (1923). 

Протоколи дізнань і обшуків (1922). 

Листування з Балакліївським волосним виконкомом, Черкаською повітовою міліцією, карним 

розшуком, з органами міліції та з іншими установами про проведення дізнань і обшуків, 

арешт та розшук осіб (1921–1922). Акти передавання  справ (1922). Заяви громадян про 

крадіжки (1921–1922). Розписки міліціонерів у отриманні документів, зброї і продуктів (1922, 

1923).  

Журнал реєстрації вхідних і вихідних документів (1923). 

 



139 

 

 

Ф. Р-301  Управління Деренківецької волосної робітничо-селянської міліції, с. Деренковець 

Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 4; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1922, 1923 рр. 

Накази, циркулярні, розпорядження НКВС УРСР; Черкаського повітового виконкому; 

повітової міліції. 

Витяги з протоколів начальника повітової робітничо-селянської міліції (1923). 

Листування з Черкаською повітовою міліцією про особовий склад міліціонерів, наявність 

зброї та патронів (1922). 

Журнал реєстрації вхідних документів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-302  Управління Ташлицької волосної робітничо-селянської міліції, с. Ташлик 

Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 4; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1922, 1923 рр. 

Розпорядження Черкаської повітової міліції про проведення ―Тижня надбання міліціонерів‖, 

про боротьбу з дезертирством, незаконним зберіганням зброї та з інших питань. 

Листування з Черкаською повітовою міліцією про боротьбу з бандитизмом (1922). 

Список особового складу міліції (1922). Журнал реєстрації вхідних (1922, 1923) і вихідних 

(1922) документів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-303  Управління Лебединської волосної робітничо-селянської міліції, с. Лебедин 

Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 3; 1920–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1920–1923 рр. 

Циркулярні розпорядження Кременчуцького губернського прокурора та губернської міліції 

про порядок проведення дізнань, взаємовідносини органів міліції і органів Державного 

Політичного Управління, боротьбу з бандитизмом та релігійними школами (хедрами) та з 

інших  адміністративних питань (1923). 

Листування з Лебединським волосним виконкомом, повітовою міліцією, судовими та 

слідчими органами і іншими установами про боротьбу з бандитизмом, дезертирством, 

самогоноварінням, виконання судових рішень, охорону осіб та з інших адміністративних 

питань. 

Списки міліціонерів та незаможницької революційної охорони. 
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Ф. Р-304  Управління Дубіївської волосної робітничо-селянської міліції, с. Дубіївка 

Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 5; 1921–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 19221–1923 рр. 

Циркулярні розпорядження та розпорядження Кременчуцької губернської економічної 

наради, начальників губернської і повітової міліції та листування з ними про боротьбу з 

бандитизмом, дезертирством, труддезертирством та з інших адміністративних питань. 

Листування з начальником міліції 3-го району Черкаського повіту про збір коштів на користь 

голодуючих дітей Поволжя, проведення арештів та з інших питань (1923). 

Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів (1921, 1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-305  Управління Сунківської волосної робітничо-селянської міліції, с. Сунки 

Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 13; 1921–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1921–1923 рр. 

Накази начальників Київської губернської та Черкаської повітової міліції про проведення 

―Місяця червоноармійця‖, боротьбу з незаконним зберіганням зброї та з інших питань (1922, 

1923); накази, розпорядження начальника повітової міліції (1921). 

Протоколи дізнань і розслідувань про випадки, які передаються по підсудності і які 

підлягають припиненню (1921, 1922). 

Листування з повітовою міліцією, волосним виконкомом, з начальником міліції 4-го району, 

Сунківським лісництвом про боротьбу з самогоноварінням, крадіжками, розшук злочинців і 

арешт їх, надання відомостей про наявність зброї, боротьбу з виникненням релігійних 

організацій та з інших адміністративних питань (1921, 1922). 

Заяви громадян про крадіжки (1921–1922). 

Список сіл волості (1922). 

Настільні реєстри (1922, 1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-306  Управління Межиріцької волосної робітничо-селянської міліції, с. Межиріч 

Богуславського (Канівського) повіту Київської губернії  

Справ: 1; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1922 р. 

Рапорт молодшого міліціонера про звільнення його з посади. 

Список сіл волості з зазначенням населення. 
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Ф. Р-307  Управління Райгородської волосної робітничо-селянської міліції, с. Райгород 

Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 7; 1920–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1920–1923 рр. 

Постанови, накази та розпорядження Київського губернського, Черкаського повітового 

виконкомів і повітової військової наради про боротьбу з самогоноварінням, бандитизмом, 

стягнення штрафів та з інших адміністративних питань (1922, 1923). Накази Київської 

губернської міліції та Черкаського повітового військового комісаріату про обліку 

військовозобов’язаних, роззброєння населення, боротьбу з дезертирством та з інших питань 

(1920, 1922). 

Листування з Черкаською повітовою міліцією та з органами міліції про боротьбу з 

дезертирством, зміцнення органів міліції, про розшук та арешти злочинців (1921–1923). 

Списки співробітників міліції та міліціонерів (1921–1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-309  Черкаська професійно-технічна лісова школа Народного комісаріату освіти УСРР, 

м. Черкаси Київської губернії 

Справ: 2; 1920, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1920, 1921 рр. 

Листування з Черкаським повітовим відділом народної освіти про організацію школи, 

проведення набору учнів та з учбових і господарських питань. 

Навчальні програми та плани роботи (1921). Статистичні відомості (1921). 

Списки учителів, викладачів та учнів школи (1920–1921). Анкети учнів школи (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-311  Управління  Вільховецької волосної робітничо-селянської міліції, с. Вільховець 

Шевченківського повіту Київської губернії 

Справ: 1; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1922, 1923 рр. 

Свідоцтва громадян на отримання паспортів. 
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Ф. Р-312  Управління Мліївської волосної робітничо-селянської міліції, с. Мліїв Черкаського 

повіту Київської губернії  

Справ: 1; 1923 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1923 р. 

Протоколи допитів про безвісти пропавшу громадянку Горідько. 

Вимогова  відомість на виплату заробітної плати особовому  складу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-313  Управління Леськівської волосної робітничо-селянської міліції, с. Леськи 

Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 1; 1923, 1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1923, 1924 рр. 

журнал реєстрації вхідних документів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-314  Яцковський Климент Якович (в чернецтві – Йосип) – єпископ Черкаський, 

Полтавський та Херсонський ([1896р.]- невідомо) 

Справ: 13; 1922–1934 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1922–1934 рр. 

Протоколи: Ш-го єпархіального з’їзду та загальних зборів парафіян Херсонської єпархії, 

з’їздів духовенства і мирян; З’ЇЗДУ БЛАГОЧИННИХ Черкаського округу; витяги з 

протоколів та копія постанови Черкаського епархіального управління (1923–1928); Ш-го 

помісного священного собору Української православної автокефальної церкви (1928); 

загальних зборів та термінової наради обновленців віруючих груп; листування з питань 

вивчення руху обновленців в Черкаському і Херсонському  округах (1924–1928). 

Грамоти найсвятішого Даміана, патріарха Єрусалимського до священного Синоду Російської 

православної церкви; послання високоприосвященного Інокентія, митрополита Київського і 

Галицького, до чернечих Київської єпархії (1924–1927). 

Доповіді Черкаського вікаріального управління про підготовку до окружних виборчих зборів 

та про виконану роботу (1923, 1924); єпископів та інших членів єпархіальних управлінь про 

проголошення автокефалії Української православної церкви про Вселенський собор в м. 

Єрусалимі та про стан єпархії (1926–1928); рапорти та доповіді в Синод  Української 

православної церкви про релігійний рух в Черкаській, Херсонській та Полтавській єпархіях, 

листування з Синодом з питань про призначення на посаду та переміщення керуючих 

єпархіями (1925–1934). 

Проповідь, службові посвідчення намісника Могильово-Братського монастиря єпархіальним 

управлінням по питанню звільнення з роботи та передачі документів і майна монастиря 
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новопризначеному наміснику (1922–1924). Конспекти лекцій, які читав єпископ Херсонський 

Йосип на псаломних курсах на тему ―Церковний статут та історія вітчизняної церкви (1927–

1929). 

Відомості про склад релігійної громади при Черкаському св.Миколаївському соборі (1934). 

Особове листування з протоієреями і священниками Черкаської, Херсонської та Полтавської 

єпархії (1923–1927); листування з протоієреями та церковними общинами про стан церковних 

справ в Черкаській і Херсонській  єпархіях (1923–1928). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-315  Корсунський заготівельний пункт Російсько-Австрійського торгівельно-

промислового акціонерного товариства ―Росавторг‖, м. Корсунь Шевченківського 

(Черкаського) округу  

Справ: 5; 1927–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1927–1929 рр. 

Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів. 

Касові книги (1928, 1929). Інвентарна книга (1927). 

  

 

 

 

 

Ф. Р-316  Черкаський заготівельний пункт Російсько-Австрійського торгівельно-

промислового акціонерного товариства, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 3; 1928–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1928–1930 рр. 

Циркуляри Київської контори ―Росавторг‖; відомості про заготівлю сировини. 

Касова книга (1929). 

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам Черкаського і Золотоніського 

заготівельних пунктів (1928–1930). 

Журнал реєстрації вихідних документів (1928). 

 

 

 

 

Ф. Р-317  Смілянське відділення Київської обласної контори Всеюзного об’єднання по 

торгівлі з іноземцями «Торгсін», м. Сміла Київської області 

Справ: 11; 1933 р. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1933 р. 

Розпорядження Київської обласної контори «Торгсін». Накази по відділенню.  
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Листування з Київською обласною конторою ―Торгсін‖ та іноземним відділом Київського 

державного банку про надсилання товарів, організацію курсів по підготовці директорів 

складів, виїзди магазинів ―Торгсін‖ на сільські базари, висилання грошових переводів 

клієнтів з Київського держбанку у Смілянський. 

Акти про наявність і якість товарів. Відомості і приймально-здавальні реєстри на золото; 

руху та реалізації товарів. Реєстри та описи оплачування переводів від іноземних банків 

громадянам СРСР.  

Особові листки, посвідчення, списки працівників та службовців відділення. Список 

працівників Смілянського відділення. 

Баланс. Авансові звіти співробітників. 

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам відділення та працівникам 

Золотоніського відділення. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-318  Черкаське  відділення Київської обласної контори Всесоюзного об’єднання по 

торгівлі з іноземцями «Торгсін», м. Черкаси Київської області 

Справ: 27; 1932–1935 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1932–1935 рр. 

Накази, витяги з наказів та розпорядження обласної контори. Накази по відділенню. 

Звіти та листування з Київською обласною конторою ―Торгсін‖ про виконання торгових 

планів (1934, 1935).  Листування з обласною конторою про постачання товарів і про ціни на 

отримані товари (1935). Звіти з праці і зарплаті(1934, 1935). Плани і звіти про прибуток та 

видаток товарів (1934). Місячні акти про надійшовші коштовності (1935). 

Довідки про роботу, заяви співробітників про прийом і звільнення з роботи (1933, 1934) 

Анкети та трудові договори з співробітниками (1934, 1935). Списки співробітників на 

отримання пайка (1934, 1935). 

Бухгалтерський звіт (1935). 

Особові рахунки співробітників (1933, 1935). Відомості на виплату зарплати та видачу пайка 

співробітникам. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-319  Смілянська міжрайонна спеціальна спілка промислових кооперативів 

мінералообробних та будівельних промислів (спецпроммінералспілка), м. Сміла Київської 

області  

Справ: 78; 1931, 1932 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 78; 1931, 1932 рр. 

Розпорядження, директиви правління Вукооппроммінералспілки. Витяги з наказів про 

прийом на роботу та список співробітників (1932). 
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Протоколи засідань: правління Вукооппроммінералспілки (1931–1932); організаційного бюро 

та ліквідаційного комітету спілки. 

Листування з Київською обласною промспілкою та іншими організаціями про ліквідацію 

спілки (1932). 

Особові справи співробітників. 

Баланси (1931). Зведені баланси  артілей; журнали операцій. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-320  Шевченківське (Черкаське) міжрайонне галузеве об’єднання харчових і 

сільськогосподарських промислів, м. Черкаси Київської області  

Справ: 35; 1932–1933 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1932–1933 рр. 

Постанова Ради Народних Комісарів СРСР про реєстрацію промислових підприємств; 

обіжники про порядок сплачування податку з обігу та положення про обов’язки та роботу 

інструкторів райкоопінспілки (1932). Накази по об’єднанню. 

Протоколи загальних зборів членів сільськогосподарських артілей (1932). 

Доповідна записка про стан та діяльність Корсунської артілі ―Унхарч‖. Акти ліквідаційної 

комісії про ліквідацію Гельмязівської артілі інвалідів ―Неділя‖ та передачу справ до  

Золотоніської артілі ―Ощадність‖ (1932). 

Відомості про надходження продуктів. Листування з артілями про відпуск продуктів, 

надсилання відомостей про хід посівної кампанії, заготівлю продуктів; з держбанком про 

відкриття розрахункового рахунку та з інших питань. 

Список артілей міжрайонного об’єднання харчових та сільськогосподарських промислів 

(1932). Списки співробітників. Командировочні посвідчення співробітників міжрайонного 

об’єднання (1932). Журнал реєстрації вихідної документів (1932–1933). Зведені звіти та 

термінові донесення про діяльність артілей (1932–1933). Розрахункова книга (1933). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-321  Черкаська районна трудова кооперативна артіль грабарів ―Грабар‖, м. Черкаси 

Київської області  

Справ: 458; 1927–1933 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 458; 1927–1933 рр. 

Постанова колегії НК РСІ СРСР (1930); копія постанови Київської облтрансграбарспілки про 

ліквідацію транспортних та грабарських артілей (1933). Накази по артілі (1928–1932); 

уповноваженого артілі (1931–1933); накази і розпорядження контори уповноваженого артілі 

(1928). Розпорядження правління артілі з виробничих, фінансових, господарських питань 

(1932, 1933). 

Протоколи: 3-го та 4-го з’їздів уповноважених артілі (1931–1932); районного з’їзду 

уповноважених артілі та засідань правління артілі; загальних зборів грабарів; загальних 
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зборів членів артілі (1928–1933); технічних нарад (1928–1933); технічно-виробничих нарад 

грабарів артілі (1929, 1930); ревізійної комісії артілі (1930, 1931); міжрайонних зборів 

уповноважених артілі (1931); кваліфікаційної комісії (1931); комісії по чистці членів артілі 

(1932). 

Листування: з Черкаською міжрайграбартрансспілкою про курси десятників та груповодів 

(1932); з уповноваженим артілі з виробничих та фінансових питань (1928–1933); з 

колгоспами про вербування робочої сили (1927–1931). 

Річні звіти артілі (1928, 1931). Технічні звіти (1928–1930). Відомості про організацію артілі 

(1929). Акти обслідувань діяльності та стану артілі (1929); про виконані земельні роботи 

(1930–1932). 

Заяви членів артілі про прийняття на роботу, зарахування на курси десятників, з грошових та 

господарських питань (1928–1931). 

Списки:  будівництв, на яких працювали члени артілі (1932); членів артілі, які працювали на 

різних роботах (1928–1933); членів артілі (1928–1933). Поселенні списки грабарів, членів 

артілі на роботах ―Південтурксиббуду‖ та інших будівництвах (1930–1932). Книга-список 

членів артілі по населених пунктах (1928, 1929). 

Баланс артілі (1931); баланси контори уповноваженого  артілі (1932, 1933). Головні книги 

артілі та контори уповноваженого артілі (1931–1933). Касові книги контори артілі (1929–

1932). Книги особових рахунків службовців артілі, членів артілі, грабарів (1928–1932). 

Табеля робіт членів артілі (1929–1933). Табеля та розрахункові відомості на виплату зарплати 

(1929–1933). Особові картки і членські книжки членів артілі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-322  Черкаське обліково-позикове товариство взаємного кредиту, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 32; 1922–1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1922–1931 рр. 

Статут товариства (1930). Протоколи  засідань: правління (1923–1929); обліково-позикового 

комітету товариства (1926, 1927); ради товариства (1923–1929); загальних зборів членів 

товариства (1926–1931); комісії медичної допомоги (1925). Річні звіти про роботу товариства 

(1925–1929). Акти обслідувань діяльності товариства (1926, 1927). Патенти членів товариства 

(1927–1929). 

Заяви про прийняття в члени товариства, каси  взаємодопомоги, надання кредитів, 

виключення з членів товариства, збільшення кредитів, закупівлю товарів (1922–1930). 

Посвідчення співробітників (1923). 

Протоколи і акти ревізійної комісії (1924–1930); засідань ліквідаційної комісії, ліквідаційний 

баланс і акти ліквідації (1930). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-323  Сунківське кустарно-промислове кредитне товариство, с. Сунки Смілянського р-ну 

Шевченківського (Черкаського) округу  
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Справ: 1; 1923–1929 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 1; 1923–1929 рр. 

Циркуляри Шевченківської окружної спілки кустарно-промислової кооперації. 

Список членів товариства. 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-324  Смілянське товариство взаємного кредиту, м. Сміла Шевченківського 

(Черкаського) округу 

Справ: 11; 1923–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1923–1929 рр. 

Протоколи: 1-ї Всесоюзної наради представників товариств взаємного кредиту та матеріали 

до них (1925); загальних зборів; приймального комітету (1925, 1926). 

Звіти, акти обслідувань, доповіді та інші матеріали про діяльність товариства. 

Заяви про вихід з членів товариства (1926–1929). Зразки підписів відповідальних працівників 

товариств взаємного кредиту (1925, 1926). 

Кошторис, баланс та список членів товариства (1923–1926). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-325  Черкаська промислова металообробна кооперативна артіль ―Ударник‖, м. Черкаси 

Київської області  

Справ: 4; 1937–1941 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1937–1941 рр. 

Листування з Київською конторою Головного управління по збуту чорних металів 

―Головметалозбут‖ (1939–1941); з Київською міжобласною базою ―Оптметиз‖ (1937–1940) 

про постачання сировиною. 

Видаткові ордера (1941). 

Списки співробітників на отримання заробітної плати (1939–1941). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-326  Бузуківська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), с. Бузуків Черкаського району Київської області  

Справ: 5; 1942, 1943 рр. 
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Опис 1 

Справ: 5; 1942, 1943 рр. 

Постанови, розпорядження районної управи та її відділів про поставки сільськогосподарської 

продукції, направлення людей та транспорту для виконання трудової повинності, посилення 

репресій проти населення, яка ухилялось від неї, підготовку та проведення посівної кампанії, 

оподаткування населення, заборону обмолоту пшениці та жита. 

Відомості про хід збирання урожаю та виконання молокопоставки (1943). 

Відомості нарахування та відрахувань із заробітної плати працівників управи (1943). 

Фінансові документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-327  Смілянське промислово-виробниче кооперативне товариство ―Червоний 

продуцент‖, м. Сміла Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 14; 1924–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1924–1929 рр. 

Статут товариства (1924). 

Протоколи засідань правління, загальних зборів членів та інші матеріали про організацію 

товариства (1924); протоколи засідань правління та ліквідаційної комісії товариства (1924–

1928); загальних зборів співробітників (1926); засідань конфліктно-розціночної комісії (1924–

1926). 

Річні звіти про діяльність товариства (1924–1926). Акт обслідування діяльності товариства 

(1926). Журнали обліку виробництва (1924–1927). 

Списки співробітників та членів товариства (1925–1927); співробітників товариства та 

окружної філії спілки шкіряників (1927–1929). 

Кошториси (1925–1927). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-328  Смілянська кустарно-продуктивна кооперативна артіль салотопів ―Жиркость‖, м. 

Сміла Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 2; 1924, 1928, 1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1924, 1928, 1929 рр. 

Статут артілі (1924). 

Протоколи загальних зборів фундаторів та членів артілі, засідань ліквідаційної комісії і 

ліквідаційний баланс артілі (1928, 1929). 
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Ф. Р-329  Лозівське кустарно-промислове кооперативне товариство по заготівлі і сплаву лісу 

―Трудсплав‖, с. Лозівок Мошенського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 2; 1926, 1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1926, 1927 рр. 

Статут товариства (1926). 

Річний звіт про діяльність товариства (1926). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-330  Мошенське лісогосподарське кооперативне товариство ―Незаможник‖, с. Мошни 

Черкаського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 15; 1928–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1928–1930 рр. 

Протоколи загальних зборів членів товариства (1928–1929). 

Листування з Мошенським райвиконкомом та сільською радою про проведення 

лісовпорядних робіт (1928). Акти обслідувань діяльності товариства (1928, 1929). Акти про 

розробку лісових ділянок (1929). Умови про розробку та здавання у сільськогосподарське 

користування лісових ділянок (1929); про проведення лісовпорядних робіт (1929). 

Заяви про прийняття в члени товариства (1929). Списки членів товариства (1928, 1929). 

Плани, кошториси товариства (1928, 1929). Прибутково-видаткові книги (1928–1930). Касова 

книга (1929, 1930). Книга розрахунків членів товариства (1929). 

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам товариства (1929). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-331  Смілянська кравецька промислово-кооперативна артіль ―Червоний кустар‖, м. 

Сміла Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 1; 1926–1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1926–1928 рр. 

Протоколи загальних зборів членів артілі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-332  Смілянська кустарно-промислова кооперативна артіль кравців ―Червона голка‖, м. 

Сміла Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 2; 1926, 1927 рр. 
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Опис 1 

Справ: 2; 1926, 1927 рр. 

Статут артілі. 

Протоколи загальних зборів членів артілі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-333  Смілянська міжрайонна артіль грабарів ім. 10-річчя Жовтня, м. Сміла Київської 

області  

Справ: 4; 1931–1933 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1931–1933 рр. 

Авансові звіти, рахунки та інші грошові виправдні документи (1932). 

Відомості, табелі та довідки на виплату заробітної плати членам артілі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-334  Шевченківське міжрайонне галузеве торгівельне об’єднання кооперації інвалідів 

при райкоопінспекції ―Міжрайінторг‖, м. Черкаси Київської області  

Справ: 15; 1932, 1933 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1932, 1933 рр. 

Розпорядження Укрінторгу та облінторгу про складання контрольних чисел в торгівельній 

системі кооперації інвалідів (1932). 

Статут об’єднання (1933). 

Листування: з облінторгом та артілями про заготівлю і відпуск товарів; з облкоопіенспілкою 

про визначення продажних цін, утворення фонду на культпотреби та з інших питань (1932), з 

державним банком про право підпису грошових документів. Торгівельно-фінансові плани 

виробничо-кооперативних артілей. Рахунки на відпуск товарів артілями інвалідів (1932–

1933). 

Накладні, рахунки, розписки та інші фінансові виправдні документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-336  Черкаське міське відділення Українського товариства сліпих, м. Черкаси Київської 

області 

Справ: 10; 1941, 1942 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1941, 1942 рр. 
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Зобов’язання членів каси  взаємодопомоги про своєчасне повернення позик. Авансові звіти 

працівників і службовців (1941). 

Особові рахунки працівників і службовців (1941). Заяви працівників і службовців про 

виплату грошей (1941). 

Відомості на виплату заробітної плати працівникам та службовцям, путівок у будинки 

відпочинку. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-337  Смілянське районне кущове об’єднання колгоспів ―Заповіт Ілліча‖, м. Сміла 

Київської області  

Справ: 73; 1928–1932 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 73; 1928–1932 рр. 

Обіжники, розпорядження, інструкції Укрколгоспцентру, окрколгоспспілки, 

окрколгоспбурякоспілки, окрскотарколгоспспілки та райколгоспкуща (1930, 1931). 

Протоколи засідань: правління окрбурякколгоспспілки (1930); правління окрколгоспспілки 

(1930); правління райколгоспспілки, нарад старших агрономів (1931); правлінь колгоспів 

(1930, 1931). 

Акти обслідувань діяльності райколгоспкуща (1930); тваринницьких ферм (1930–1933). 

Анкети про агрономічне обслідування колгоспів (1930). Відомості: про стан колективізації 

сільського господарства в районі (1930, 1931); про виконання колгоспами хлібозаготівлі 

(1931); про хід колективізації по селах району (1931); про наявність худоби, шляхове та 

колгоспне будівництво (1930–1932); про посів цукрових буряків (1931). 

Посвідчення, доручення та довідки співробітників (1930). Баланси колгоспів (1930, 1931). 

Пайові відомості, приймально-здавальні акти сільськогосподарських товариств (1928–1930). 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам (1932). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-338  Балакліївська сільськогосподарська артіль ―Робітник‖, с. Балаклія Балакліївського 

району Черкаського округу 

Справ: 15; 1924–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1924–1929 рр. 

Обіжники окружної секції сільськогосподарських колективів та Смілянського райвиконкому 

про роботу сільськогосподарської кооперації та колективізацію сільського господарства 

(1926–1929). 

Протоколи засідань правління артілі (1939). 

Річний та місячні звіти про діяльність артілі та пояснюючі записки до звітів (1927, 1928). 

Листування з Смілянським відділом державного банку про відкриття кредитів (1926–1928). 

Заяви про прийом у члени артілі (1924, 1925). 

Місячні звіти та баланси (1924–1928). 
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Відомості про прибутки та видатки грошових сум (1926, 1927). Особові рахунки членів артілі 

(1925–1929). Касова книга (1926–1927). Фінансові виправдні документи (1925–1927). 

Відомості на виплату заробітної плати членам артілі (1925–1927). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-339  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Серп і молот‖, м. Сміла Київської області  

Справ: 34; 1927–1929, 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13: 1927–1929 рр. 

Плани, звіти та інші матеріали про діяльність комуни (1929). Табелі та списки членів комуни 

(1929). Річний звіт про діяльність комуни (1929). 

Особові рахунки членів комуни (1928, 1929), 

Обігові відомості (1928, 1929). Книги аналітичного обліку до балансових рахунків.  

Допоміжні відомості до балансових рахунків (1929). 

 

 

Опис 2 

Справ: 21; 1944–1949 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1947). 

Виробничі плани колгоспу (1945–1949). 

Річні звіти колгоспу; звіт правління колгоспу про роботу (1948). 

Кошториси витрат (1945–1947). 

Книги обліку натуральних прибутків і їх розприділення (1944–1945); фондів та вибуття майна 

(1945); поголів’я худоби (1945). Касова книга (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-340  Черкаська сільськогосподарська артіль ―Сад‖, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 1; 1925 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1925 р. 

Заяви про прийняття в члени артілі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-341  Черкаська районна спілка сільськогосподарських кредитних та кустарно-

примослових кооперативних колективів ―Райсільгоспспілка‖, м. Черкаси Шевченківського 

(Черкаського) округу 

Справ: 98; 1925–1930 рр. 
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Опис 1 

Справ: 98; 1925–1930 рр. 

Протоколи засідань правління (1926, 1927); організаційного бюро та матеріали до протоколів 

(1927); розціночно-конфліктної комісії (1926). 

Листування з профспілковими організаціями про тарифікацію, прийом, звільнення 

співробітників та з інших питань (1926, 1927). 

Річні звіти сільськогосподарських кредитних товариств (1925–1927). Звіти та доповіді про 

діяльність спілки (1927–1929). Декадні та п’ятиденні відомості про заготівлю та 

відвантаження збіжжя (1925–1928). Статистичні відомості про відповідальних співробітників 

(1927, 1928). 

Посвідчення, доручення, довідки та списки співробітників (1927–1928). Особові справи 

співробітників спілки. 

Табелі поденних робітників (1926). 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам (1927, 1928). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-342  Ковалиське сільськогосподарське кредитне товариство, с. Ковалиха Балакліївського 

району Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 1; 1926, 1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1926, 1927 рр. 

Протоколи засідань правління та загальних зборів членів товариства. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-343  Хрещатицьке меліоративне товариство ―Незаможник‖, с. Хрещатик Мошенського 

району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 1; 1924–1927 рр. 

 

Опис1 

Справ: 1; 1924–1927 рр. 

Статут товариства (1924). 

Анкета обслідування діяльності товариства. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-344  Шелепухська земельна громада, с. Шелепухи Мошенського району 

Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 1; 1928, 1929 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 1; 1928, 1929 рр. 

Господарський план. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-345  Шевченківська (Черкаська) окружна спілка споживчих кооперативних товариств 

(окрспоживспілка), м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 378; 1924–1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 378; 1924–1931 рр. 

Обіжники, інструкції Вукоопспілки (1927–1930). 

Протоколи: організаційного з’їзду уповноважених представників споживчих товариств про 

організацію спілки, затвердження статуту (1924); засідань правління спілки (1925, 1926, 

1928); загальних зборів уповноважених районної спілки (1924–1929); активу сільських 

товариств (1928–19930); засідань планової комісії (1927–1930); головного кооперативного 

комітету про перереєстрацію статутів, реорганізацію товариств, роботу контор, передачу 

Богуславської контори Білоцерківській районній спілці та Звенигородського кооперативного 

району м. Умань (1926). 

Постанови, циркуляри правлінь районної та окружної спілок про участь споживчої кооперації 

в суцільній колективізації сільського господарства, весняних посівних кампаніях, 

соцзмаганні між конторами, введення марочних систем для стягнення дрібних податків з 

пайовиків на заготівлю лікарських рослин, шкір, хутра (1927–1930). 

Господарсько-торгівельні плани районного та сільських товариств (1926, 1927). Контрольні 

цифри до планів. Річні звіти, доповіді, доповідні записки про діяльність райспілки та 

робітничих кооперативів (1924–1929). Річні звіти про діяльність споживчих товариств округу 

(1927–1930). Статистичні відомості, листування про наявність посівних площ, заготівлю 

сільськогосподарських продуктів та сировини. 

Плани кооперування населення, заяви громадян про прийом в члени спілки (1928–1930). 

Списки кооперативних товариств із зазначенням кількості населення (1923). Проект та 

відомості про мережу споживчих товариств і робітничих кооперативів округу (1928–1930). 

Плани масової роботи в період збиральної кампанії (1928–1930). 

Документи (відомості, мандати, посвідчення, списки та інші) про особовий склад райспілки. 

Особові справи співробітників. 

Штатні розписи споживчих контор. Місячні зведені баланси споживчих товариств (1925, 

1928, 1929). Документи ліквідаційної комісії з ліквідації окружної спілки (1930). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-347  Смілянська спілка споживчих товариств, м. Сміла Київської губернії Справ: 51; 

1917–1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 51; 1917–1921 рр. 

Протоколи загальних зборів співробітників (1919–1921). 
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Листування з Смілянським районним секретаріатом профспілок з питання побутового 

обслуговування членів комітету (1919–1921). Заявки споживчих товариств про відпуск 

товарів (1919). Заяви співробітників про надання відпусток та матеріальної допомоги (1917–

1919). 

Списки співробітників (1918–1921). 

Особові справи співробітників (1917–1919). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-348  Черкаський міський робітничий кооператив, м. Черкаси Київської області 

Справ: 7; 1921–1924, 1927, 1931–1932 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1921–1924, 1927, 1931–1932 рр. 

Резолюції 10-го окружного з’їзду радторгслужбовців, циркулярні листи та розпорядження 

окружного відділення профспілки про перевибори Рад і народних засідателів, про проведення 

кампанії 1-го держзайму, індустріалізації, про перезаключення колективних договорів (1927). 

Постанови уряду, накази, інструкції Народного комісаріату постачання у справах постачання 

і торгівлі (1931, 1932). 

Протоколи засідань розціночно-конфліктної комісії (1931, 1932). 

Акти обслідуваня торгівельної діяльності робітничого кооперативу (1924). 

Листування з облспожівспілкою, повітвиконкомом, державними, кооперативними, 

промисловими, торгівельними та  кредитними установами про закупівлю і збут товарів, 

кредитування, постачання та утримання дитячого будинку (1921–1924, 1931, 1932). Умови з 

установами та підприємствами про кредитування робітників та службовців (1923, 1924). 

Службові та командировочні посвідчення службовців робкоопу (1922). Списки:  дітей 

дитячого будинку (1921, 1922); службовців шкіл, лікарень та інших установ міста на 

кредитування (1923, 1924). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-349  Шполянське єдине споживче товариство ―Селянин‖, м. Шпола Шевченківського 

(Черкаського) округу  

Справ: 14; 1924–1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1924–1928 рр. 

Протоколи засідань правління та розціночно-конфліктної комісії (1925). 

Службові та командировочні посвідчення, довідки співробітників та членів товариства (1925–

1927). Список членів товариств (1927). 

Відомості про заготівлю та реалізацію зернопродуктів (1925); про прибуток та видаток 

товарів по крамницях товариства (1925–1927). Акт прийому та передачі товарів магазину 

(1925); про збитки в крамницях товариства (1925).  

Баланси та оборотні відомості (1925–1927). Заключний баланс та пояснююча записка до 

нього (1928). Авансові звіти (1925). 
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Книга обліку векселів, підлеглих до виплати (1926, 1927). Інвентарна книга (1924–1927). 

Відомість на виплату заробітної плати співробітникам (1928). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-350  Шевченківський (Черкаський) окружний кооперативний комітет, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 8; 1924–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1924–1929 рр. 

Справи про реєстрацію Шендерівського меліоративного товариства, Плескачівського (1925), 

Хлистунівського (1926), Богодухівського (1926), Завадівського (1926), Терешківського 

(1926), Піщанського (1926) сільськогосподарських кредитно-кооперативних товариств; 

Стеблівського  роздрібно-торгового об’єднання інвалідів ―Дружба‖ (1929). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-354  Черкаська міжрайонна спілка промислової кооперації (міжрайпромспілка) м. 

Черкаси Київської області  

Справ: 31; 1930–1933 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1930–1933 рр. 

Протоколи: засідань організаційного бюро спілки (1931, 1932); комісії з призначення премій 

артілям (1931, 1932). 

Звіти про виробничу діяльність, участь промислових артілей у посівних кампаніях (1931, 

1932). Доповіді про роботу артілей (1932). Статистичні відомості про об’єм продукції артілей 

м. Черкаси та району (1931, 1932). Порівняльні таблиці продуктивності праці та зарплати у 

артілях (1930–1932). 

Листування з органами вищого та місцевого рівня про облік кадрів, висунення артільників на 

керівні посади та про соцзмагання (1931–1933). 

Зведені статистичні відомості про членів правлінь та ревізійних комісій промислових артілей, 

соціальний стан членів артілей. Посадові картки співробітників спілки. Документи (особові 

листки, доручення, посвідчення, заяви) про особовий склад промислових артілей. Списки: 

народних засідателів, обраних артілями (1931); членів правлінь, ревізійних комісій та 

уповноважених на з’їзд спілки (1931); співробітників спілки (1931–1933); ударників (1931, 

1932); кандидатів на керівні посади в артілях (1932). Умови на соцзмагання між секторами 

спілки, індивідуальні зобов’язання співробітників (1931, 1932). Статистичні відомості про 

соцзмагання та ударництво в артілях (1931, 1932). 
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Ф. Р-355  Шевченківська (Черкаська) окружна спілка кустарно-промислових товариств, м. 

Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 94; 1926–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 94; 1926–1930 рр. 

Накази по спілці (1928). 

Протоколи: 2-го і 3-го з’їздів уповноважених окружної кустарно-промислової спілки (1928–

1930); засідань правління окружної кустарпромспілки (1927–1930); нарад грабарської секції 

при окружній кустарспілці (1928, 1929); іспитової комісії з українознавства співробітників 

окружної промспілки (1929); об’єднаних засідань Ради та правління промспілки (1927); 

засідань розціночно-конфліктних комісій (1928, 1929); технічних нарад, комісій та 

розціночно-конфліктної комісії при окружній кустарпромспілці (1929, 1930); загальних 

зборів членів кустарно-промислових кооперативних товариств округу. Копії протоколів: 

засідання президії окружного виконкому (1928, 1929); засідань правління 

―Вукооппромкредитспілки‖ (1928, 1929). 

Оперативні, операційно-фінансові плани, акти та анкети обслідувань, звіти про роботу та 

діяльність кустарно-промислових кооперативних товариств і артілей та списки членів. 

Заяви, службові посвідчення і доручення співробітників та інші документи про особовий 

склад службовців окружної промспілки (1929, 1930). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-356  Шевченківська (Черкаська) окружна контора державного страхування Народного 

Комісаріату фінансів УСРР, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 14; 1922–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1922–1930 рр. 

Накази по конторі (1927–1929). 

Статистична відомість про склад співробітників (1926, 1927). Особові справи співробітників 

(1922–1929). Особові картки співробітників про надання допомоги по тимчасовій 

непрацездатності (1925). Посвідчення, довідки та рапорти співробітників (1929, 1939). 

Штатні розписи (1926, 1927). Фінансові звіти інспектора державного страхування 

Мокрокалигірського району (1929, 1930). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-357  Черкаська повітова комісія по боротьбі з дезертирством при Черкаському 

повітовому військовому комісаріаті, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 5; 1920–1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1920–1921 рр. 



158 

 

Накази, розпорядження, телеграми Всеукраїнської центральної комісії і губернської комісії 

по боротьбі з дезертирством про мобілізацію у Червону Армію та трудові армії і боротьбу з 

дезертирством; розпорядження волосним виконкомам про конфіскацію майна у дезертирів 

Червоної Армії. 

Акти про конфіскацію майна у дезертирів Червоної Армії. 

Листування: з Кременчуцьким губернським комітетом по боротьбі з дезертирством про 

влаштування гауптвахт для дезертирів та надання конвою для їх охорони; з мобілізаційним 

відділом про огляд здоров’я  дезертирів; з Смілянським і Черкаським військкоматами, 

тюрмою, волвиконкомами і іншими установами про боротьбу з дезертирством; з районними 

відділами соціального забезпечення про позбавлення пайка сімей дезертирів Червоної Армії. 

Списки дезертирів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-358  Звенигородське повітове політичне бюро по боротьбі з контрреволюцією, 

спекуляцією і злочинами по посаді, м. Звенигородка Звенигородського повіту Київської 

губернії  

Справ: 8; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1920–1922 рр. 

Донесення інформаційної частини політбюро про хабарництво, зв’язок з 

контрреволюційними елементами та інші злочинні дії волосного військового комісара 

Ткаченко (1920, 1921). 

Справи за звинуваченнями у бандитизмі, спекуляції, у незаконному зберіганні зброї  та 

військового майна. 

Список осіб, які перебувають під слідством уповноваженого по боротьбі з контрреволюцією 

повітового політбюро (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-359  Степанецький районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Степанці Шевченківського (Корсунського) округу  

Справ: 2; 1924 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1924 р. 

Книга реєстрації телефонограм. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-361  Управління робітничо-селянської міліції 3-го Шполянського району, м. Шпола 

Звенигородського повіту Київської губернії  
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Справ: 2; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1922 р. 

Накази по кримінальному розшуку. 

Протоколи обшуку. 

Рапорти службовців міліції про виконання службових обов’язків. Підписки та списки про 

злочинців. 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати службовцям міліції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-362  Управління робітничо-селянської міліції 6-го Лисянського району, м-ко Лисянка 

Звенигородського повіту Київської губернії  

Справ: 3; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1920–1922 рр. 

Листування: з Звенигородською повітовою міліцією та іншими органами з адміністративно-

оперативних питань (1920, 1921); з волвиконкомами Звенигородського повіту про боротьбу з 

бандитизмом (1922). 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-363  Березняцька єдина трудова семирічна школа Народного  комісаріату освіти УСРР, 

с. Березняки Смілянського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 4; 1908–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1908–1930 рр. 

Протоколи: педагогічних нарад (1926–1930); засідань шкільної ради (1908–1924). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-364  Витязівська трудова чотирирічна школа Народного комісаріату освіти УРСР, с. 

Витязеве Мокрокалигірського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 6; 1926–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1926–1929 рр. 

Акти передавання шкільного майна директорам школи (1926–1928); про перевіряння знань 

учнів (1927). Класні журнали (1928, 1929). 
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Списки дітей шкільного віку (1926). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-365  Перше Березняцьке товариство споживачів, с. Березняки Черкаського повіту 

Київської губернії 

Справ: 6; 1916–1920 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1916–1920 рр. 

Протоколи засідань правління (1917–1920). 

Звіти товариства (1918–1920). 

Списки товариства (1916, 1918–1920). 

Прибутково-видаткова книга (1919). 

Вимогова відомість на виплату заробітної плати членам товариства (1920). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-366  Смілянське районне кооперативне об’єднання виробничих бурякових товариств ім. 

Н.К.Крупської (райкоопспілка), м. Сміла Київської області  

Справ: 14; 1930–1932 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1930–1932 рр. 

Розпорядження, обіжники Народного комісаріату землеробства УРСР та Укрбурякоспілки 

(1930, 1931). 

Плани: постачання колгоспів району чистосортним насінням (1930, 1931); проведення посіву 

цукрових буряків в районі (1930); боротьби з шкідниками цукрових буряків (1931). 

Річні зіти виробничих товариств району (1930, 1931). Акти апробації насіння (1930, 1931). 

Відомості: про постачання колгоспів району чистосортним насінням (1930, 1931); про 

проведення посіву цукрових буряків в районі (1930); про контрактацію цукрових буряків по 

району (1930, 1931); про збирання цукрових буряків по колгоспах (1931); про мобілізацію 

коштів по виробничих товариствах (1931, 1932). 

Посвідчення, мандати та довідки співробітників (1932). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-367  Смілянське районне об’єднання колгоспних тваринницьких ферм 

(райколгоспферма), м. Сміла Київської області  

Справ: 5; 1933 р. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1933 р. 
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Обіжники обласного об’єднання колгоспних тваринницьких ферм. 

Плани, відомості та листування з обласним об’єднанням колгоспних тваринницьких ферм з 

питань заготівлі сільськогосподарської сировини та продуктів. 

Відомості про розрахунки з колгоспами. 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-369  Мошенська районна каса соціального страхування, с. Мошни Черкаського району 

Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 1; 1930, 1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1930, 1931 рр. 

Протоколи засідань районного комітету страхової каси про призначення пенсій. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-370  Черкаський нафтовий склад Київського районного нафтового комітету, м. Черкаси 

Кременчуцької губернії  

Справ: 16; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1920–1922 рр. 

Декрет Ради Народних Комісарів про націоналізацію нафтової промисловості (1920). 

Циркуляри, розпорядження Київського районного нафтового комітету, губернського 

нафтового комітету, Української нафтової торгової контори; накази Української нафтової 

торгової контори (1922). 

Листування з головним нафтовим комітетом та повітовим відділом народного господарства 

про витрати пального, відпуск пального підприємством (1921, 1922). 

Акти перевіряння наявності нафтопродуктів на складах (1921, 1922). 

Список співробітників (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-371  Смілянський млин № 7 Київського обласного державного борошномельного тресту 

―Союзмука‖, м. Сміла Київської області 

Справ: 49; 1930–1936 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1930–1936 рр. 

Накази, розпорядження та інструкції тресту «Союзмука» (1932–1936). 
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Протоколи адміністративно-технічних нарад (1930–1932). 

Річні звіти (1931, 1932). Положення про господарсько-розрахункову бригаду в 

борошномельній промисловості (1934). Огляд діяльності обласного тресту ―Союзмука‖ 

(1934). Листування з трестом ―Союзмука‖ про проведення хлібозаготівель та збиральної 

кампанії, про заготівлю зерна, про відкриття кредитів (1932–1934). Місячний звіт про роботу 

млина (1930). Місячні експлуатаційні звіти (1932). Договори з конторою ―Заготзерно‖ про 

переробку зерна (1931–1934). Акти перевіряння наявності господарського інвентаря (1932, 

1933). Статистичні відомості та відомості про переробку зерна (1932–1934). Відомості про 

капітальне будівництво (1933); місячні відомості про мобілізацію внутрішніх ресурсів (1932). 

Баланси (1930, 1932, 1934, 1936). Кошториси на капітальний ремонт млина (1931, 1932, 1934, 

1935). Штатні розписи (1933, 1934). Відомості про прибутки та видатки (1930); про 

виконання промфінпланів (1932, 1933). Обігові відомості (1933). Звітні картки по обліку 

праці і зарплати (1934). Особові листки та списки співробітників (1931–1934). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-372  Киселівський агрономічний пункт Шевченківського (Корсунського) окружного 

земельного управління, с. Киселівка Мокрокалигірського району Шевченківського 

(Корсунського) округу Київської губернії  

Справ: 13; 1921–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13 1921–1924 рр. 

Накази по канцелярії (1923, 1924). 

Протоколи засідань правління робітничого кооперативу Киселівського цукрового заводу 

(1922). 

Акти пробних обмолотів хліба (1923, 1924). Договори з селянами з господарських питань 

(1924). 

Списки співробітників (1922, 1923). 

Касові звіти (1923). Обігові відомості (1921, 1922). 

Вимогові відомості та відомості на виплату заробітної плати співробітникам (1922–1924). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-374  Шевченківський (Черкаський) окружний комітет по боротьбі з безробіттям, м. 

Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 21; 1924–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1924–1930 рр. 

Постанови та інструкції окружного виконкому, протоколи  засідань комісії та інші матеріали 

про підготовку і проведення місяця допомоги безробітнім. 

Протоколи: засідань комітету по боротьбі з безробіттям (1925, 1928); правління 

підприємствами комітету по боротьбі з безробіттям (1928, 1929). 

Акти: обслідувань торгівельних організацій (1928, 1929); про облік товарів (1929). 
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Листування з Всеукраїнським державним акціонерним товариством торгівлі ―Вакот‖, 

окружним відділом торгівлі, торгівельними організаціями з питань постачання товарів, про 

видавання векселів, кредитування, кадри, надання звітності та з інших питань (1928–1930). 

Відомості про надання трудової допомоги безробітнім (1926). 

Договори та тарифні угоди з підприємствами і приватними особами про оренду торгових 

приміщень та обмін товарами (1928, 1929). 

Посвідчення, заяви про надання роботи, списки співробітників торгового колективу та 

правління підприємствами комітету по боротьбі з безробіттям (1926, 1928–1930). Квартальні 

торгово-фінансові плани (1927–1929). Обігові відомості (1928, 1929). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-375  Адміністративний відділ Шевченківського (Черкаського) окружного виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 152; 1921–1932 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 152; 1921–1932 рр. 

Протоколи засідань окрвиконкому. 

Плани роботи відділу (1925–1927). Звіти про діяльність відділу. 

Документи (обіжники, інструкції, протоколи, відомості, листування) про відділення церкви 

від держави, школи від церкви та з інших питань релігійного руху в окрузі. 

Документи (постанови, обіжники, інструкції, рапорти, донесення) про діяльність міліції та 

карного розшуку (1923–1930). 

Листування з Державним політичним управлінням УСРР, губернським виконкомом, 

окрвиконкомом про проведення обліку установ, підприємств та земель в районах. 

Документи (накази, циркуляри, інструкції, листування, списки та інші) про оформлення 

виїзду громадян за кордон та видавання видів на проживання (1925–1930). 

Документи (циркуляри, довідки, листування, книги реєстрації та інші) про порядок реєстрації 

смертей осіб, засуджених до вищої міри соціального захисту (1926–1930). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-376  Черкаська повітова Рада народного господарства при Черкаському повітовому 

виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси 

Київської губернії 

Справ: 28; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1920–1922 рр. 

Накази Черкаського повітового революційного комітету (1920); повітової Ради народного 

господарства (1920). Копії наказів і постанов колегії повітової Ради народного господарства з 

питань перебудови роботи господарського апарату повітраднаргоспу, відповідно до вимог 
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нової економічної політики, про зміцнення трудової дисципліни, з кадрових питань (1921, 

1922). 

Протоколи загальних зборів і засідань колегії раднаргоспу (1920). 

Матеріали обліку фабрично-заводської промисловості м. Черкаси і повіту після денікінщини 

(1920). Зведені статистичні відомості: про зареєстровані підприємства кустарної 

промисловості (1921); про роботу промисловості цеху, про чисельність працівників (1921). 

Відомості: про ринкові ціни на зеронопродукти, жири, промислові товари широкого вжитку 

на базарах в мм. Черкаси, Сміла і інших населених пунктах повіту (1921); по обліку 

лісоматеріалів, металів та іншого майна і дільницях фірм державних і кооперативних 

організацій (1920); про промислові підприємства м. Черкаси (1920); про промислові 

підприємства та кустарні майстерні м. Городище і с. Яблунівка (1920); про фабрично-

заводські підприємства м. Сміла (1920); про електростанції, млини і інші підприємства м. 

Сміла (1920); про фабрично-заводські підприємства та приватні майстерні м. Черкаси (1920). 

Анкетні відомості про обладнання виробництва і стану окремих фабрик та заводів повіту 

(1920). Плани і ескізи будівель лісопильного заводу Н.Г.Вердинського, тютюнової фабрики 

Лева, чавуноливарного заводу І.К.Гроссе і інших підприємств м. Черкаси. Анкетні картки 

окремих підприємств про особовий склад заводоуправлінь підприємств, відомості повітової 

Ради народного господарства (1921, 1922); щоденні рапорти про вихід на роботу працівників 

і службовців Черкаського 1-шого державного млина і про щоденну продуктивність млина 

(1921, 1922) та Черкаського державного проволокогвоздильного заводу (1921). 

Списки: заводів, фабрик та інших промислових підприємств мм. Черкаси, Сміла і 

Черкаського повіту, лісових складів та інших торгових підприємств м. Черкаси (зазначаються 

власники промислових і торгових підприємств) (1920); радянських установ м. Черкаси  та 

волостей повіту; шкіл, лікарень, медичних та ветеринарних пунктів в Черкаському повіті; 

профспілок міста з зазначенням чисельності членів (1920); власників лісових складів та 

інших торгових підприємств (1920); кредитних товариств та споживчих кооперативів в повіті 

(1920); власників фабрично-заводських та кустарних підприємств по окремих волостях повіту 

(1920); промислових підприємств мм. Черкаси і Сміла і інших населених пунктів повіту, 

націоналізованих, кооперативних і приватних, діючих і не діючих, зданих в оренду 

приватному капіталу, кустарям і кооперативним організаціям, які контролюються повітовою 

Радою народного господарства (1921–1922); підприємств кооперативної, і приватної 

кустарної промисловості м. Черкаси і повіту з зазначенням чисельності зайнятих у 

виробництві кустарів і найманого – учнівства, роду виробництва і інших відомостей (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-377  Шевченківська (Черкаська) окружна рада сприяння обороні, авіації і хімічній 

промисловості СРСР, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 19; 1928–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1928–1930 рр. 

Обіжники окружної ради ―Тсоавіахім‖ (1929, 1930). 

Протоколи: засідань президії окружної та Черкаської районної ради ―Тсоавіахім (1929, 1930); 

загальних зборів членів сільських осередків ―Тсоавіахім‖ (1929). 

План роботи окружної ради ―Тсоавіахім‖ (1929). 
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Листування з осередками ―Тсоавіахім‖ про проведення набору молоді до військових шкіл, 

про проведення тижня оборони та з інших питань (1929, 1930). Статистичні відомості та 

звітні картки про стан та діяльність низових та сільських осередків ―Тсоавіахім‖ (1929). Акти 

обслідувань діяльності Черкаської районної Ради та низових осередків ―Тсоавіахім‖ (1929, 

1930). 

Особові рахунки сільських осередків (1928, 1929). Прибутково-видаткові ордера, квитанції та 

інші грошові виправдні документи (1929, 1930). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-378  Шевченківське окружне відділення Всеукраїнського товариства земельного 

влаштування трудящих євреїв (ТЗЄТ, ОЗЕТ), м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) 

округу 

Справ: 75; 1925–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 75; 1925–1929 рр. 

Розпорядження та інформаційні зведення Всеукраїнського товариства земельного 

влаштування трудящих євреїв про організацію переселення до Біро-Біджану, про діяльність 

окружних правлінь (1927, 1928); правління про проведення землевлаштування працюючих 

євреїв, про організацію осередків ―ОЗЕТ‖ при установах міста; комісії земельного 

влаштування працюючих євреїв про надання допомоги переселенцям до Біро-Біджану (1929). 

Протоколи засідань: правлінь ВсеукрТЗЕТ; окружного та районних відділень; бюро 

первинних осередків Товариства. 

Звіти, огляди, інформації про діяльність районних відділень товариства. Реєстраційні картки 

єврейських землеробних господарств округу (1927). Підписні листи по проведенню збору на 

допомогу землевлаштування євреїв в СРСР (1927, 1929). 

Заяви про прийняття в члени товариства (1926). 

Фінансові звіти районних філій (1929). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-379  Смілянський народний музей Черкаського повітового відділу народної освіти, м-ко 

Сміла Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 3; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1920 р. 

Каталоги книг бібліотеки, археологічного відділу музею. 

Інвентарна книга. 
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Ф. Р-380  Черкаське відділення Всеукраїнського кооперативного банку ―Українбанку‖, м. 

Черкаси Черкаського округу  

Справ: 35; 1923–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1923–1926 рр. 

Обіжник Всеукраїнського правління державного страхування про державне страхування 

(1925). 

Протоколи: засідань президії Окружного виконкому (1925, 1926); правління окружної 

сільськогосподарської спілки (1925, 1926). 

Листування з центральною та Черкаською районного конторами ―Укрїнбанку‖, 

Всеукраїнського кооперативною страховою спілкою, агентствами банку, філіями 

―Укрїнбанку‖ та іншими організаціями про закупівлю та відправлення лісоматеріалу для 

сільськогосподарських товариств, про фінансування заготівель лісоматеріалів, про 

переведення грошей за кордон, про розрахунки за товари, про заготівлю різних товарів та з 

інших питань (1925, 1926). Акти обслідувань та доповіді про діяльність банку (1925, 1926). 

Відомості, акти та інші матеріали про фінансування заготівель лісоматеріалів (1925, 1926). 

Умови з сільськогосподарськими товариствами, заяви, зобов’язання та охоронні розписки 

про проведення хлібозаготівель (1924, 1925). 

Службові посвідчення та уповноваження співробітників (1925, 1926). Відомості про протест 

векселів (1925, 1926). Гарантійні листи про оплату векселів (1925, 1926). 

Фінансові звіти (1925, 1926). Обігові відомості. 

Відомість на виплату заробітної плати співробітникам (1924). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-381  Смілянська районна контора акціонерного товариства по торгівлі 

сільськогосподарськими машинами, знаряддями і технічними приладами для сільського 

господарства на Україні ―Село-техніка‖, м-ко Сміла Черкаського округу Київської губернії 

Справ: 24; 1922–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1922–1924 рр. 

Циркулярні та розпорядження правління. Інструкції правління про ведення рахівництва у 

районних конторах товариства (1922). 

Листування з правлінням та відділеннями про продаж сільськогосподарських машин. Звіт про 

діяльність контори (1924). Відомості: про продаж сільськогосподарських машин (1922); про 

ціни на сільськогосподарські машини (1924). Акти обслідування діяльності контори (1922). 

Книга обліку продажу сільськогосподарського інвентаря (1924). Обігові відомості і відомості 

про опротестовані векселі (1924). Заяви про прийняття на роботу (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-382  Смілянський торговий пункт ―Райдержрибпрому‖, м-ко Сміла Черкаського округу 

Київської губернії  
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Справ: 1; 1924 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1924 р. 

Касова  книга. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-383  Черкаське відділення комбінату текстильної і швейної промисловості, м. Черкаси 

Черкаського округу  

Справ: 8; 1924–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1924–1926 рр. 

Листування з кооперативними товариствами, підприємствами про оплату векселів товарів, 

про постачання товарів. 

Договори з підприємствами та установами про постачання товарів (1925). 

Відомості і акти по виявленню збитків від пожежі (1924, 1925). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-384  Робітничий кооператив Сидорівського пісочно-цукрового заводу, с. Сидорівка 

Стеблівського району Шевченківського округу  

Справ: 11; 1922–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1922–1926 рр. 

Протоколи загальних зборів членів робітничого кооперативу (1923–1925). 

Річні звіти та акти про діяльність робітничого кооперативу (1923–1925). 

Патенти та торгові свідоцтва підприємств робітничого кооперативу (1923–1925). Товарна 

книга (1922–1924). 

Списки членів кооперативу (1923–1926). 

Акти ревізійної комісії (1924–1926). 

Особові рахунки кредиторів (1923). Відомості і списки на виплату заробітної плати 

співробітникам (1924, 1925). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-385 Смілянсько-Кам’янська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), м. 

Сміла Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 55; 1919–1929 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 55; 1919–1929 рр. 

Накази по райспоживспілці (1922–1924). 

Протоколи засідань: правління райспоживспілки (1924, 1925); конфліктно-розціночної комісії 

(1923–1925). 

Доповідь про розвиток кооперації в районі (1921). 

Анкети, мандати, посвідчення співробітників (1919–1925). 

Списки: співробітників райспоживспілки та споживчих товариств Смілянського району 

(1919–1925); споживчих товариств райспоживспілки (1923). 

Заяви про прийняття на роботу, про переведення, надання відпусток, матеріальної допомоги 

та з інших питань (1921–1923). 

Особові рахунки співробітників (1923–1924); підзвітних осіб та установ (1924–1926); 

споживчих товариств (1926–1929). Вимогові відомості на виплату заробітної плати 

співробітникам (1920, 1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-386  Леськівська кооперативна артіль інвалідів по вичиненню шкіри, с. Леськи 

Черкаського району Шевченківського округу 

Справ: 2; 1923–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1923–1926 рр. 

Особові рахунки членів артілі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-387  Смілянська кооперативна артіль ―Утильник‖, м. Сміла Київської області  

Справ: 1; 1932 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1932 р. 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати  службовцям та членам артілі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-388  Старосільська  продуктивна кооперативна артіль по виробництву мотузки ―Зірка‖, 

с. Старосілля Городищенського району Черкаського округу  

Справ: 2; 1927–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1927–1929 рр. 

Статут артілі (1928). 

Плани роботи (1928, 1929). 
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Річні звіти про роботу (1927, 1928). 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати членам артілі (1928, 1929). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-389  Тернівська кустарно-промислова кооперативна артіль по переробці зерна 

―Комунар‖, с. Тернівка Смілянського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 1; 1928 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1928 р. 

Місячний звіт про роботу артілі. 

Відомість на виплату заробітної плати членам артілі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-390  Майстерня по виготовленню штампів і печаток П.Ю.Халевського, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 7; 1915–1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1915–1928 рр. 

Посвідчення та дозволи на виготовлення штампів і печаток (1915–1919). 

Книги  підписів, виготовлених печаток і штампів, магазинних вивісок (1920–1928). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-391  Черкаський тарний комбінат тресту ―Союзплодоовочтара‖ Народного комісаріату 

постачання СРСР, м. Черкаси Київської області  

Справ: 64; 1932–1934 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 64; 1932–1934 рр. 

Обіжники Всеукраїнської контори ―Союзплодоовочтара‖ (1933). Накази Київської обласної 

контори ―Союзплодоовочтара‖. 

Протоколи: засідання адміністративно-технічного персоналу комбінату (1933);  виробничих 

нарад відповідальних співробітників комбінату; технічних нарад (1933); наради старших 

бухгалтерів тарних баз Київської області (1933, 1934). 

Річні звіти про діяльність комбінату (1933–1934). План комбінату на 1933р. 

Листування з Київською обласною конторою ―Союзплодоовочтара‖, з підприємствами та 

організаціями про заготівлю тари, забезпечення тарою, відпуск тари, складання умов на 

купівлю тари та тароматеріалів. 
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Акти обслідування забезпеченості бази товаро-матеріальними цінностями (1932, 1933). 

Оперативні зведення про наявність тари та тароматеріалів (1933). Декадні відомості про 

фінансовий стан  комбінату (1933). Штатний розпис (1933). 

Договори з підприємствами про купівлю тари та сировини (1933, 1934). 

Посвідчення, довідки та списки співробітників (1933, 1934). 

Кошториси видатків (1932, 1933). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-392  Городищенське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, м. Городище 

Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 17; 1920–1923 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 17; 1920–1923 рр. 

Розпорядження губернського лісового управління та повітового земельного відділу (1920–

1922). 

Протоколи об’їждчиків про лісопорушення (1920–1922). 

Листування з повітовим земельним відділом про відпуск лісу, про здавання лісових ділянок у 

сільськогосподарське користування та з інших питань (1920–1922). Господарський план та 

звіт (1921). Акти про відведення лісосік для розробок (1921). 

Відомості переобліку дерев (1921, 1922). Описи та відомості про нерухоме майно лісництва 

(1920–1922). Заяви населення про відпуск лісу (1920–1922). 

Службові посвідчення, анкети та списки співробітників. 

Звітні відомості по касі збірника-лісничого (1920–1922). 

Вимогова відомість на виплату заробітної плати співробітникам лісництва. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-393  Дахнівське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, с. Дахнівка 

Черкаського повіту Київської губернії   

Справ: 7; 1917–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1917–1922 рр. 

Протоколи лісничого про порушення лісового статуту (1917–1921). 

Акти та рапорти об’їждчиків про порушування лісового статуту (1920). 

Умови про продаж лісу (1920, 1921). 

Списки співробітників (1917–1920). 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам. 
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Ф. Р-394  Драбівське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, с. Драбівка 

Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 42; 1919–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1919–1922 рр. 

Закон про ліси (1919). Постанови, інструкції Народного комісаріату землеробства (1919, 

1920); Розпорядження повітового земельного відділу (1920, 1922). 

Протоколи лісничого: про лісопорушення (1921, 1922); про пожежі на лісових ділянках (1920, 

1921). 

Листування: з губернським лісовим управлінням про заготівлі лісу (1922); з повітовим 

земельним відділом про будівництво будинків у лісництві, пільговий відпуск лісу сім’ям 

червоноармійців та установам і населенню, розробку лісу (1920–1922); з Мліївським 

волосним земельним відділом про відділення землі у лісових дачах для малоземельного 

населення, про відведення лісових ділянок населенню (1920, 1922). Господарський план 

(1922) і звіт про роботу лісництва (1921). Акти і рапорти об’їждчиків про боротьбу з 

лісопорушеннями (1922). 

Умови про здавання лісових ділянок у сільськогосподарське користування (1922); умови та 

акти про будівництво у лісництві (1921–1922). 

Описання лісосік (1921). Оціночні відомості лісосік (1920, 1922). Відомості про лісокультурні 

роботи (1920–1922). 

Статистичні відомості та анкети співробітників (1920–1922). Списки співробітників (1920–

1922). 

Прибутково-видатковий кошторис (1923). Звітні відомості по касі збірника лісничого (1920, 

1922). 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам (1921, 1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-395  Дубіївське лісництво Народного комісаріату землеробства УРСР, с. Дубіївка 

Смілянського району Черкаського округу   

Справ: 48; 1920–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1920–1925 рр. 

Закон про ліси УРСР (1920). 

Протокол з’їзду лісових спеціалістів Черкаського повіту (1920); протоколи лісничого про 

самовільну порубку лісу селянами (1921). 

Листування з губернським лісовим управлінням та повітовим земельним відділом про 

безкоштовний відпуск дров школам повіту, пільговий відпуск лісу установам і населенню, 

самовільну порубку лісу селянами, закладення розсадників (1920, 1921, 1923). Господарські 

плани і пояснюючі записки до них (1920, 1921, 1923, 1924). 

Річний звіт (1922). Донесення лісничого повітовому революційному комітету про збройний 

напад на жилі будинки лісництва (1920). Доповідь лісничого про лісокультурні роботи (1921–

1923). 
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Акти про відведення лісових ділянок для заготівлі для установ (1923). 

Контракти і умови про здавання лісових ділянок у сільськогосподарське користування (1922–

1925). Рапорти співробітників про відведення службових земельних наділів (1923). 

Оціночні відомості лісосік (1922, 1923). 

Особові анкети і посвідчення співробітників (1921–1923). 

Списки службовців і співробітників лісництва. 

Звітні відомості по касі збірника лісничого (1920–1923). Відомості про прибутки і видатки 

лісництва, лісокультурні та меліоративні роботи, заготівлю і відпуск лісоматералів (1920). 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам (1920, 1921, 1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-396  Ірдинське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, с-ще Ірдинь 

Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 99; 1920–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 99; 1920–1923 рр. 

Постанови, розпорядження, інструкції Народного комісаріату землеробства (1920); 

Розпорядження повітового земельного відділу (1920, 1921). 

Протоколи лісничого: про лісопорушення (1921, 1922); про самовільні порубки лісу (1921). 

Листування: з губернським лісовим управлінням про будівельні роботи і ремонт будівель в 

лісництві, про пільговий відпуск лісу комнезамам, інвалідам та сім’ям червоноармійців (1922, 

1923); з повітовим земельним відділом про відпуск лісу установам, розробку лісу, здавання 

лісових ділянок у сільськогосподарське користування, відведення землі співробітникам 

(1920, 1921). Господарські плани (1921–1923). Річний та місячний звіти про діяльність 

лісництва (1921, 1922). Пояснююча записка лісничого про стан і діяльність лісництва (1923). 

Акти і рапорти об’їждчиків і лісничого про пожежі лісових ділянок (1920, 1921). Акти про 

самовільну порубку лісу (1921). 

Умови, акти, заяви і інші документи про здавання лісових ділянок у сільськогосподарське 

користування (1922). 

Службові посвідчення і довідки співробітників; списки співробітників. 

Прибутково-видаткова книга (1922). Відомості про прибутки і видатки лісництва (1922). 

Звітні та оціночні відомості по касі збірника лісничого (1921). 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-397  Канівське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, м. Канів 

Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 11; 1920–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1920–1930 рр. 

Розпорядження губернського лісового управління (1922). 
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Протоколи засідань губернського бюро і комісії при Укрмеліоземлі про землекористування 

державного земельного фонду (1924–1930). 

Листування: з повітовим земельним відділом та органами міліції про боротьбу з крадіжками 

лісу (1922); з установами про відпуск лісу (1923, 1924). 

 Відомості та акти про передавання лісових ділянок державного лісового фонду сільським 

земельним товариствам (1924, 1925). 

Договори про здавання в оренду лісових ділянок (1922, 1923). Умови та об’яви про продаж 

лісових ділянок (1922). 

Особові анкети, довідки та списки співробітників (1920, 1921, 1923, 1924, 1928, 1929). 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам (1922). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-398  Корсунське лісництво Шевченківського (Черкаського) окружного земельного 

управління, м. Корсунь-Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 58; 1920–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 58; 1920–1929 рр. 

Циркуляри, розпорядження: Всеукраїнського центрального управління лісами (1925–1928); 

Київського губернського лісового управління (1922–1925). 

Протоколи: з’їздів лісничих Богуславського повіту (1921, 1922); засідань робітничого 

комітету (1923); конфліктно-розціночної комісії (1923–1929); загальних зборів працівників та 

службовців лісництва (1923); засідань комісії по охороні лісу (1924, 1925); технічних нарад 

(1925–1928). 

Листування: з волосним  земельним відділом про ринкові ціни на лісоматеріали, відведення 

лісових ділянок для заготівлі лісоматеріалів, проведення лісокультурних робіт (1920–1922); з 

установами про відпуск лісу та палива, про відведення у оренду лісових ділянок та з інших 

питань (1921, 1922, 1924, 1925). Господарський план (1922, 1923). Річні та піврічні звіти про 

діяльність лісництва (1922–1924). Акти обслідування лісництва, земельних наділів 

співробітників (1927, 1928). 

Акти передавання лісових ділянок у розробку (1924–1927). Акти і відомості про проведення 

лісокультурних і меліоративних робіт (1925–1927). Судові ухвали і списки неплатників за 

випасання худоби в лісі (1922, 1923). Відомості про лісництва Черкаського округу (1925, 

1926); про заготівлі лісу (1924–1925). 

Оціночні відомості лісосік (1925–1927). 

Умови з населенням про здавання лісових ділянок у тимчасове сільськогосподарське 

користування (1921–1926); про здавання приміщень  лісництву (1925, 1926). 

Статистичні відомості про співробітників (1924, 1925). Особові анкети, картки, автобіографії, 

посвідчення  та списки співробітників (1921–1928). 

Кошториси лісництва (1923, 1925). Прибутково-видаткові відомості (1924, 1925). 
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Ф. Р –399  Мошенське збільшене лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, м. 

Мошни Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 36; 1920–1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1920–1928 рр. 

Циркуляри Всеукраїнського центрального управління лісами (1925–1928); циркуляри та 

інструкції губернського лісового управління (1924, 1926–1927). Накази по лісництві (1923, 

1924). 

Протоколи: технічних та виробничих нарад, загальних зборів співробітників і засідань 

розціночно-конфліктної комісії (1924–1927); зборів членів сільських рад (1924, 1925). 

Листування: з губернським лісовим управлінням  про відпуск лісу на пільгових умовах 

інвалідам, сім’ям червоноармійців та членам комнезаму, передавання лісових ділянок 

земельним товариствам, про лісорозробки (1923–1925); з окружним земельним управлінням 

про розприділення пільгового лісу (1920, 1921); з окружним виконкомом про ведення 

лісового  господарства (1924, 1925); з районним виконкомом про проведення меліоративних 

робіт (1924, 1925); з установами про відпуск лісу (1923, 1924). 

Господарські плани (1927, 1928). 

Акти передачі лісоматеріалів Всеукраїнському центральному управлінню лісами (1928). 

Протоколи та відомості про лісопорушення (1926, 1927). Відомості: про проведення 

лісокультурних робіт (1924, 1925); про лісорозробки (1924, 1925). 

Об’яви про продаж лісу з торгів (1926, 1927). 

Посвідчення, довідки та списки співробітників (1923–1928). 

Кошториси на лісові роботи (1926). Фінансові звіти робітничого комітету (1924, 1925). 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам (1920, 1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–401  Сахнівське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, с. Сахнівка 

Таганчанського району Корсунського округу Київської губернії  

Справ: 25; 1919–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1919–1924 рр. 

Постанова Ради Народного господарства УРСР (1919, 1920); циркуляри, розпорядження, 

інструкції  губернського лісового управління (1921, 1923–1924); розпорядження повітового 

земельного відділу (1919, 1920). 

Протоколи: з’їзду лісничих Канівського повіту (1921); засідань розціночно-конфліктної 

комісії та загальних зборів співробітників (1923, 1924); зборів громадян с. Нехворощ про 

оренду землі у лісництві під озимий посів (1920). 

Листування: з повітовим земельним відділом, відомості, заяви та інші документи про відпуск 

лісоматеріалу потерпілим від пожежі, відпуск лісу підприємствам та установам (1920, 1922–

1924); з губернським лісовим управлінням про лісорозробки (1923). 

Господарські плани (1923–1925). 
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Піврічні та квартальні звіти (1923, 1924). Доповіді лісничого про стан лісів лісництва (1921). 

Відомості: про розробку і заготівлю лісоматеріалів (1923, 1924); про лісорозробки (1923). 

Умови і акти про здачу лісових ділянок у сільськогосподарське користування (1922–1924). 

Заяви сімей червоноармійців про відпуск лісу (1923–1924). 

Службові анкети, особові картки, заяви про прийом на роботу та списки співробітників 

(1920–1924) 

 

 

 

 

 

Ф. Р–402  Смілянське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, м-ко Сміла 

Черкаського округу Київської губернії  

Справ: 17; 1920–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1920–1923 рр. 

Закон про ліси (1920). Постанова Ради народного господарства (1920); накази губернського 

лісового управління, розпорядження та інструкції повітового земельного відділу (1920–1922). 

Листування з повітовим земельним відділом про влаштування розсадника, проведення 

будівництва у лісництві (1920, 1921). 

Креслення лісосік, акти обслідувань лісорозробок (1920). Акти про пожежі на лісових 

ділянках (1923). Відомості про розробки лісових ділянок (1920). 

Оціночні відомості лісосік (1920). 

Особові анкети, посвідчення та списки співробітників (1920, 1921). 

Кошториси на проведення будівництва у лісництві (1921). Звітні відомості про прибутки 

лісництва (1920, 1921); по касі спеціального збірника-лісничого (1920). Прибутково-

видаткові відомості (1923). 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам (1920, 1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–403  Таганчанське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, м-ко Таганча 

Корсунського повіту Київської губернії  

Справ: 4; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1920–1922 рр. 

Циркуляри губернського лісового управління. 

Листування з установами про відпуск лісу (1921, 1922). 

Господарський план користування (1922). 

Списки співробітників (1920). 
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Ф. Р–405  Черкаське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, м. Черкаси 

Київської губернії 

Справ: 50; 1920–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1920–1924 рр. 

Постанови Ради Народного господарства (1920); розпорядження губернського і повітового 

земельних відділів (1921, 1922). Положення про місцеві робітничі комітети Всеукраїнської 

робітничої спілки працівників землі і лісу (1921). 

Протокол з'їзду лісових  Правила розробки лісу (1920–1923). 

Листування: з повітовим земельним відділом про охорону і продаж лісу, відпуск 

будівельного матеріалу потерпілим від пожежі, лісоматеріалів установам і населенню, 

здавання лісових ділянок у сільськогосподарське користування, відкриття смолокурного 

заводу та з інших питань (1920–1923); з Черкаським відділенням профспілки ―Всепрацземліс‖ 

про відрахування на користь спілки, роботу конфліктно-розціночних комісій, прийом на 

роботу членів спілки та з інших питань (1922). 

Господарські плани (1920, 1922, 1923). 

Річний звіт про роботу (1921). 

Акти про відведення ділянок для розробок лісу (1921) та відомості про ці ділянки (1922). 

Акти об’їждчиків про пожежі на лісових ділянках (1920–1922). Щомісячні відомості про 

лісокультурні роботи в лісництві (1921–1922). 

Умови про здавання лісових ділянок у сільськогосподарське користування (1921); про 

продаж лісу (1922, 1923). 

Посвідчення, послужні списки, заяви про прийом, звільнення, надання відпусток та списки 

службовців (1920–1922). 

Звітні  відомості по касі збірника-лісничого (1920, 1921). 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати службовцям (1921, 1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–406  Чорнявське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, с. Чорнявка 

Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 28; 1919–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1919–1922 рр. 

Розпорядження повітового земельного лісу та листування з ним про відведення лісосік для 

рубок, про пільговий відпуск лісу населенню, охорону лісу, закладення розсадника, боротьбу 

з шкідниками лісу, про збір деревного насіння та з інших питань (1920, 1921). 

Протоколи, акти та донесення лісничого повітового земельного відділу про напад банди на 

лісництво (1919, 1920). 

Господарський план (1921, 1922). 

Звіт про діяльність лісництва (1921). Доповіді лісничого про порушення лісового статуту 

(1920). 

Списки співробітників (1920, 1921).  

Звітні відомості по касі збірника-лісничого (1920–1922). 
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Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам (1919–1921); грошей 

працівникам по закладення розсадника (1920, 1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–407  Байбузівське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, с.Байбузи 

Мошенського району Шевченківського округу Київської губернії  

Справ: 28; 1920–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1920–1924 рр. 

Закон Y Всеукраїнського з’їзду Рад про закріплення земельного фонду за трудовим 

селянством (1921). Інструкції повітового земельного відділу про користування лісами, 

порядок відпуску лісоматеріалів населенню і установам, про стягнення штрафів за 

самовільну порубку лісу і випасання худоби в лісі (1921, 1922). Розпорядження повітового 

земельного відділу (1921, 1922). 

Протоколи, акти об’їждчиків, листування з судовими органами та інші документи про 

порушення лісового статуту населенням, стягнення штрафів за самовільну порубку лісу і 

випасання худоби в лісі (1920–1922). 

Листування з повітовим земельним відділом про розробку і відпуск лісу, пільговий відпуск 

лісу сім’ям червоноармійців, інвалідам і установам, боротьбу з порушниками, виділення 

лісових ділянок, у сільськогосподарське користування та з інших питань. 

Господарський план (1922). 

Місячні звіти про діяльність лісництва (1920–1922). Акти: про виконані роботи в лісництві 

(1920, 1921); про пограбування бандитами каси лісництва (1920); про передавання лісництва 

12-го лісопильного заводу (1921). Посвідчення волосного комнезаму про пільговий відпуск 

лісу членам комнезаму (1920–1922). 

Умови, акти про виділення лісових ділянок у сільськогосподарське користування (1921–

1924). 

Службові посвідчення, послужні списки, заяви та інші документи про особовий склад 

лісництва (1920–1922). 

Звітні відомості по касі спеціального збірника-лісничого (1920–1922). 

Відомості і списки на виплату грошей за виробничі роботи (1920, 1921). Вимогові відомості 

на виплату заробітної плати співробітникам (1920–1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-408  Канівська районна єдина трудова семирічна школа Народного комісаріату освіти 

УСРР, м. Канів Київської губернії  

Справ: 16; 1920–1923 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 16; 1920–1923 рр. 

Розпорядження повітового відділу народної освіти (1922). 

Протоколи засідань шкільної ради. 
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Листування з повітовим відділом народної освіти з питань організаційної та учбової роботи 

школи, з радянськими організаціями з господарських питань (1921). 

Статистичні звіти про роботу школи (1921). 

Анкетні відомості, заяви про прийняття на роботу та списки учителів і адміністративно-

технічного персоналу школи (1921–1923). Посвідчення і свідоцтва про закінчення школи 

(1921–1922). Заяви і довідки учнів (1921, 1922). 

Списки учнів (1921–1923). 

Класні журнали (1920–1922). Журнал обліку успішності учнів (1921–1922). 

Відомості на виплату заробітної плати учителям та адміністративно-технічному персоналу 

школи (1921–1923). 

 

 

 

 

Ф. Р– 410  Відділ охорони здоров'я комітету Черкаської районної Ради депутатів трудящих, м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 85; 1930–1941, 1944–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1930–1941, 1944–1946 рр. 

Накази та розпорядження Київського обласного відділу охорони здоров’я; рішення 

Черкаського райвиконкому (1945). Накази завідуючого відділом (1941). 

Витяги з протоколів засідань кваліфікаційної комісії по випуску слухачів курсів підготовки 

хірургів при Всеукраїнському інституті удосконалення лікарів та посвідчення про 

прослуховування цих курсів (1934). 

Статистичні та місячні звіти про роботу медичних установ району (1930–1932, 1938–1941). 

Звіти: про діяльність медичних установ району (1934–1941); про діяльність лікувальних 

установ (1938–1941); про проведення протималярійних робіт по Соснівському курортному 

управлінню (1938, 1941); про рух інфекційних хвороб по району (1944). Опис курортів 

західних областей України (1940). Кон’юкртурні огляди про захворюваність по району 

(1945). 

Особові картки медичних працівників району (1935, 1936, 1941). Списки працівників 

медичних установ (1938–1941). Трудові книжки та особові листки по обліку кадрів (1938–

1941). 

Штатні розписи та кошториси витрат медичних установ району (1941, 1944–1946). Касові 

плани (1941). Відомості про виконання бюджету медичними установами (1941). Авансові 

звіти (1941). 

Особові рахунки працівників Черкаського районного відділу охорони здоров’я (1945). 

Відомості на виплату заробітної плати медичним працівникам (1940, 1941, 1944, 1945). 

Недіючий опис. 

 

 

Опис 3 

Справ: 64; 1947–1956 рр. 

Протоколи: нарад медичних працівників району (1947, 1953, 1954); засідань районної 

надзвичайної епідемічної комісії (1949); районних нарад акушерок (1953–1955); нарад лікарів 

району (1954, 1955). 

Плани роботи відділу охорони здоров’я (1948, 1951). 
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Кон’юктурний огляд інфекційних захворювань по району (1947). Аналіз роботи медичної 

мережі (1949). Річний звіт районної державної санстанції (1948). Текстові звіти  підвідомчих 

установ (1952–1955). Річні статистичні звіти підвідомчих медичних установ (1951–1954). 

Річні звіти по кадрах (1953, 1956). 

Штатні розписи і кошториси витрат відділу та підвідомчих установ. Річні фінансові звіти 

відділу і підвідомчих установ. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–411  Фінансовий відділ виконавчого комітету Черкаської районної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 848; 1936–1941, 1944-1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1936–1941, 1944 рр. 

Акти ревізійної комісії та описи культового релігійного майна, яке знаходиться при церквах 

району,; опис майна Леськівської школи № 2 (1936–1941). 

Штатний розпис та кошторис витрат фінансового відділу (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 156; 1944–1957 рр. 

Документи секретаря, бюджетної інспекції, інспекції держприбутків, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 658; 1965–1981 рр. 

Документи секретаріату, інспекцій: бюджетної, фінансування сільського господарства, 

штатної, державних прибутків, місцевого господарства, фінансування місцевого 

господарства, контролера-ревізора, відділу праці і заробітної плати, бухгалтерії, місцевого 

комітету профспілки працівників та службовців державних установ. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 31; 1967–1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів профспілкових організації; засідань місцевого комітету 

профспілки. 

Квартальні плани роботи місцевого комітету (1967, 1970–1975). 

Матеріали по соцзмаганню. 

 

 

 

 

 

Ф. Р– 412  Відділ народної освіти виконавчого комітету Черкаської районної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 909; 1939–1941, 1944-1986 рр. 
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Опис 1 

Справ: 3; 1939–1941 рр. 

Плани роботи відділу (1939, 1940). Відомості аналізу контрольних письмових робіт учнів 

Свідівської школи № 2 (1940, 1941). Кошториси витрат (1940, 1941). 

 

 

Опис 2 

Справ: 879; 1944–1986 рр. 

Накази Київського облвідділу народної освіти (1946); рішення райвиконкому (1946, 1950, 

1975). Накази завідуючого відділом з основної діяльності (1965–1986). Протоколи: 

конференції учителів (1970–1984); нарад учителів (1965–1980, 1983–1987); нарад директорів 

та завучів шкіл (1949–1962, 1967–1974, 1977, 1978, 1985–1989); семінарів директорів шкіл 

(1975–1986); засідань ради з народної освіти при відділі (1956–1960, 1965–1987); засідань 

методичних об’єднань учителів (1968–1985). Доповіді: на конференціях учителів (1949–1956, 

1959, 1969, 1979–1984); на нарадах учителів (1946–1949, 1952, 1956–1961, 1967–1978). 

Плани роботи відділу (1952, 1956–1961, 1966–1983, 1986). 

Інформації, звіти про роботу відділу (1952–1961, 1967–1977). Історичні довідки шкіл (1957). 

Звіти про роботу шкіл району (1949–1961, 1967, 1968). Річні статистичні звіти: шкіл на 

початок та кінець навчальних років; про роботу дошкільних установ (1964, 1966, 1972–1985); 

про роботу шкіл сільської молоді (1953–1956, 1965–1967). Зведені документи про розвиток  

народної освіти району (1972–1978). Довідки, інформації про підсумки учбово-виховної 

роботи шкіл району (1962, 1966, 1967). Документи (плани, доповіді, звіти, реферати) про 

роботу методичного кабінету (1968–1977). Статистичні звіти про успішність учнів шкіл 

району (1964–1966). Акти перевіряння, висновки та пропозиції  за результатами перевірянь 

шкіл району (1957–1959, 1967–1985). 

Перспективні плани розгортання мережі та контингенту шкіл (1958–1964, 1971–1975). Плани 

розгортання шкільної мережі (1944–1947, 1950–1962, 1967–1971). Фактична мережа вечірніх 

шкіл (1951–1953). 

Документи (рішення, довідки, заяви, акти обслідувань) про усиновлення дітей (1965–1985). 

Документи (постанови, характеристики, списки) про нагородження учителів (1967–1974, 

1977–1986). Протоколи засідань комісії облвідділу народної освіти про нагородження 

випускників золотими медалями (1973, 1975). 

Штатні розписи відділу (1951, 1955, 1965, 1983, 1984). Бюджети відділу (1965, 1968–1985). 

Кошториси витрат: в відділу (1951, 1955, 1958–1962, 1965–1978, 1983, 1984); шкіл району 

(1948–1961, 1983–1985). Річні фінансові звіти:  відділу (1954, 1957–1961, 1965–1967, 1973–

1985).; шкіл району (1952–1960). 

Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань місцевого комітету (1977–1987). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 25; 1944–1960 рр. 

Звіти про роботу шкіл району. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 2; 1973–1976 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1973); загальних зборів членів профспілки; засідань 

місцевого комітету. 
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Ф. Р–413  Виконавчий комітет Яснозірської сільської Ради народних депутатів, с. Яснозір’я 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 360; 1940–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1940 р. 

Страхові оціночні листи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 98; 1944–1956 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по виборах до 

сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 3 

Справ: 261; 1957–1979 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по виборах до 

сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–414  Виконавчий комітет Деренковецької сільської Ради народних депутатів, с. 

Деренковець Корсунь-Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 279; 1928–1929, 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1928, 1929 рр. 

Протоколи землеупорядника. 

Відомості, заяви та списки мешканців села про відведення землі. 

 

Опис 2 

Справ: 269; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому (1947–1980); загальних зборів 

(сходок) мешканців села (1971–1975, 1978–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів 

перед виборцями (1968–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1961–1982). Умови на 

соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1967, 1968, 1971–1976, 1980). 

Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1959, 1964–1967, 1974–

1979). Статистичні звіти: про склад виконкому та постійних комісій (1964); про зміни у 

складі депутатів, постійних комісій, про організаційно-масову роботу та органи громадської 

самодіяльності населення (1980). Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню 
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кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотування, списки кандидатів у 

депутати (1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). Бюджети сільради (1945–

1970, 1976–1980). Штатні розписи (1946, 1949–1951, 1964–1975, 1978–1980). Кошториси 

витрат (1946, 1947, 1950, 1952, 1964–1967, 1970–1980). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1968–1980). Книги обліку доходів та витрат сільського бюджету (1946–1967). 

Документи (протоколи, плани, статзвіти, список) групи народного контролю (1980–1982). 

 

 

 

 

Ф. Р–415  Виконавчий комітет Нехворощанської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Нехворощ Корсунь-Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 36; 1921, 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1921 р. 

Протоколи загальних зборів сільського товариства. 

 

 

Опис 2 

Справ: 35; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1953); засідань виконкому (1944–1948). Протоколи засідань, 

плани роботи постійних комісій (1945). Плани роботи виконкому (1944, 1945). Протоколи 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та голосування 

по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953). Список депутатів 

сільради (1945). 

Кошториси витрат (1945, 1951–1954).Книги обліку доходів та витрат сільського бюджету 

(1945–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–416  Народний суд 1-ої дільниці, м. Черкаси Київської області  

Справ: 59; 1924–1941 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 59; 1924–1941 рр. 

Заяви громадян про поновлення факту інвалідності (1924, 1925). Протоколи допитів, 

обвинувальні акти та характеристики підсудних (1930). Справи про стягнення аліментів 

(1927–1940); позовні справи (1937–1941). Бланк до звіту про рух цивільних справ в суді 

(1941). 

Видаткова  книга (1927–1928). 

Місячні вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам суду (1926, 1927). 
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Ф. Р–417  Леськівський районний комітет незаможних селян (райКНС), с. Леськи 

Черкаського району Черкаського округу Київської губернії  

Справ: 2; 1923, 1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1923, 1924 рр. 

Протоколи загальних зборів і особові анкети членів комітету незаможних селян с.Чорнявка. 

 

 

Ф. Р-418  Білозірський районний комітет взаємодопомоги, с. Білозір’я Черкаського округу 

Київської губернії  

Справ: 6; 1923 р. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1923 р. 

Заяви та списки громадян на відпуск будівельного матеріалу. 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати службовцям комітету взаємодопомоги. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–420  Комітет службовців Городищенської районної особливої військово-продовольчої 

комісії, м. Городище Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 2; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1921, 1922 рр. 

Протоколи засідань та загальних зборів членів комісії. 

Списки співробітників комісії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–421  Корсунський містечковий комітет професійної спілки працівників швейної 

промисловості, м. Корсунь Шевченківського округу Київської губернії 

Справ: 3; 1924–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1924–1925 рр. 

Протоколи засідань правління окружного відділення спілки швейників (1925). 

Трудові договори з кустарями про навчання учнів-підлітків (1925). 

Відомості на виплату заробітної плати працівникам і службовцям швейних майстерень. 
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Ф. Р-422  Смілянський районний комітет Всеукраїнської професійної спілки працівників 

землі і лісу ―Всепрацземліс‖, м. Сміла Черкаського округу Київської губернії  

Справ: 1; 1925 р. 

 

Опис 1  

Справ: 1; 1925 р. 

Протоколи: загальних зборів працівників та службовців; засідань робітничих комітетів та 

розціночно-конфліктних комісій лісництв, радгоспів і інших сільгосппідприємств району. 

Листування з низовими профспілковими органами та адміністрацією підприємств з питань 

прийому і звільнення працівників і службовців, профвідпусток та заробітної плати. 

Списки працівників та службовців Смілянського, Холоднянського і Софіївського радгоспів, 

Смілянського укрупненого лісництва і Смілянської контори окружної сільспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-423  Ярошівський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості, с. Ярошівка Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 490; 1920, 1945–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1920 р. 

Список робітників та службовців заводу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 211; 1945–1971 рр. 

Документи секретаря, планового, технічного відділів, відділу кадрів, техніки безпеки, 

головного технолога, головного енергетика, бухгалтерії, заводського комітету. 

 

 

Опис 3 

Справ: 115; 1975–1981 рр. 

Документи секретаря, планового, технічного відділів, відділу кадрів, техніки безпеки, 

головного технолога, головного енергетика, бухгалтерії, заводського комітету. 

 

Опис 1м 

Справ: 162; 1947–1974 рр. 

Протоколи: профспілкових  конференцій; засідань заводського комітету загальних 

профспілкових зборів інженерно-технічних працівників та службовців цукрового комбінату; 

спільних засідань виробничо-масової роботи комбінату та профспілкового комітету; 

об’єднаних засідань заводського комітету, партійного бюро та адміністрації цукрового 

комбінату. 

Плани роботи заводського комітету. 

Звіти про роботу заводського комітету. 

Колективні договори та документи про перевіряння їх виконання. 

Штатні розписи і кошториси витрат. Статистичні та фінансові звіти. 
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Ф. Р-424  Черкаська повітова особлива військово-продовольча комісія (повітпродком), м. 

Черкаси Кременчуцької губернії  

Справ: 3; 1919, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1919, 1921 рр. 

Розпорядження губернської та повітової продовольчих комісій про проведення ―Червоного 

тижня‖, збір продовольчої допомоги Червоній Армії, голодуючим робітникам Петрограду і 

Донбаса (1919). 

Копії протоколів загальних зборів селян (1919). 

Листування з волосними виконкомами та зведення про збір продовольства в ―Червоний 

тиждень‖ (1919). 

Відомості про продовольче забезпечення військ, які перебувають у м. Черкаси і продовольчі 

атестати; про продовольчу допомогу військовим частинам Червоної Армії (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-425  Канівське районне страхове агентство Укрдержстраху, м. Канів Черкаського округу  

Справ: 24; 1924–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1924–1929 рр. 

Циркуляри Всеукраїнського правління державного страхування (1926, 1927). Правила про 

страхування життя (1926, 1927). 

Листування: з Черкаською конторою державного страхування про особовий склад агентства 

(1925–1926); з сільськими радами про збір страхових платежів та своєчасну сплату страхових 

платежів (1926, 1927). 

Анкети ревізії агентства (1926–1929). Звітні відомості: про страхування майна по району 

(1924, 1925); про розрахунки по окладному страхуванню (1926, 1927). Доповіді та акти 

страхового агентства про стягнення страхових платежів (1926, 1927). Акти: про падіж 

застрахованої худоби; про збитки у застрахованому майні від пожеж (1926, 1927). Відомості 

про внески страхових платежів по м. Канів (1926). 

Списки об’єктів страхування по селах Канівського району (1925–1926). Реєстраційні списки 

об’єктів окладного страхування по селах Канівського району (1926–1928). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-426  Смілянський пивоварний завод Черкаського обласного управління промислових 

товарів, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 144; 1928, 1944–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1928 р. 
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Копії розпоряджень президії Всеукраїнської Ради Народного господарства СРСР; циркуляри 

окружного відділу місцевого господарства та листування з ним про технічний контроль і 

протипожежну охорону на виробництві. 

Протокол річних зборів уповноважених членів конвенції пивоварної промисловості. 

 

 

Опис 2 

Справ: 111; 1944–1962 рр. 

Накази, розпорядження та директиви Міністерства торгівлі і харчової промисловості, 

Міністерства промисловості продтоварів СРСР, Головного управління пивоварної 

промисловості, Київського обласного управління харчової промисловості, Київського 

міжобласного тресту пивоварної промисловості (1944–1953). 

Протоколи: виробничих нарад (1948–1952); засідань кваліфікаційної комісії по перевірці 

матеріально-відповідальних осіб пивзаводу (1957). 

Промислово-фінансові плани заводу (1958–1962). Плани з праці (1954, 1961, 1962). 

Акти: держінспектора по контролю якості пива (1954); технічного інспектора ЦК профспілки 

працівників харчової промисловості про стан охорони праці і техніки безпеки (1954). 

Матеріали по соцзмаганню (1949, 1961, 1962). 

Накази, листування та річні звіти по кадрах (1948–1956). 

Штатні розписи та кошториси витрат (1952–1962). Річні бухгалтерські звіти (1947–1962). 

 

 

Опис 3 

Справ: 31; 1957–1962 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів заводу і цехів заводу; виробничих нарад; 

загальних зборів заводу; засідань заводського комітету. 

Договори на соцзмагання, соцзобов’язання та акти перевіряння їх виконання. Колективні 

договори та акти перевіряння їх виконання. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-427  Черкаський клуб промислової кооперації, м. Черкаси Київської області  

Справ: 1; 1937–1939 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1937–1939 рр. 

Командировочні посвідчення та списки співробітників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-428  Корсунське сільськогосподарське і промислове товариство, м. Корсунь Канівського 

повіту Київської губернії  

Справ: 5; 1919–1922 рр. 

Опис 1 

Справ: 5; 1919–1922 рр. 
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Протоколи загальних зборів членів товариства (1920–1922). 

Листування з господарськими організаціями про заготівлі сільськогосподарських продуктів 

(1921, 1922). 

Заяви членів товариства про надання  матеріальної допомоги (1919–1921). 

Прибутково-видаткова книга (1922). 

Особові рахунки членів товариства (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-429  Черепинське сільське споживче товариство, с. Черепин Деренковецької волості 

Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 2; 1917–1919 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1917–1919 рр. 

Розписки про одержання вкладів та грошей за пророблену роботу в установах товариства 

(1917, 1918); про одержання заробітної плати співробітниками товариства та іншими особами 

за пророблену роботу в установах товариства (1919). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-430  Черкаське товариство ―Просвіта‖ (буржуазна націоналістична освітня організація), 

м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 2; 1918–1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1918–1921 рр. 

Статут товариства. 

Протоколи засідань організаційного бюро рад товариства (1918–1920). 

Листування з повітовим відділом народної освіти та повітовим виконкомом про надання 

приміщення для товариства (1920, 1921). 

 

 

 

 

Ф. Р-433  Перша Черкаська продуктивно-кооперативна артіль ―Червоний мебельник‖, м. 

Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 2; 1927–1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1927–1928 рр. 

Протоколи загальних зборів членів артілі. 

Відомості на виплату заробітної плати членам артілі (1928). 
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Ф. Р-434  Черкаська трудова кооперативна артіль швеців ―Трудшвець‖, м. Черкаси Київської 

області. 

Справ: 1; 1940 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1940 р. 

Список членів артілі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-435  Черкаська продуктивно-кооперативна артіль по виробництву махорки ―Червоний 

самокат‖, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 3; 1927–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1927–1929 рр. 

Річні звіти про діяльність артілі (1927, 1928). 

Місячні відомості на виплату заробітної плати працівникам та службовцям артілі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-436  Інспектура народної освіти Корсунського окружного виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь Київської губернії  

Справ: 5; 1923–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1923–1924 рр. 

Циркуляри окружного відділу ГПУ, Київського губернського відділу народної освіти та 

листування з ними про характеристики учителів, політико-освітню роботу в окрузі, 

цензурний перегляд юридичних видань. 

Листування з книжними видавництвами, магазинами, бібліотеками про використання книг 

(1924). Договори з Київським відділенням видавництва ―Шлях освіти‖ про розповсюдження 

юридичних видань в окрузі (1924). 

Списки: службовців Шевченківського окружного та Богуславського повітового відділів 

народної освіти (1923); працівників Корсунської окружної інспектури народної освіти (1924). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-437  Смілянська ковальсько-бондарна артіль ―Червоний коваль і бочкар‖, м. Сміла 

Черкаського округу  
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Справ: 1; 1931 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1931 р. 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати членам артілі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-438  Дахнівська борошномельна артіль інвалідів, с. Дахнівка Черкаського району 

Черкаського округу 

Справ: 1; 1924–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1924–1926 рр. 

Протоколи загальних зборів членів артілі. 

 

 

 

 

Ф. Р-439  Шевченківська (Черкаська) окружна спілка тваринницьких і молочних 

сільськогосподарських кооперативів, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 4; 1928, 1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1928, 1929 рр. 

Протоколи: правлінь кредитних і молочних товариств; засідань ревізійної комісії і акти 

ревізій та обслідувань діяльності окружної спілки. 

Листування з агентами-заготівельниками та клієнтурою про заготівлі і відвантаження товарів 

(1928–1929). Доповідна записка та список про проходження українізації співробітниками 

окружної спілки. 

Особові листки, копії посвідчень, довідок про трудовий стаж співробітників окружної спілки. 

Списки членів правління та інших керівних органів спілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-440  Гільзова майстерня ―Енергія‖ І.С.Столярова (приватна), м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 4; 1928–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1928–1929 рр. 

Акти ревізій майстерні. Прибутково-видаткова книга (1928). 

Книги обліку надходження і витрат бандеролей (1928); використання бандеролей. 
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Ф. Р-441  Черкаська третя єдина трудова семирічна школа Народного комісаріату освіти 

УСРР, м. Черкаси Київської губернії. 

Справ: 1; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1922, 1923 рр. 

Списки учнів та відомості про успішність. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-442  Шевченківська окружна церковна рада Української автокефальної православної 

церкви, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 80; 1920–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 80; 1920–1930 рр. 

Обіжники та протоколи Всеукраїнської церковної ради про організацію та діяльність 

автокефальної православної церкви (1921–1926); обіжники Чигиринської повітової церковної 

ради, єпископа Черкаського і Чигиринського, коментарі протоєрея УАПУ на постанову 

обновленського собору, що відбувся 1925 р.; взірцевий статут української православної 

парафії (1921–1925). 

Статут окружної церковної ради (1922). 

Протоколи: засідань Всеукраїнської церковної ради (1926–1929); засідань президії окружної, 

церковної ради (1925–1929); 5-го окружного церковного собору (1927); районних з’їздів 

духівництва та мирян, окружного церковного з’їзду (1921, 1925, 1928); православних з’їздів 

Черкаського повіту, 2 та 3 окружних церковних з’їздів (1921–1927); засідань церковних рад 

(1925–1926, 1928); засідань Черкаської церковної ради (1921–1922); засідання організаційної 

комісії по підготовці до скликання 2-го Всеукраїнського церковного собору, витяги з 

стенографії 3-го Всеукраїнського собору синодальної церкви (1924–1925); зборів прихожан 

парафій округу (1924–1928, 1930). 

Статут, список членів Чигиринської автокефальної громади, листування з священиками про 

відкриття церквів (1924–1926). Статути, протоколи зборів, відомості про стан, акти, списки 

організаторів, прихожан та притчів парафій округу (1921–1926). Звіти про стан парафій 

(1924). Відомості та доповіді священників про стан парафій; список парафій округу (1925, 

1926). Анкетні картки парафій округу (1926–1928). Реєстр автокефальних парафій 

Чигиринського повіту (1921). Список уповноважених церковної ради та листування з 

церковними радами, церквами про проведення релігійних свят, парафіяльних зборів, про 

призначення і звільнення священників (1921–1922, 1927–1929). 

Списки церковних громад та священників округу (1928). Підписки священників про віру в 

Українську автокефальну православну церкву (1922–1924). 

Заяви про призначення на посади, звільнення священників та дияконів (1920–1929); громадян 

про надання дозволу на шлюб та розлучення (1922–1925). 

Акти ревізійної комісії про перевірку справ окружної церковної ради (1924). 

Касові книги (1923–1928). 
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У фонді є документи Черкаської повітової церковної ради за 1920–1922 рр., а також 

документи Чигиринської повітової церковної ради та єпископа Чигиринського і Черкаського 

за 1920–1923 рр. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-443  Богуславська повітова церковна рада Української автокефальної православної 

церкви, м-ко Богуслав Богуславського району Корсунського округу Київської губернії  

Справ: 14; 1921–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1921–1925 рр. 

Постанова ліквідаційного відділу Народного комісаріату юстиції [УСРР] від 18.08.1921 р. та 

обіжник Екзарха України Михайла від 19–23 жовтня 1921 р. про незаконні дії Всеукраїнської 

церковної ради. 

Протоколи, мандати та посвідчення делегатів Канівського районного церковного з’їзду; 

рапорти головного благовісника Степанецького церковної  округи про відправлення 

церковної служби українською мовою (1921–1924). 

Документи (протоколи, рапорти, листування та інші) про діяльність церковної ради та стан 

парафій округу. 

Особові справи дияконів та священників парафій округу (1922–1925). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-444  Шевченківський (Черкаський) окружний відділ товариства ―Друзі радіо СРСР‖, м. 

Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 1; 1928 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1928 р. 

Протоколи загальних зборів. 

Списки низових осередків товариства та відомості про членів осередку товариства при 

Мартинівському цукровому заводі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-446  Черкаська база акціонерного товариства ―Плугатар‖, м. Черкаси Шевченківського 

(Черкаського) округу  

Справ: 2; 1925–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1925–1927 рр. 
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Копії протоколів окружного відділення професійної спілки радянських торгівельних 

службовців; резолюції 8-го з’їзду профспілки радторгслужбовців і листування про культурно-

масову роботу (1925, 1926). 

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам (1927). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-447  Ксаверівське сільське споживче товариство (сільпо), с. Ксаверове Балакліївського 

району Шевченківського округу 

Справ: 4; 1924–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1924–1927 рр. 

Протоколи: засідань правління товариства (1924–1926); загальних зборів членів товариства 

(1924, 1925). 

Річні та місячні звіти; місячні баланси та списки членів товариства (1924–1926). 

Акти здачі продуктів скупному пункту ―Хлібопродукти‖ (1925, 1926); ревізії каси товариства 

(1926, 1927). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-448  Канівська державна районна заготівельна контора № 1 Народного комісаріату 

продовольства УСРР, м. Канів Київської губернії 

Справ: 9; 1920, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1920, 1921 рр. 

Інструкції Київської особливої губернської продовольчої комісії (1920). 

Листування з Канівським повітовим продовольчим комітетом, Канівською районною 

спілкою, споживчими товариствами та господарськими організаціями про заготівлю і відпуск 

товарів, видачу продуктів службовцям установам (1920). 

Відомості про видачу продуктів службовцям установ (1920). 

Журнал реєстрації вихідних документів (1920). 

Мандати та службові посвідчення службовців (1920). 

Список службовців Миронівської заготівельної контори (1920). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-449  Корсунська районна державна заготівельна контора Народного комісаріату 

продовольства УСРР, м. Корсунь Канівського повіту Київської губернії  

Справ: 1; 1920 р. 

 

Опис 1 
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Справ: 1; 1920 р. 

Накази, циркуляри, розпорядження: Народного комісаріату продовольства УРСР; особливої 

губернської військово-продовольчої комісії; Канівського повітового виконкому; 

революційного комітету; Канівської районної особливості військово-продовольчої комісії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-450  Відділ внутрішньої торгівлі Шевченківського (Черкаського) окружного 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 2; 1925, 1926, 1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1925, 1926, 1930 рр. 

Циркуляри, розпорядження:  Народного комісаріату торгівлі УРСР (1925, 1926); 

губернського відділу внутрішньої торгівлі (1925, 1926). 

Листування з Народним комісаріатом торгівлі УРСР, райвиконкомами та 

хлібозаготівельними організаціями про хлібозаготівлі і постачання борошна селам, які 

потерпіли від неврожаю (1925, 1926). 

План хлібозаготівель по округу на 1925 р. 

Особові листи районних інспекторів торгівлі (1930). 

Списки працівників хлібозаготівельних організацій округу (1925, 1926). 

 

 

 

 

 

Ф. Р- 451  Шполянський районний страховий пункт Шевченківської окружної каси 

соціального страхування, м. Шпола Черкаського округу  

Справ: 1; 1925, 1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1925, 1926 рр. 

Листування: з страховими підприємствами та установами про нарахування і сплачування 

внесків на соціальне страхування; з профспілковими організаціями та органами соціального 

страхування про виплату працівникам і службовцям допомоги по соціальному страхуванню. 

Список співробітників Шполянського страхового пункту. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-452  Смілянський районний страховий пункт Шевченківської (Черкаської) окружної 

каси соціального страхування, м. Сміла Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 2; 1924–1927 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 2; 1924–1927 рр. 

Протоколи загальних зборів колективу Смілянського страхового пункту; статут каси 

взаємодопомоги; інструкція про вибори у Ради і на з’їзді Рад УРСР; списки співробітників і 

листування з Шевченківським окружним відділенням профспілки радянських торгівельних 

службовців про членські внески (1924–1925). Копії протоколів засідань колективу 

Смілянського страхового пункту, працівників та службовців рафінадного заводу і листування 

з Шевченківським відділенням про збір членських внесків (1926, 1927). 

 

 

 

 

Ф. Р-453  Черкаська районна ощадна каса № 220, м. Черкаси Київської області  

Справ: 17; 1941–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1941 р. 

Циркуляри, розпорядження обласного управління держтрудощадкас. 

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам центральної та низових ощадних кас 

району. 

 

 

Опис 2 

Справ: 16; 1944–1946 рр. 

Розпорядження обласного управління ощадних кас (1944). 

Оперативні плани і інформації про роботу ощадної каси (1945). Плани з праці (1944). 

Зведення обігів по вкладах. Справа про проведення 4-ої грошово-речової лотереї (1944). 

Місячні звіти про чисельність працівників і витрат фонду заробітної плати (1944). 

Кошториси витрат і штатний розпис ощадної каси (1944, 1946). Акти фінансових: ревізій 

центральної ощадної каси (1945); ощадної каси № 220 (1946); низових ощадних кас (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-454  Народний суд 2-ої дільниці Смілянського району м. Сміла Київської області  

Справ: 1; 1939 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1939 р. 

Архівні описи вирішених цивільних справ за 1919–1929 рр. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-455  Корсунський робітничий комітет професійної спілки працівників зв’язку, м. 

Корсунь Черкаського округу  

Справ: 3; 1926 р. 
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Опис 1 

Справ: 3; 1926 р. 

Фінансовий звіт робітничого комітету. Прибутково-видаткові відомості спілки працівників 

зв’язку. Відомості про сплачування членських внесків членами спілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-456  Городищенське єдине споживче товариство, м. Городище Черкаського повіту 

Кременчуцької губернії 

Справ: 1; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1921, 1922 рр. 

Списки: працівників районного виконавчого комітету; районного продовольчого комітету; 

районного відділу народної освіти; учбових закладів та інших радянських установ міста. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-457  Смілянська прибутково-видаткова каса Народного комісаріату фінансів УСРР, м. 

Сміла Черкаського повіту Київської губернії . 

Справ: 2; 1923 р. 

 

Опис1 

Справ:2; 1923 р. 

Циркуляри, розпорядження окружного фінансового відділу. 

Службові посвідчення, заяви про звільнення з роботи та список співробітників каси. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-458  Відділ місцевого господарства Шевченківського (Черкаського) окружного 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 1; 1925–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1925–1927 рр. 

Акт приймання Стеблівського чавуноливарного і механічного заводу від Шевченківського 

(Корсунського) окружного відділу місцевого господарства з додатками документів про завод 

за 1921–1925 рр. (у додатках є іменні списки працівників, щомісячні відомості про рух 

сировини, полуфабрикатів по заводу, акти обслідування і оціночний опис обладнання і 

інвентаря заводу, договори з орендарями заводу). 
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Ф. Р-459  Шевченківський (Черкаський) окружний відділ професійної спілки радянських і 

торгівельних службовців, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 2; 1925–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1925–1930 рр. 

Директиви окружної профспілкової ради, листування з профспілковими колективами та 

відомості про реалізацію другого державного займу (1928–1930). 

Протоколи загальних зборів членів профспілки  радянських та торгівельних службовців 

(1925–1927). 

Фінансові звіти профспілкових організацій (1925–1927). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-460  Шевченківське (Черкаське) окружне відділення професійної спілки працівників 

деревообробної промисловості, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 1; 1927 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1927 р. 

Протоколи: загальних зборів працівників; засідань заводського комітету лісозаводу № 2. 

Листування з заводським комітетом та адміністрацією лісозаводу № 2 про прийом і 

звільнення працівників, про штати, заробітну плату і профвідпустки. 

Список працівників і службовців лісозаводу № 2. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-461  Районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при 

Мошенському районному військовому комісаріаті, с. Мошни Мошенського району 

Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 1; 1928, 1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1928, 1929 рр. 

Автобіографії, довідки та списки колишніх червоних партизан. 
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Ф. Р-462  Районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при 

Черкаському районному виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Черкаси Київської області  

Справ: 4; 1928–1933 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1928–1933 рр. 

Список осіб, які були виключені з лав червоних партизан. 

Особові справи колишніх червоних партизан. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-463  Районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при 

ім. Г.І.Петровського районному виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Городище  району ім. Г.І.Петровського Київської області  

Справ: 5; 1929–1934 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1929–1934 рр. 

Директивні листи ВУЦВК партизанським комісіям про їх завдання, Петровського 

райвиконкому сільрадам про проведення самоперевірки лав колишніх червоноармійців і 

червоних партизан (1929–1931). 

Особові справи колишніх червоногвардійців та червоних партизан. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-464  Черкаська взуттєво-швейна фабрика Міністерства легкої промисловості УРСР, м. 

Черкаси Київської області  

Справ: 35; 1937–1938, 1941, 1944–1949 рр. 

 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1937–1938, 1941, 1944–1949 рр. 

Постанови Ради Міністрів СРСР; накази, директиви, розпорядження Міністерств легкої 

промисловості СРСР і УРСР, обллегпрому та Київського облвиконкому (1946–1948). Наказ 

обллегпрому про організацію в м.Черкаси трикотажно-рукавичної фабрики (1946). Постанова 

Київського  облвиконкому про організацію взуттєво-швейної фабрики в м.Черкаси (1947). 

Статути швейної фабрики (1944) та взуттєво-швейної фабрики (1948). 

Протоколи: технічних нарад (1944); загальних зборів працівників; засідань фабричного 

комітету і комісій по перевірці бригадних і індивідуальних соцзобов’язань (1948). 

План роботи заводу (1945). Квартальні і місячні виробничі плани (1946). 

Річні звіти взуттєвої та швейної фабрик (1945–1948). Місячні звіти, відомості про випуск 

продукції (1946, 1947). Декадні відомості про виконання плану швейної, швейно-взуттєвої та 

рукавично-трикотажної фабрик (1946). 
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Соцзобов’язання та договори на соцзмагання працівників, інженерів, механіків і службовців 

підприємств обллегпрому (1948). 

Специфікації на постачання швейних виробів, калькуляції виробів (1946–1948). Ліміти по 

праці і заробітній платі (1946). Місячні баланси фабрик (1937, 1945–1946). Показники 

балансу основної діяльності (1937). Кошториси та штатні розписи фабрик (1944–1948). 

Обігові відомості головних рахунків (1937). Відомості загальних і цехових затрат (1937). 

Особові рахунки працівників і службовців (1938). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-465  Черкаська міжрайонна база Київського обласного державного підприємства 

роздрібної торгівлі (Київторг), м. Черкаси Київської області   

Справ: 3; 1932, 1935 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1932, 1935 рр. 

Листування з дирекцією Київторгу та торговими організаціями з фінансово-торгових питань. 

Прейскуранти на промислові і продовольчі товари (1932). 

Книга обліку телефонограм (1935). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-466  Черкаське радянське господарство Українського тресту садовиноградних радгоспів 

Народного комісаріату харчової промисловості УРСР, м. Черкаси Київської області  

Справ: 2; 1940, 1941 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1940, 1941 рр. 

Листування з Українським трестом садовиноградних радгоспів про капітальний ремонт 

майстерень і квартир працівників господарства. 

Посвідчення про відрядження; лікарняні листи; відомості на виплату заробітної плати 

працівникам і службовцям господарства (1941). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-467  Черкаське лісове господарство (лісгоспзаг) управління лісового господарства і 

лісозаготівель виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 686; 1930, 1940, 1941, 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1930, 1940, 1941 рр. 
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Річний звіт про діяльність лісового господарства (1940). Доповідь про діяльність лісгоспу 

(1940). Акти приймання робіт по заготівлі лісоматеріалу (1941). 

Схематична карта Жмеринського лісгоспу (1930). 

Особові картки лісничих, службові посвідчення, посвідчення про відрядження співробітників 

і лісництв (1940, 1941). 

Баланси: кошториси витрат та штатні розписи, авансові звіти. 

Відомості на виплату заробітної плати працівникам та службовцям лісгоспу і лісництв (1941). 

 

 

Опис 2 

Справ: 497; 1944–1980 рр. 

Накази головного управління лісового господарства при Раді Міністрів УРСР і обласного 

управління лісового господарства про стан охорони лісів (1955), про реорганізацію лісгоспів 

(1960). 

Накази та розпорядження директора лісгоспу з основної діяльності (1958, 1960, 1969–1971, 

1974–1980). 

Протоколи: засідання технічної ради головного управління лісового господарства (1955); 

виробничо-технічних нарад (1954–1956, 1960–1964, 1966–1979); наради передовиків лісового 

господарства (1957); нарад лісничих (1959); протоколи, плани і звіти про роботу науково-

технічного товариства (1961, 1963–1973). 

Виробничо-господарські плани (1959). Плани лісозахисних і протипожежних заходів (1957–

1973); впровадження в виробництво досягнень науки і передового досвіду (1955–1973); 

лісокультурних робіт (1944, 1948, 1958–1973); по праці, валової і товарної продукції (1952–

1973); по фінансуванню капітальних вкладень (1953–1973). 

Доповіді директора лісгоспу про роботу лісгоспу (1953, 1960, 1970–1971); про виробничу 

діяльність (1956). Річні звіти про діяльність лісгоспу (1944–1947, 1958–1959, 1961–1969). 

Звіти: про проведення лісокультурних та протипожежних заходів (1948, 1951); про 

раціональну розробку головного користування лісосічного фонду (1952); по лісовому 

господарству (1952); про виконання планів по продукції (1955, 1958); по кадрах (1949, 1954–

1973). Місячні звіти про виконання планів по продукції (1957–1960). Зведені відомості по 

обліку культур (1937–1948). Основні показники по лісовому господарству (1953, 1954, 1957). 

Довідки: про виробничо-господарську діяльність лісгоспу (1945, 1947, 1948, 1950, 1957–

1973); про стан техніки безпеки (1952–1973). 

Промислово-фінансові плани з госпрозрахункової діяльності (1951, 1954–1973). Штатні 

розписи, кошториси витрат (1944, 1946, 1953–1973). Річні фінансові і бухгалтерські звіти 

(1953–1973). Місячні звіти по госпрозрахунку (1950–1973). Звіти про виконання кошторису 

витрат по бюджету (1955–1957). 

Договори на соцзмагання, соцзобов’язання і відомості про хід їх виконання (1951, 1954–

1980). Річні титульні списки капітальних робіт (1958–1973). 

Документи: по обліку лісового фонду (плани, карта, креслення лісових масивів); про ведення 

господарства в колгоспних лісах (акти, довідки); по відведенню держлісфонду (акти, плани та 

інші); описання лісів з пояснюючими записками. 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання, колдоговори і підсумки їх виконання, 

кошториси, звіти) робітничого комітету профспілки (1974–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 80; 1954–1973 рр. 
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Протоколи: профспілкових конференцій (1957, 1958, 1960–1973); засідань робітничого 

комітету (1958–1973); загальних зборів членів профспілки (1967–1969). 

Звіти про роботу робітничого комітету (1958). 

Колективні договори і акти перевірок їх виконання (1955–1963, 1966–1973). Соцзобов’язання, 

акти перевірок їх виконання, довідки про підсумки соцзмагання (1961–1969). 

Кошториси витрат (1958–1960, 1962, 1969–1973). Статистичні та фінансові звіти (1959, 1961–

1968, 1970–1973). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 98; 1946–1972 рр. 

Плани лісового господарства колгоспів Черкаського району (1950–1952); лісонасаджень 

(планшети) (1949, 1962). Пояснююча записка до плану розвитку лісового господарства 

лісгоспу (1956–1970). 

Акти обслідувань колгоспних лісів за воєнний період (1948). Звіти, відомості по 

лісопатологічному обслідуванню стану насаджень та обслідувань лісгоспів (1949). Матеріали 

(щоденники, відомості, листування) по проведенню дослідного обслідування площ; короткий 

огляд кліматичних умов на Соснівському курорті (1948). 

Схеми Черкаського лісгоспу (1949, 1962). Проект створення захисних насаджень у захисній 

зоні Дніпра на землях, переданих лісгоспу (1967). Геодезичні журнали по всіх лісництвах 

(1949). Проектувальні відомості по лісництвах (лісоупорядкування) (1949). Проект 

організації Черкаського механізованого лісгоспу (1955). Проекти біологічного захисту дамб 

Кременчуцького водосховища (робочі креслення) (1958). 

Книги обліку: лісів по лісництвах (1949); лісового фонду (1963–1971); витрат лісу (1962–

1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-468  Черкаська міжрайонна спілка лісової, лісохімічної, деревообробної і меблевої 

кооперації (міжрайпромспілка), м. Черкаси Київської області  

Справ: 392; 1933–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 330; 1933–1950 рр. 

Статути: міжрайпромспілки (1933, 1944); артілей (1945–1948). Накази по міжрайпромспілці 

(1937,1944–1950). Протоколи: з’їздів та пленумів спілки (1947–1950); президії спілки (1948); 

виробничих нарад (1946, 1947); засідань організаційного бюро (1944); засідань балансової 

комісії (1945–1950); засідань правлінь та загальних зборів артілей (1945–1949). Плани: роботи 

президії спілки (1947–1949); роботи організаційного бюро (1945, 1946); відновлення 

виробничих потужностей підприємств спілки (1944, 1945); з валової продукції та випуску 

готових виробів (1945–1948). Виробничі плани спілки та артілей (1945–1949). 

Кон’юктурний огляд про діяльність спілки (1947). Річні та статистичні звіти про роботу 

спілки і артілей (1944, 1945). Відомості та звіти про стан лісопильних заводів, бондарних 

артілей (1948, 1949). 

Листування з Укоопромлісспілкою, облвиконкомом про відновлення  діяльності артілей, 

якість продукції, стан лісового господарства, включення артілей до складу спілки та їх 

ліквідацію (1943–1950). 



201 

 

Плани підготовки кадрів (1947–1950). Звіти та відомості про підготовку  кадрів (1945–1950). 

Річні звіти про роботу з кадрами (1946–1950). Відомості з обліку кваліфікованих кадрів, 

спеціалістів (1945–1950); про працівників та службовців по артілях системи спілки (1947, 

1948). Звіти про працевлаштування інвалідів війни (1945–1950). Особові справи працівників 

та службовців спілки (1943–1950). Списки: співробітників спілки та артілей (1934–1936, 

1939–1941, 1944, 1947–1949); стахановців та ударників (1943–1948); артілей системи спілки 

(1944); ліквідованих артілей (1948–1950). 

Фінансові плани спілки та артілей (1944–1949). Штатні розписи, кошториси витрат спілки та 

артілей (1944–1950). Вступні баланси (1943, 1944). Річні  бухгалтерські звіти спілки та 

артілей (1944–1949). Особові рахунки працівників та службовців (1944–1949). Місячні 

довідки про нарахування фонду зарплати (1935–1938). Вимогові відомості на виплату 

зарплати співробітникам спілки (1935, 1939–1941, 1944–1949). 

Постанови Ради Народних Комісарів СРСР про облік збитків нанесених організаціям 

промислової кооперації німецько-фашистськими загарбниками (1946). Акти про збитки, 

нанесені артілям системи  спілки німецько-фашистськими загарбниками (1943, 1944). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 62; 1944–1953 рр. 

Річні звіти фінансової і виробничої діяльності артілей системи міжрайпромспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-469  Черкаський пивоварний завод Черкаського обласного управління харчової 

промисловості, м. Черкаси Черкаської області. 

Справ: 116; 1926–1929, 1949–1967 рр. 

  

Опис 1 

Справ: 8; 1926–1929 рр. 

Листування з організаціями та підприємствами про випуск пива, відправку солоду, з 

фінансових питань (1926–1928). 

Посвідчення, довідки на  працівників заводу (1928). 

Список споживчих товариств та робітничих кооперативів – членів Шевченківської районної 

спілки (1928). 

Списки, відомості по порівнюючому податку; картки підприємств, що підлягають 

оподаткуванню (1927–1929). Звітні картки по обліку праці та заробітної плати в фабрично-

заводській промисловості (1927–1928). Прибутково-видаткові ордера (1929). 

 

 

Опис 2 

Справ: 85; 1949–1966 рр. 

Накази, постанови, рішення Київського та Черкаського обласних управлінь харчової 

промисловості, Черкаського обласного управління промисловості продовольчих товарів, 

Київського облвиконкому та Черкаського міськвиконкому про виробничо-фінансову 

діяльність заводу (1949, 1952, 1956, 1959, 1961). 

Протоколи засідань: дегустаційної комісії (1960, 1961, 1963); Ради і загальних зборів членів 

Всесоюзного товариства раціоналізаторів і винахідників (1964). 
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Рішення, акти про передаванню Черкаському пивзаводу майна ліквідованого Черкаського 

міського харчового комбінату (1949). 

Плани з праці; впровадженню передової технології, автоматизації виробничих процесів 

(1966). Виробничий план (1966). Промислово-фінансові плани (1950, 1952–1962). Техніко-

промислові фінансові плани (1963–1965). 

Річні звіти з основної діяльності заводу (1950–1966). Техніко-хімічні звіти (1960, 1961, 1963–

1966). Статистичні звіти про виконання плану по праці, з основних показників (1950); по 

кадрах (1966). 

Звіти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом (1950). Матеріали (протоколи, звіти, 

заяви, розрахунки та інші) з раціоналізації та винахідництву (1960–1965). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950, 1952, 1953, 1956–1966). Звіти по податку з обігу 

(1950–1951). Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності заводу (1950, 

1958–1960, 1964–1966). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 23; 1960–1967 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1964); загальних профспілкових зборів 

(1960–1963, 1965, 1966); засідань заводського комітету профспілки (1960–1967), 

Соціалістичні зобов’язання і підсумки їх виконання (1961–1963, 1965, 1966). Кошторис 

прибутків і видатків (1966). Статистичні і фінансові звіти (1960–1962, 1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-470  Черкаське відділення Українського автотранспортного торгово-промислового 

акціонерного товариства ―Укравтопромторг‖, м. Черкаси Черкаського округу  

Справ: 1; 1925, 1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1925, 1926 рр. 

Накази начальника відділення. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-471  Канцелярія єпископа Черкаської єпархії, м. Черкаси Черкаського повіту Київської 

губернії  

Справ: 19; 1920–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1920–1923 рр. 

Протоколи: засідань ради прихожан; зборів прихожан (1922). 

Рапорти: священників про стан у парафіях (1921–1923); благочинних монастирів про 

надсилання відрахувань з церковних прибутків на утримання єпархіальних установ; 

благочинних округів і священників про спроби українізації православної церкви (1922). 
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Рапорти та прохання благочинних і священників про затвердження на посадах служителів 

церкви (1921–1923). 

Прохання настоятелів монастирів про нагородження монахів (1921, 1922); прихожан про 

дозвіл брати другий церковний шлюб (1921–1923). Наградні списки служителів церкви 

(1922).  

Відомості про прибутки і видатки грошових сум. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-472  Бужанський цукровий комбінат, с. Бужанка Лисянського району Уманського округу 

Київської губернії 

Справ: 1; 1922–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1922–1924 рр. 

Облікові статистичні картки та анкети фізико-географічного і економічного обслідування (є 

відомості про рільництво, забезпеченість інвентарем і інші відомості про стан господарства). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-473  Канівська третя єдина трудова семирічна школа Народного комісаріату освіти 

[УСРР], м. Канів Богуславського повіту Київської губернії 

Справ: 1; 1920, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920, 1921 рр. 

Розпорядження повітового відділу народної освіти та листування з ним з учбово-

організаційних і господарських питань. 

Статистичний звіт про роботу школи. 

Відомості на виплату заробітної плати учителям школи.  

 

 

 

 

 

Ф. Р-474  Черкаський стандартно-будівельний завод Київського обласного 

лісогосподарського тресту, м. Черкаси Київської області  

Справ: 119; 1931–1934 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 100; 1931–1934 рр. 

Циркуляри, розпорядження Трактороцентру. Накази директора заводу та завідуючого двором 

з основної діяльності (1932–1934). Протоколи: виробничих нарад (1932, 1933); засідань 

обласного арбітражу та документи до них (1932–1934). Промислово-фінансові плани (1932–

1934). Декадні звіти про діяльність заводу (1933). Відомості про виконання промислово-
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фінансового плану (1933). Калькуляційні відомості про виготовлення стандартних виробів 

(1931, 1932). Листування з Трактороцентром, машинно-тракторними станціями та іншими 

організаціями про організацію підсобних господарств в МТС, виготовлення  стандартних 

виробів, розрахунки за готову продукцію та постачання лісоматеріалів. Документи (службові 

посвідчення, заяви, списки та інші) з особового складу (1932–1934). Квартальний фінансовий 

план (1931). Касовий план (1933). Контрольні журнали, баланси (1932–1934). Місячні 

бухгатерські звіти (1934). Обігові відомості. Підписні листи та списки передплатників позики 

4-го завершального року п’ятирічки (1932–1934). 

Особові рахунки працівників (1931). Відомості на виплату зарплати працівникам: 

Черкаського стандартно-будівельного двору та заводу; Ізюмського стандартного двору 

(1931). 

 

 

Опис 2 

Справ: 19; 1931–1934 рр. 

Накази директора заводу та завідуючого двором з основної діяльності (1931–1933). Місячні 

звіти про виконання промислово-фінансового плану (1931). 

Документи (довідки, службові посвідчення, списки, заяви) з особового складу (1931–1933). 

Особові рахунки службовців (1934). Відомості на виплату зарплати працівникам і 

службовцям (1932, 1933). 

У фонді є документи Ізюмського стандартного заводу за 1931–1934 рр. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-475  Шевченківський (Корсунський) окружний комітет незаможних селян (окрКНС), м. 

Корсунь Корсунського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 13; 1922–1924, 1927–1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1922–1924, 1927–1928 рр. 

Постанова ВЦВК про відчуження земель нетрудового елемента (1922). Бюлетені Народного 

комісаріату Внутрішніх Справ, циркуляри губернського комітету незаможних селян (1922, 

1923). 

Протоколи засідань: президії окружного виконкому, окружного комнезаму (1923); 

Медвинського волосного з’їзду комнезамів району (1923); комісії по чистці комнезамів 

(1923); засідань пільгової комісії при окружному комнезамі (1922, 1923). Інструкції 

губернського комнезаму і відомості про проведення чистки комнезамів округу (1923). 

Листування з райкомнезамами про збір коштів на будівництво міноносця ―Незаможник‖, 

відпуск палива та будівельних матеріалів членам комнезамів (1922–1924). 

Звіт про роботу Городищенського райкомнезаму (1927). Зведені відомості про майновий стан 

членів комнезаму по районам округу (1923). Відомості про проведення контрактації посівів і 

осінньої посівної кампанії в районі (1927, 1928). 

Мандати, посвідчення делегатів, вибраних по Шевченківському округу на Ш Всеукраїнський 

з’їзд комнезамів (1923). Посвідчення членів комнезаму, заяви про надання матеріальної 

допомоги, посилання на навчання і лікування (1923). 

У фонді є документи фонду Черкаського окружного комітету незаможних селян за 1922–1928 

рр. 
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Ф. Р-476  Білозірський районний комітет незаможних селян (райКНС), с. Білозір’я 

Шевченківського (Корсунського) округу Київської губернії  

Справ: 2; 1923 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1923 р. 

Список незаможних селян, які проходили чистку. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-477  Відділ праці Черкаського повітового виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси Кременчуцької губернії  

Справ: 11; 1921–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1921–1922 рр. 

Розпорядження волосного відділу праці (1921). 

Накази по відділу (1921–1922). 

Листування з установами та організаціями повіту про надання гужового транспорту (1921). 

Звітні відомості про використання робочої сили, спеціалістів і гужового транспорту по 

волостях повіту (1921, 1922). Відомості про чисельність населення і кількість гужового 

транспорту по волостях повіту. Опитувальні листи і картки по обслідуванню умов праці на 

підприємствах і установах, у яких працюють підлітки і малолітні (1921). 

Анкети співробітників і списки волостей повіту (1921–1922). 

Списки: жителів м. Черкаси з зазначенням професії та місця роботи; працівників підприємств 

повіту і дезертирів праці (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-479  Типографія Черкаського кооперативу ―Допомога школі‖, м. Черкаси Кременчуцької 

губернії  

Справ: 2; 1920–1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1920–1921 рр. 

Листування з повітовим відділом народного господарства, військовими частинами та з 

іншими установами з питань виробництва та виконання замовлень на типографські роботи. 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам (1921). 
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Ф. Р-480  Відділ праці Богуславського повітового виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м-ко Богуслав Богуславського повіту Київської 

губернії  

Справ: 1; 1920, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920, 1921 рр. 

Книга особових рахунків службовців відділу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-481  Вільшанський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Вільшана Звенигородського повіту Київської губернії  

Справ: 1; 1920, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920, 1921 рр. 

Листування з повітовим та волосним військкоматами, сільревкомами про реквізування коней 

для військових частин. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-483  Відділ праці Смілянського районного виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 12; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1920–1922 рр. 

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР (1921); циркуляри губернського комітету 

Комуністичної Спілки молоді (1920). 

Накази по відділу праці (1921). 

Протоколи засідань колегії та нарад при відділі праці (1920). 

Листування з районним революційним комітетом, з районним виконкомом та його відділами, 

з іншими організаціями і установами про мобілізацію робочої сили, матеріальне забезпечення 

співробітників, охорону здоров’я (1920, 1921). 

Службові посвідчення, мандати співробітників та інші документи про особовий склад (1921). 

Службові посвідчення, списки співробітників торфяної розробки, спілки по вивченню шкіри, 

командного складу, загону самозахисту і інших організацій (1921); списки співробітників 

районного  продовольчого комітету (1921, 1922). 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати співробітникам (1920). 
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Ф. Р–484  Особлива продовольча комісія Звенигородського повітового  виконавчого комітету 

Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Звенигородка 

Звенигородського повіту Київської губернії  

Справ: 1; 1921 р. 

 

Опис 1  

Справ: 1; 1921 р. 

Протоколи засідань: повітового продовольчого комітету повітової комісії по постачанню 

працівників і службовців. 

Листування з споживчими товариствами про постачання працівників і службовців. Плани 

постачання працівників і службовців, підприємств і установ повіту продовольством і 

предметами першої необхідності. 

Список  відповідальних працівників повітових установ. 

 

 

 

Ф. Р-485  Худяківський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Худяки Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 1; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920–1922 рр. 

Накази волосного військового комісаріату і військового відділу волосного виконавчого 

комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-487  Черкаський дитячий приймальник - розпридільник управління Міністерства 

внутрішніх справ по Київській області, м. Черкаси Київської області  

Справ: 13; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1949 рр. 

Накази, розпорядження, інструкції: МВС УРСР і СРСР, НКВС УРСР; начальника управління 

НКВС по Київській області. 

Листування з начальником управління НКВС по Київській області про покращення учбово-

виховної роботи, посилення боротьби з інфекційними захворюваннями, прийом 

безпритульних дітей у дитячі приймальники, розшук дітей, проведення санітарно-

протиепідемічних і профілактичних заходів та з інших питань. 

Акти перевірки дитячого приймальника (1947, 1948). 

Кошториси на утримання приймальника - розпридільника і акти ревізій фінансово-

господарської діяльності (1945–1949). Місячні баланси і звіти про витрати коштів на 

утримання  приймальника (1944–1948). Квартальні звіти, відомості про рух контингентів 
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дітей (1947–1948). Обігові відомості і звіти про виконання кошторису по місцевому бюджету 

(1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-488  Смілянський цукровий (пісочний) завод Народного комісаріату харчової 

промисловості УРСР, м. Сміла Київської області  

Справ: 7; 1939, 1940 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1939, 1940 рр. 

Книги обліку: матеріалів (1939); поточних рахунків, дебіторів усуспільненого сектору, не 

усуспільненого сектору (1940). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-489  Шевченківська (Черкаська) окружна каса соціального страхування (окрстрахкаса), 

м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 63; 1925–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 63; 1925–1927 рр. 

Статистичні картки страхівників – державні, кооперативні та громадські установи, організації 

і підприємства по районах округу та м. Черкаси; приватників по районах округу та м. 

Черкаси. Персональні картки застрахованих працівників підприємств та установ м. Черкаси 

(1925). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-490  Кирилівська соціально-економічна школа ім. Т.Г.Шевченка Звенигородського 

повітового відділу народної освіти Народного комісаріату народної освіти УРСР, с. 

Кирилівка Звенигородського повіту Київської губернії  

Справ: 4; 1918–1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1918–1921 рр. 

Статут суду часті при Кирилівській районній учительській спілці. 

Листування із Звенигородським повітовим відділом народної освіти та Кирилівським 

волосним виконкомом про учбово-організаційну і господарську діяльність, персональний 

склад та призначення учителів (1920, 1921). 

Метрики, свідоцтва про освіту та інші документи учнів школи (1918–1921). 

Список учнів школи (1921). Списки і заяви учителів (1920, 1921). 

Відомості на виплату заробітної плати учителям (1920–1921). 
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У фонді є документи Кирилівської змішаної гімназії ім. Т.Г.Шевченка за 1918–1920 рр. 

(справа № 1). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-491  Бобрицька школа садівництва та огородництва Народного комісаріату освіти  

УСРР, с. Бобриця Канівського повіту Київської губернії 

Справ: 2; 1919, 1920 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1919, 1920 рр. 

Декрети, постанови Ради Народних Комісарів УРСР; розпорядження Київського 

губернського відділу народної освіти; наказ і обіжники Народного комісаріату землеробства 

УРСР (1919). 

Листування з повітовим відділом народної освіти про реорганізацію школи (1920). Тимчасове 

положення про управління середніми і нижчими учбовими закладами та про внутрішній 

розпорядок роботи (1919). Інструкції про нормування і тарифікацію праці педагогічного 

персоналу (1920). 

Анкетні звіти про стан школи (1920). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-494  Народний суд 1-ої дільниці Черкаського району, м. Черкаси Київської області  

Справ: 3; 1930, 1931, 1935 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1930, 1931, 1935 рр. 

Договори купівлі-продажу домоволодінь (1931). Свідоцтва на придбання домоволодінь з 

прилюдних торгів (1935). Заяви про охорону майна померлих (1930). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-495  Черкаське міжрайонне інвентаризаційне бюро, м. Черкаси Київської області  

Справ: 45; 1936–1941 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1936–1941 рр. 

Інвентаризаційно-оціночні відомості на домоволодіння в м. Черкаси. 
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Ф. Р-496  Курилівська волосна земська управа, с. Курилівка Канівського повіту Київської 

губернії  

Справ: 42; 1917–1919 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1917–1919 рр. 

Циркуляри, інструкції і статут товариства ―Вільного козацтва на Україні‖; списки членів 

товариства (1917–1918). Циркуляр генерального секретаріату внутрішніх справ Української  

Центральної Ради про формування загонів ―вільних козаків‖ (1918). Циркуляр центрального 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів України про 

скликання у м. Київ Всеукраїнського з’їзду Рад (1918). Розпорядження контрреволюційних 

органів влади про вилучення лишків хліба для постачання окупаційних військ і про 

розквартирування англо - французьких військ у селах району (1918). Циркуляри: Канівського 

повітового у військових справах присутствія  про мобілізацію у гетьманську армію; списки 

призовників (1918); Канівського повітового військового начальника про облік 

демобілізованих у запас солдат (1918). Накази гетьманського уряду, повітового старости 

волосної земської управи про повернення поміщикам конфіскованого майна про примусове 

відпрацьовування селян на поміщицьких полях (1918). 

Журнал засідання 7-х чергових Канівських повітових земських зборів (1917). Протоколи: 

сільських сходів (1917–1918); протоколи і постанови загальних зборів інвалідів війни 

Канівського повіту (1918); засідання волосної шкільної Ради  (1918). 

Листування: з Київською повітовою земельною комісією про необхідність обов’язкової 

трудової повинності сільського населення (1918); з Київською казенною палатою та 

сільськими земськими управами про видачу пенсій інвалідам війни і сім’ям загиблих на війні 

(1918, 1919), з Канівським повітовим військовим начальником про мобілізацію в 

петлюрівську армію (1919); з Канівською повітовою земською управою про найм 

інструкторів і унтер-офіцерів в 31-у Українську піхотну дивізію на дострокову службу, про 

вибори, стягнення земських зборів по волості (1917, 1918); з сільськими старостами про 

реєстрацію військовополонених Німеччини, Австро- Угорщини, про заготівлю продовольства 

і фуражу для добровольчої армії, вилучення зброї у населення (1918, 1919). 

Донесення  сільських старост про відмову селян працювати на поміщицьких землях, про 

збройні виступи проти  адміністрації поміщицьких володінь, про терор німецьких окупантів і 

гетьманівських каральних загонів (1918). Телефонограми повітового військового начальника 

про арешт дезертирів із петлюрівської армії, посвідчення осіб, які перебувають під слідством 

(1918); Канівському повітовому коменданту про розшук і віддання Військово-польовому 

суду солдат, які дезертирували з петлюрівської армії (1918); об’яви та телефонограми про 

перехід влади в повіті Директорії Української Народної Республіки і про мобілізацію в 

контрреволюційну армію (1918). 

Повідомлення про призначення нового складу Канівської повітової земської управи (1917); 

Шендерівського земського 2-х класного училища про перехід управління шкільною справою 

в повіті ―Бюро повітової учительської спілки‖ і про скликання учительського з’їзду (1919). 

Статистичні відомості про розміри посівних площ і урожайності хлібів, про кількість робочої 

худоби і продуктивне тваринництво по селах волості, кількість млинів, ціни на хліб (1918, 

1919). 

Посвідчення на видачу паспортів населенню (1919). 

Списки: присяжних засідателів Кирилівської волості; старост по селах волості; селян, які не 

мають лишків хліба; заможних селян по селах волості; солдат волості, які перебували в 

полоні у Німеччині та Австро-Угорщині (1918); селян по селах волості, які мали більше п’яти 

десятин землі (1919). 
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Ф. Р-497  Корсунська волосна земська управа, м. Корсунь Канівського повіту Київської 

губернії  

Справ: 55; 1917–1919 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1917–1919 рр. 

Накази, об’яви та відозви повітового коменданта Української Народної Республіки, 

гетьманських і інших контрреволюційних урядів про здавання зброї, про формування 

контрреволюційної армії, про постачання армії продовольства. Розпорядження головного 

штабу армії Української Народної Республіки і повітового військового начальника про 

мобілізацію та облік військовозобов’язаних (1918, 1919). Накази, інструкції Народного 

Міністерства харчових справ про збір продовольства для контрреволюційних військ (1918). 

Накази та циркуляри Канівського повітового військового начальника про мобілізацію козаків 

у контрреволюційні армії (1918). Циркуляри: Канівського повітового у військовій повинності 

присутствія про складання призивних списків осіб 1899–1900 року народження (1918); 

Київської губернської земської управи про стягнення страхових зборів (1917, 1918); 

Канівської повітової земської управи про вибори повітових земських гласних (1918, 1919). 

Статут Канівського повітового комітету допомоги інвалідам війни і анкетні листи (1918). 

Протоколи: загальних зборів 2-ої частини м. Корсунь (1918); сільських сходів (1918). 

Ухвали сільських сходів товариства селян м. Корсунь (1910–1919). 

Листування: з Київською губернською та Канівською повітовою продовольчими управами, 

сільськими управами про суми зборів грошових податків в волості, стан продовольчих 

комітетів і стягнення продовольчих позик з населення (1918); з Канівським повітовим та 

Корсунським волосним попечительствами про вибори членів волосного попечительства, 

надання допомоги сім’ям військовослужбовців (1918, 1919); з Київською казенною палатою, 

Канівським повітовим казначейством про призначення опіки над сиротами, видачу пенсій 

(1918, 1919); з Канівською повітовою земською управою з питань народної освіти (1918, 

1919); з начальником Канівського повіту про ціни на хліб та інші продукти (1919); з головою 

з’їзду мирових суддів Канівського судово-мирового округу про вибори у мирові судді (1918). 

Рапорти сільських старост про кількість землі по угіддях (1919). Телеграми: Канівського 

повітового коменданта про боротьбу з народними виступами проти діючого режиму, збір 

продовольства, призив на військову службу (1918, 1919); голові Канівської повітової земської 

управи, начальнику гарнізона м. Канів та начальнику Канівської повітової варти про 

економічний і політичний стан у волості (1919). Статистичні відомості про кількість 

промислових підприємств, наділи землі і розміри посівних площ, про кількість населення 

волості (1919). Звітні відомості про стягнення страхових зборів по волості (1918, 1919). Акти 

і відомості, складені волосним старшиною про збір урожаю 1919 р., реквізування 

продовольства для  контрреволюційної армії (1919) 

Промислові свідоцтва та патенти на торгівельні підприємства (1918, 1919). Книга обліку 

видавання промислових свідоцтв (1918). 

Розкладна відомість податків по волості (1918). Відомості: про суми зборів грошових 

податків в волості; про стан продовольчих комітетів та стягнення продовольчих позик з 

населення (1918); про роботу в Корсунській волості (1918, 1919). 

Списки платників страхового збору по селах; солдат с.Пішки, вбитих та які пропали без вісти 

на війні, і які знаходяться в полоні; військовозобов’язаних 1899–1900 р. народження, які  

достроково призивалися на військову службу; селян, які володіли землею більше 4 десятин; 

платників волосного народного збору по волості; десяцьких і соцьких по селах волості; 
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виборців по селах волості з зазначенням розмірів землекористування та сплачуваних 

земських зборів; присяжних засідателів по Корсунській волості (1918, 1919). 

Відомості на виплату жалування службовцям Корсунської волосної управи і волосного 

правління (1918, 1919). 

 

 

 

 

Ф. Р-498  Вільшанська волосна земська управа, м-ко Вільшана Звенигородського повіту 

Київської губернії  

Справ: 3; 1915–1919 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1915–1919 рр. 

Накази, розпорядження та об’яви Дирекції Української Народної Республіки і волосної 

народної управи з питань мобілізації і боротьбі за владу. 

Відомості про збирання урожаю; опис майна, матеріалів, зерна, фуражу маєтку гр. 

Браницької. 

Відомості на виплату заробітної плати працівникам фільварку (1918, 1919 ). Вимогові 

відомості на утримання співробітників Вільшанської волосної земської управи (1919). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-499  В'язівська волосна земська управа, м-ко В’язівок Черкаського повіту Київської 

губернії 

Справ: 3; 1917, 1918 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1917, 1918 рр. 

Листування з управлінням будівництва залізничної лінії Цвєтково-Жашків про звільнення з 

роботи  ратників ополчення; списки ратників (1917). Паспорта жителів волості (1917). 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати службовцям волосної управи, міліціонерам 

та учителям шкіл волості (1918). 

 

 

Ф. Р-501  Ковалівське сільське управління, с. Ковалі Курилівської волості Канівського повіту 

Київської губернії  

Справ: 10; 1915–1919 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1915–1919 рр. 

Циркуляри, накази, постанови, обов’язкові постанови, розпорядження та інструкції 

центральних, губернських і місцевих органів українських контрреволюційних урядів про 

облік і мобілізацію військовозобов’язаних в армії, подавлення революційного аграрного руху 

селянства, відновлення поміщицьких маєтків, роззброєння населення, організацію 

контрреволюційних загонів ―Вільного козацтва‖ (1917–1919). Розпорядження повітового 

військового начальника царського: Тимчасового уряду з питань мобілізації солдат у діючу 
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армію і надання матеріальної допомоги їх сім’ям (1915–1918); повітової і волосної земських 

управ про ремонт доріг, стягнення грошових податків і страхових зборів, посилення боротьби 

з грабіжництвом(1918). Відозви і циркуляри радянського уряду України та центральних 

органів радянської влади про скликання 2-го Всеукраїнського з’їзду Рад, порядок евакуації 

поштового майна у зв’язку  з наступом німецьких військ, організацію опору наступаючим 

військам німецького розбійного імперіалізму (1918). 

Доповідь повітової земельної управи про провал серед селянства земельної політики 

Української Центральної Ради та фактичний виступ селян в повіті проти влади Української 

Центральної Ради (1918). 

Заяви учителів шкіл про наділ землі (1918). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-502  Ломуватське сільське управління, с. Ломувате Худяківської волості Черкаського 

повіту Київської губернії  

Справ: 1; 1918 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1918 р. 

Протоколи Ломуватських сільських народних зборів про відібрання у притчу церковної землі 

та розділ її між безземельними селянами, виявлення лишків хліба у заможних селян, вибори 

членів волосної Ради робітничих і селянських депутатів та делегатів на повітові з’їзди Рад, 

відношення сільських зборів до німецьких окупаційних військ. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-503  Сердюківське сільське управління, с. Сердюківка Ташлицької волості Черкаського 

повіту Київської губернії  

Справ: 1; 1917–1918 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1917–1918 рр. 

Розпорядження волосного правління про організацію озброєної охорони, військову 

повинність та здавання зброї. Накази Черкаського повітового старости та Смілянського 

окружного коменданта німецьких окупаційних військ про повернення поміщицького майна, 

покладення відповідальності за збереженість садиб, посівів і іншого майна поміщиків на 

селянські товариства, вивезення до Німеччини на примусові роботи сільськогосподарських 

працівників, примусове відроблення та збирання поміщицьких посівів, виявлення і 

накладання репресій на учасників революційного повстання проти німецьких окупантів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-504  Черкаський повітовий комісар Тимчасового уряду, м. Черкаси Київської губернії  
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Справ: 41; 1913–1919 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1913–1919 рр. 

Циркуляри, директиви, постанови Тимчасового уряду, губернського комісара, Міністерства 

Внутрішніх Справ, Генерального секретаріату України, телеграми губернського комісара з 

питань організації органів влади і управління, постачання армії продовольством і фуражем, 

про ліквідацію корпусу жандармів, збір урожаю, організацію, укомплектування і озброєння 

міліції, передачу функцій Головного управління у справі друку губернським і повітовим 

комісаром Тимчасового уряду, порядок нагляду за друком та публічними видовищами (1917). 

Обов’язкові постанови міністра торгівлі і промисловості про ціни і порядок продажу і 

закупівлі тканини та сировини (1917). 

Постанови і протоколи Черкаського повітового комітету по боротьбі з виступами селян 

(1917). Протоколи: волосних і сільських сходів, громадських організацій про обрання  

представників у Раду при Черкаському повітовому комісарі і гласних в повітові земські 

збори, волосних комісарів і членів виконавчих комітетів; засідань виконкому Ради при 

Черкаському повітовому комісарі; засідань Київської повітової громадської управи (1917); 

волосних земських зборів (1917–1918). 

Документи: про селянський революційний рух в повіті проти Тимчасового уряду: скарги 

поміщиків, управляючих про захоплення землі, худоби, майна в маєтках; донесення місцевої 

влади з цього питання; розпорядження повітового комісара про притягнення організаторів 

виступів до судової відповідальності, про посилення військової сили для подавлення 

селянських виступів; донесення губернському комісару про аграрні виступи селян, 

розпорядження органів влади Тимчасового уряду про міри подавлення і попередження 

селянських виступів проти поміщиків та Тимчасового уряду; про революційний селянський 

рух в Черкаському повіті проти поміщиків, Тимчасового уряду і Центральної Ради; 

донесення про селянські виступи, листування з міліцією, військовими частинами про їх 

подавлення (1917); про вибори в Черкаські повітові земські збори та міську думу (списки, 

статистичний звіт, доповідь) (1917). 

Доповіді і донесення губернському комісару про стан у Черкаському повіті (1917). Донесення 

сільського голови про створення в с.Мельниківка Ротмистрівської волості сільського 

козачого куреня ―оборони землі української‖ (1917). 

Листування: з головним управлінням, Генеральним секретаріатом з питань озброєння і 

фінансування дружини ―Українського вільного козацтва‖ (1917); з губернським комісаром 

про затвердження на посадах помічників повітового комісара Тимчасового уряду, надання 

відстрочок військовозобов’язаним службовцям комісаріату, проведення 

сільськогосподарського поземельного переносу, стягнення податків і земських зборів, 

захворювання солдат і цивільного населення тифом та іншими хворобами (1917); з повітовим 

комітетом попечительства про стан народних чайних читалень, театрів, народних будинків в 

с. Мошни і м. Черкаси (1917); з Київською ліквідаційною комісією, мировим суддею 

Черкаського округу, оціночними підкомісіями про відшкодування ціни  майна, реквізованого 

чи знищеного по розпорядженню військової влади (1917). 

Статистичні відомості: про число і склад  населення, кількість учнів по волостях Черкаського 

повіту; про кількість худоби, яка надходить для продажу, відкорм та забій у технічних цілях 

(1917). Відомості про організацію селянських спілок, комітетів, управ по Черкаському повіті; 

про число і склад сільських товариств і їх землеволодіння по волостях Черкаського повіту 

(1917). 
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Списки: членів дружин ―Українського вільного козацтва‖ окремих волостей та сіл 

Черкаського повіту; членів волосних виконавчих органів та комітетів, управ; церквів 

Черкаського повіту; волостей та населених пунктів Черкаського повіту (1917). 

Вимогові відомості на виплату жалування службовцям апарату повітового комісаріату (1917). 

У фонді є документи Речанської волосної управи Сумського повіту Харківської губернії за 

1916, 1918–1919 рр., а також є справа про клопотання селян с. Калинова Ротмистрівської 

волості про дозвіл повернення від відрубної форми землекористування до трьохзмінної за 

1913–1917 рр. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-505  Черкаський повітовий старостат ―Української держави‖, м. Черкаси Київської 

губернії  

Справ: 3; 1918, 1919 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1918, 1919 рр. 

Розпорядження губернського старости про формування дружин для подавлення 

революційних народних повстань (1918). 

Телеграфне листування з губернським старостою про арешт працівників і селян за 

революційні виступи проти німецьких окупантів та гетьманського режиму, за відмову від 

примусових робіт у поміщицьких маєтках, арешт представників опозиційних гетьманському 

уряду партій, формування контрреволюційних дружин для подавлення революційних 

виступів, ліквідацію повітового земського комітету (1918). Листування з Черкаською 

комісіонною конторою хлібного бюро, військовими частинами, міською управою про 

заготівлі сільськогосподарських продуктів та лісу для військових частин. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-506  Звенигородська повітова рада народних суддів, станція Звенигородка Єрківської 

волості Звенигородського повіту Київської губернії  

Справ: 6; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1920–1922 рр. 

Постанова Ради Народних Комісарів від 19 грудня 1919 р. про заборону виготовлення та 

продажу спиртних напоїв (1920). 

Реєстри: кримінальних справ (1920–1921); позовних справ (1920). Вихідний реєстр. 

Настільний реєстрі цивільних справ. Алфавіт позивних справ (1920). 
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Ф. Р-507  Корсунська волосна продовольча управа, м. Корсунь Канівського повіту Київської 

губернії  

Справ: 13; 1917, 1918 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1917, 1918 рр. 

Постанови, накази, відозви, циркулярні розпорядження центральних урядових органів 

Тимчасового уряду, Української Центральної Ради, військового командування, губернського і 

повітового продовольчих комітетів про збирання і охорону урожаю 1917 року у поміщицьких 

маєтках, заготівлі продовольства і фуражу для постачання армії та населення. 

Протоколи засідань волосного і повітового продовольчих комітетів (1917). 

Доповіді губернського продовольчого комітету про заготівельні ціни на дрова, про 

постачання населення губернії мануфактурою; про діяльність волосного продовольчого 

комітету (1917). 

Листування: з повітовою продовольчою управою і продовольчим відділом Корсунського 

виконавчого комітету про постачання населення волості продовольством та промисловими 

товарами; з повітовою продовольчою управою, Київською Радою робітничих і селянських 

депутатів, адміністрацією Росьєвського цукрового заводу про дозвіл купцю Бродському на 

розробку лісу у дачах князя Лопухіна-Демидова для заводу на паливо (1917). 

Відомості: про чисельність населення і розміри посівних площ по волості; про запаси 

зернохліба по селах волості; про ринкові ціни на продовольство, промислові товари першої 

необхідності, сільськогосподарський інвентар та інші товари у м.Корсунь (1917). 

Подвірні списки селян сіл волості з відомостями про чисельність сім’ї, хлібні запаси, 

поголів’я робочої і продуктивної худоби, розміри подвірного земельного наділу та посівні 

площі по культурах (1917). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-508  Статистичне бюро Шевченківського (Корсунського) окружного виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь Канівського 

повіту Київської губернії  

Справ: 2; 1923 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1923 р. 

Щоденні бюлетені цін на продовольчі продукти та предмети промислового виробництва. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-510  Народний хор, с. Будище Кирилівської волості Звенигородського повіту Київської 

губернії  

Справ: 1; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1922 р. 
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Статут хору. 

Протоколи засідань та повідомлення Кирилівського волосного комітету про затвердження 

народного хору. 

Заяви громадян про прийом у члени хору. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-511  Папіросна майстерня О.Сахновського, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) 

округу  

Справ: 2; 1927–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1927–1919 рр. 

Книги обліку: продукції, яка надійшла та яка оброблена; виробництва продукції, акцизного 

збору (1928, 1929). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-512  Будинок відпочинку відділу охорони здоров’я Шевченківського (Корсунського) 

окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

с. Козацьке Звенигородського району Корсунського округу Київської губернії  

Справ: 1; 1923 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1923 р. 

Касова книга витрат (є відомості про співробітників будинку відпочинку). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-514  Виконавчий комітет Пищальницької сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Пищальники Канівського району Черкаської області  

Справ: 40; 1925, 1926, 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1925, 1926 рр. 

Інвентарний опис нерухомого майна сільради з додатками креслень будівлі та планів садиби 

(1925). 

Список платників єдиного сільськогосподарського податку. 

 

 

Опис 2 

Справ: 38; 1946–1954 рр. 

Протоколи сільради (1948–1954).  
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Умова на соцзмагання між сільрадами (1948).  

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1952, 1953).  

Протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах (1950). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1950, 1953, 1954). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1948, 1953).  

Касові книги (1946, 1951, 1952). Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 

1949–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-515  Виконавчий комітет Потапцівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Потапці 

Канівського району Черкаської області  

Справ: 164; 1925, 1946, 1949–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1925 р. 

Інвентарні описи нерухомого майна: сільради; Потапцівської медичної лабораторії з 

додатком схематичного плану будівлі та садиби. 

 

 

Опис 2 

Справ: 162; 1946, 1949–1975 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1954–1975); засідань виконкому (1958, 1959, 1962–1975); 

загальних зборів мешканців села (1961, 1963, 1967). 

Документи (протоколи, плани, звіти, списки) постійних комісій (1957–1971, 1974). Умови на 

соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1955–1964, 1967, 1972). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1957–1964, 1969–1975).  

Статистичні звіти про склад депутатів виконкому та постійних комісій (1952, 1955–1963, 

1972–1975). Річні та одноразові статистичні звіти про кількість населення, худоби (1950–

1953, 1970–1975). Звіти: про кількість адміністративно-управлінського персоналу та 

працівників (1958, 1959); про стать та вік сільського населення (1955–1958, 1962–1965, 1970, 

1971). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 

1958, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975).  

Бюджети сільради (1955, 1957, 1963, 1966–1975). Кошториси витрат (1953–1957, 1969–1975). 

Бюджети та кошториси витрат установ, які перебувають на бюджеті сільради (1950, 1954, 

1959, 1963). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1953, 1955, 1958–1975).  

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1949, 1954–1959, 1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-516  Виконавчий комітет Чернишівської сільської Ради народних депутатів, с. Черниші 

Канівського району Черкаської області  
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Справ: 257; 1925, 1950–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1925 р. 

Список платників єдиного сільськогосподарського податку з зазначенням 

землезабезпеченості, кількості робочої і продуктивної худоби. Інвентарний опис нерухомого 

майна сільської Ради. 

 

 

Опис 2 

Справ: 84; 1950–1965 рр. 

Документи виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, бюджетно-фінансової 

роботи, виборчих комісій по виборах до сільської Ради. 

 

 

Опис 3 

Справ: 171; 1966–1982 рр. 

Документи виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, бюджетно-фінансової 

роботи, виборчих комісій по виборах до сільської Ради. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-517  Пищальниківська трудова початкова школа Народного комісаріату освіти УСРР, с. 

Пищальники Канівського району Черкаського округу  

Справ: 1; 1925 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1925 р. 

Інвентарний опис нерухомого майна школи з додатками креслень будівлі та планів шкільної 

садиби. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-518  Лазірцівська трудова початкова школа Народного комісаріату освіти УСРР, с. 

Лазірці Канівського району Черкаського округу  

Справ: 1; 1925 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1925 р. 

Інвентарний опис нерухомого майна школи з додатком плану шкільної садиби. 
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Ф. Р-522  Черкаське міжокружне управління мір і вагів (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

Акти та документи інвентаризації інструменту і майна. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-524  Вергунівське поштове відділення, с. Вергуни Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 3; 1917–1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1917–1921 рр. 

Циркулярні листи Київського окружного комітету Всеросійської спілки поштових і 

телеграфних працівників, головної Ради Української спілки поштових і телеграфних 

працівників (1917). Телеграми Центрального Комітету Всеросійської поштово-телеграфної 

спілки, Донського крайового уряду про події у зв'язку з збройними повстаннями більшовиків 

у Петрограді та Москві (1917). 

Листування з Черкаським місцевим комітетом з організаційних та фінансових питань. 

Списки службовців поштового відділення. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-525  Черкаська повітова учительська спілка, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 2; 1918 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1918 р. 

Справа за звинуваченням інспектора Смілянського вищого початкового училища Н.І. 

Брацюка у брутальному відношенні до учнів і учителів училища (протокол слідчої комісії, 

свідчення учителів, батьківського комітету, листування). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-526  Шевченківське (Корсунське) окружне відділення професійної спілки працівників 

комунального господарства, м. Корсунь Корсунського округу Київської губернії  

Справ: 2; 1924, 1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1924, 1925 рр. 

Розпорядження, протоколи пленуму та засідань президії окружного бюро профспілок. 
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Плани роботи організаційної, тарифно-економічної та культурно-масової роботи. Плани 

проведення свят. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-527  Черкаська будівельна дільниця Київського обласного будівельного тресту, м. 

Черкаси Київської області  

Справ: 2; 1937, 1938 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1937, 1938 рр. 

Договір з Черкаською державного махорочною фабрикою про проведення ремонтних робіт та 

акти приймання відремонтованих будівель у м. Черкаси. 

Список працівників та службовців (1938). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-529  Чигиринський повітовий виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Чигирин Київської губернії  

Справ: 50; 1917–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1917–1922 рр. 

Циркуляри, розпорядження, телеграми Народного Комісаріату у військових справах України, 

Народного Комісаріату внутрішніх справ, губернського виконкому та його відділів про 

скликання  губернського з’їзду Рад, організацію та роботу відділів повітового виконкому, 

допомогу фронту, боротьбу з епідеміями, скликання представників волосних виконкомів, 

надання допомоги Чигиринському повіту, потерпілому від банд Григорьєва, охорону архівів 

(1917–1919). Постанова Ради робітничо-селянської оборони України про подавлення 

кулацьких білогвардійських заколотів у селах (1919). Постанови та протоколи засідання 

Чигиринської міської санітарної комісії (1919). 

Протоколи: зборів представників політичних партій і Червоного козацтва повіту про 

встановлення Радянської влади і передавання всієї влади робітничим і селянським депутатам, 

створення революційного комітету та вибори його членів (1919); наради при Чигиринському 

повітовому комісаріаті про створення повітового комісаріату у військових справах (1919); 1-

го Чигиринського повітового з’їзду Рад (1919); засідань Чигиринського повітового 

революційного комітету про майбутні вибори у міську Раді, охорону державної власності, 

реформу судів в повіті, надзвичайний податок (1918, 1919); засідань повітового 

революційного комітету (1919); засідань надзвичайної комісії Чигиринської повітової управи 

(1919); повітового та волосних виконкомів Рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів (1919); зборів відділів повітового виконкому (1919); загальних зборів населення сіл 

(1919); засідань Української економічної Ради (1921); губернської економічної наради (1921, 

1922); волосної та районної економічних нарад (1921); повітової економічної наради (1922); 

особливої комісії по паливу і продовольству (1921); Чигиринського повітового відділу 
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народного господарства (1921); ліквідаційної комісії по ліквідації Чигиринського повіту, акти 

передавання установ, описи майна та інші матеріали (1922). 

Доповіді: 1-му повітовому з’їзду Рад про створення та діяльність повітового військово-

революційного комітету; повітового виконкому, Всеукраїнському центральному виконкому 

про стан Чигиринського повіту у зв’язку з заколотом Григорьєва; про діяльність юридичного 

відділу комісаріату юстиції; голови колегії земельного відділу про стан справ (1919). Рапорти 

і донесення органів міліції волосних виконкомів про випадки в м. Чигирин і повіті, 

розкрадання населенням майна колишніх поміщицьких економій (1919). Донесення міліції 

Медведівського району про єврейський погром у м-ку Медведівка; командира загону 

Миколаєва про контрреволюційні виступи у с.Лебедин, Златопільській, Лебединській і 

Осітняжській волостях (1919). Повідомлення Чигиринського повітового комісара про 

створення комітету допомоги бідним і безробітнім (1919). Інструкція Всеукраїнського 

Центрального виконкому про організацію відділів управлінь виконкомів (б.д.). Положення 

про повітову економічну нараду (1921); Народного Комісаріату землеробства УРСР про 

соціалістичне землеупорядкування (б.д.). 

Листування: з центральними і місцевими органами влади, з військовими установами про 

організацію народних судів, розпуск міської Ради, забезпечення червоноармійців і їх сімей, 

контрреволюційні виступи, відміну заборони вивезення хліба з колишніх поміщицьких 

економій (1918, 1919); з революційним комітетом, повітовою Надзви-чайною Комісією про 

заарештованих за контрреволюцію і спекуляцію (1919–1921); з міською думою та окремими 

особами з питань реквізиції, конфіскації і передавання у відання міської управи підприємств 

(1919); з повітовим комісаріатом продовольства, Чигиринською повітовою комісією 

постачання про забезпечення населення продовольством і товарами першої необхідності 

(1919); з повітовою земською управою про санітарний стан м.Чигирин (1919). 

Відомості про військові дії Богунського полку (1917–1919). Акти приймання 

націоналізованих підприємств (1919). Прохання засновників в Комісаріат юстиції при 

повітовому революційному комітеті про внесення в реєстр кооперативних товариств 

Чигиринських товариств споживачів (1919). Книги реєстрації вхідних і вихідних документів 

(1919). 

Документи про особовий склад повітового революційного комітету, повітового виконкому та 

його відділів, колегій повітових комісаріатів і інших органів Радянської влади (послужні 

списки, посвідчення, списки службовців відділу соціального забезпечення, штатні розписи) 

(1919). 

Списки: населених пунктів повіту з зазначенням кількості населення, площі садибних 

ділянок, приватних землевласників по сільськогосподарському перепису 1917 р.; членів 

Чигиринського військово-революційного комітету (1917); службовців та співробітників 

відділу народної освіти (1919); членів Суботівського волосного виконкому та сільських 

комітетів спілок бідноти Суботівської волості (1919); службовців Чигиринської повітової 

земельної управи (1919); козаків третьої сотні 1-го курення на Чигиринщині (191р.); шкіл 

повіту (1919); членів Лебединського волосного виконкому (1921); службовців відділів 

повітового виконкому (1919, 1922). 

Заяви громадян про видачу посвідчень на виїзд за межі повіту, надання допомоги сім’ям 

червоноармійців (1919); уповноваженого міської спілки інвалідів та окремих громадян про 

надання їм допомоги (1919). 

Касова книга (1919). 

Відомості на виплату жалування червоноармійцям (1919).  

У фонді є документи Чигиринського повітового революційного комітету за 1919 р. 
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Опис 2 

Справ: 4; 1919 р. 

Тимчасовий статут та доповіді про організацію підвідділу патронату при юридичному відділі 

повітового військово-революційного комітету. 

Журнали реєстрації вхідних і вихідних документів по загальному підвідділу повітового 

військово-революційного комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-532  Золотоніська організація Української комуністичної партії (боротьбистів), м. 

Золотоноша Золотоніського повіту Полтавської губернії  

Справ: 2; 1919, 1920 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1919, 1920 рр. 

Журнал протоколів зборів членів Золотоніської організації. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-533  Управління по ліквідації установ військового часу (дорадянського періоду) в м. 

Черкаси і Черкаському повіті при Черкаській повітовій Раді народного господарства, м. 

Черкаси Київської губернії  

Справ: 19; 1919 р. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1919 р. 

Накази по управлінню. 

Листування: з повітовим комісаріатом народної освіти про наявність на складах управління  

музейних меблів та бібліотек; з відділом постачання повітового військового комісаріату, 

повітовим продовольчим комітетом про забезпечення співробітників управління хлібом, 

відпуск фуражу, канцтоварів; з Черкаським повітовим виконкомом про перевезення та видачу 

військового майна; з завідуючими та кладовщиками складів про прийом, видачу і охорону 

майна ліквідованих установ; з повітовим військовим комісаріатом, з військовими частинами 

про облік, перевіряння та прийом військових складів; з Черкаською повітовою міжвідомчою 

обліковою комісією про облік військового майна, місцезнаходження складів; з повітовою 

Радою народного господарства про приймання від міжвідомчих комісій військового майна та 

передавання відділу військових заготівель; з комісаріатом по ліквідації установ військового 

часу при Українській Раді народного господарства про хід роботи; з повітовим відділом 

військових заготівель про приймання та облік військового майна, припинення роботи 

ліквідаційної комісії. 

Заяви: про приймання на роботу; службовців колишньої демобілізаційної комісії про видачу 

жалування. 

Списки співробітників управління; списки та документи козаків охоронної сотні при 

комісарі, які самовільно пішли з військової служби. 
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Ф. Р-534  Колекція. Історичні довідки про найважливіші події Великої Вітчизняної війни 

1941–1945 рр. у м. Черкаси та Черкаському районі, м. Черкаси Київської області  

Справ: 8; 1943–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1943–1947 рр. 

Історичні довідки про найважливіші події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. у селах 

Черкаського району (1944) та у м. Черкаси (1947). 

Відомості, довідки, інформації, спогади про підпільно-патріотичну діяльність черкащан в 

період тимчасової окупації м.Черкаси і Черкаського району, хронологічні довідки про 

окупацію та звільнення сіл Черкаського району, історичні довідки про евакуацію та 

відновлення підприємств м. Черкаси (1943–1945). Інформація про боротьбу черкащан проти 

німецько-фашистських загарбників (1944). 

Анкети, спогади, довідки про звірства гітлерівців, про вербування та вивезення до 

фашистської Німеччини на примусові роботи (1944). Відомості про осіб, які були на 

примусових роботах, копії листів, надісланих з фашистської Німеччини, списки жителів м. 

Черкаси вивезених та репатрійованих з фашистської Німеччини (1944). 

Відомості про патріотичну діяльність поста М.Негоди; машинописна копія його вірша до 

річниці окупації українського народу ―Голос народу‖ (1942). 

Списки діючих установ і підприємств в період окупації, (1943–1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-537  Золотоніська міжрайонна державна інспекція по оприділенню урожайності, м. 

Золотоноша Черкаської області  

Справ: 88; 1947–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 88; 1947–1954 рр. 

Накази начальника інспекції з основної діяльності (1954). 

Квартальні плани роботи (1947–1953). 

Доповідні записки, акти, інформації про перевіряння виконання директив уряду з питань 

пов’язаних з підвищенням урожайності культур (1953). Доповідні записки, інформації про 

облік посівних площ та оприділення урожайності (1952). Доповідні записки, картки, зведення 

про стан  озимих посівів в колгоспах (1947). Зведення , пояснюючі записки про урожайність і 

метрування зернових, технічних, овочево-баштанних та кормових культур (1947–1953). 

Пояснюючі записки, картки, звіти про стан та облік посівних площ і сортових посівів (1947). 

Підсумкові дані звіту про розміри посівних площ під урожай (1947, 1948). Дані підсумкового 

обліку сортових посівів під урожай (1947, 1948). Таблиці, інформації про урожайність 

сільськогосподарських культур по колгоспах району (1953, 1954). Листування з Головною 

державною інспекцією і місцевими органами влади про види на урожай, про оприділення 

урожайності культур (1953). Звіти райвідділів сільського господарства, машинно-тракторних 
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станцій і радгоспів про урожайність сільськогосподарських культур (1947–1953). Результати 

аналізу насіння (1947). 

Картки по накладанню метровок  на посіви сільськогосподарських культур (1947–1953). 

Штатні розписи і кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні бухгалтерські 

звіти (1948–1953). Квартальні і місячні бухгалтерські звіти (1954). 

Касова книга (1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-538  Черкаська міжрайонна державна інспекція по оприділенню урожайності, м. Сміла 

Черкаської області  

Справ: 117; 1940, 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 92; 1940, 1944–1954 рр. 

Накази, директивні вказівки Головної державної інспекції по оприділенню урожайності 

(1950, 1953, 1954); постанови місцевих органів влади з питань діяльності системи (1953). 

Накази інспекції з основної діяльності (1947–1954). 

Плани роботи (1950–1953). 

Доповідні записки, відомості, акти та інформаційні листи про результати перевіряння заходів, 

направлених на підвищення урожайності сільськогосподарських культур (1947–1953). 

Пояснююча записка до підсумків обліку посівних площ та сортових посівів (1947). Зведення 

та доповідні записки про урожайність зернових, технічних, кормових, колосових та інших 

культур (1947–1954). Підсумкові звіти про результати посіву озимих під урожай, з обліку 

посівних площ по районах (1948). Звіти та листування з районними організаціями по 

оприділенню урожайності про облік посівних площ та сортових посівів (1950–1952, 1954). 

Зведені звіти районних відділів сільського господарства, радгоспів та машинно-тракторних 

станцій по оприділенню урожайності сільськогосподарських культур (1947–1953). Зведені 

статистичні звіти з обліку посівних площ, сортових посівів, планових завдань, стану озимих 

та оприділенню урожайності по району і міжрайону (1940, 1944–1946, 1953, 1954). Районні та 

міжрайонні разові звіти про облік і розміри площ посівів і сортових посівів під урожай (1947, 

1948). Звіти районних відділів сільського господарства по агротехніці сільськогосподарських 

культур (1948–1952). 

Договір на соцзмагання з Корсунь-Шевченківською міжрайінспекцією (1952) та відомості 

про перевіряння виконання договору на соцзмагання між Черкаською та Корсунь-

Шевченківською міжрайдержінспекціями (1948). Документи (вказівки, акти, відомості, 

довідки) про подання до урядових нагород передовиків сільського господарства (1947, 1948, 

1950–1953). 

Звіти по кадрах (1952). Статистичні звіти про чисельність працівників і службовців (1954). 

Контрольні списки співробітників інспекції, заяви про прийом на роботу, посвідчення (1950). 

Штатний розпис, кошторис адміністративно-господарських витрат (1947, 1954). Річний 

бухгалтерський звіт і пояснююча  записка до нього (1953). Квартальний бухгалтерський звіт 

(1954). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 25; 1947–1954 рр. 
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Особові справи працівників та службовців. 

Відомості нарахування заробітної плати працівникам та службовцям (1947, 1950–1954). 

Особові рахунки працівників і службовців (1947–1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-539  Виконавчий комітет Чигиринської районної Ради народних депутатів, м. Чигирин 

Черкаської області. 

Справ: 879; 1926, 1928, 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 101; 1926, 1928, 1944–1946 рр. 

Постанови, рішення Кіровоградського облвиконкому (1943–1945).  

Протоколи: засідань виконкому (1944, 1945); засідань виконкомів сільрад (1944, 1945).   

Документи: (планові завдання, положення, розрахунки, листування) про роботу підприємств 

місцевої промисловості (1944); (рішення, заяви, списки) про направлення робочої сили на 

Дніпробуд, Кривбас, Ворошиловградський чавуноливарний завод та інші підприємства 

(1944–1946). Економічна характеристика району (1944). Інформації про проведення посівних  

кампаній, розприділення робочої сили та будівництво Бужанського пункту ―Заготзерно‖ 

(1944, 1945).  

Довідки, інформації та підсумкові дані про закінчення сільськогосподарських робіт в 

колгоспах (1944). Зведення про хід здавання державі продуктів тваринництва (1945). 

Штатні розписи райвиконкому та його відділів, сільрад (1944).  

Позовні справи (1928).  

Акти, довідки про збитки, нанесені господарству Чигиринського району німецько-

фашистськими загарбниками (1944).  

Відомості про кількість громадян, вивезених до фашистської Німеччини (1945). Списки: 

будівель націоналізованого фонду райвиконкому (1926); знатних людей у селах району 

(1944); працездатного населення району (1944, 1946); громадян, вивезених до фашистської 

Німеччини (1946); репатрійованих громадян району (1945, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 64; 1946–1954 рр. 

Документи відділів: загального та організаційно-інструкторського виборчих комісій по 

виборах до райради, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 629; 1955–1980 рр. 

Документи відділів: загального та організаційно-інструкторського виборчих комісій по 

виборах до райради, бухгалтерії, профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1и 

Справ: 27; 1947–1963 рр. 
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Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати райради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, автобіографії кандидатів, 

списки кандидатів у депутати (1947, 1950, 1953–1955, 1957, 1959–1961, 1963). Статистичні 

відомості по виборах у місцеві Ради району (1950, 1953). 

 

 

Опис 1н 

Справ: 13; 1949–1963 рр. 

Протоколи зборів громадських організацій по висуненню кандидатів у народні судді і 

народні засідателі та голосування по виборчому округу, виборчих пунктах про результати 

виборів, заяви кандидатів про згоду балотуватися, списки кандидатів у депутати (1949, 1951, 

1954, 1957, 1960, 1963). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 3; 1945–1948 рр. 

Списки осіб, представлених до вручення медалі ―За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.‖. Документи з обліку районних та сільських кадрів 

(1946). 

 

 

Опис 2д 

Справ: 7; 1948–1954, 1956 рр. 

Особові справи на виселенців за межі Української РСР за наказом Президії Верховної Ради 

СРСР від 21 лютого 1948р. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-540  Єрківська неповна середня школа, с. Єрки Катеринопільського району Київської 

області  

Справ: 6; 1938–1940 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1938–1940 рр. 

Класні журнали. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-541  Пальчиківська неповна середня школа, с. Пальчик Катеринопільського району 

Київської області. 

Справ: 13; 1939–1941 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1939–1941 рр. 

Шкільні журнали класів школи (1940, 1941). 
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Особові справи учителів. Книги обліку особового складу школи (1940, 1941). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-542  Трушівський волосний комітет незаможних селян (вол КНС), с. Трушівці 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 2; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1921 р. 

Іменний список комітету незаможних селян. Заяви, посвідчення про майновий стан. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-543  Чигиринська повітова виборча комісія по виборах земських гласних, м. Чигирин 

Київської губернії  

Справ: 6; 1917 р. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1917 р. 

Протоколи засідань комісій по виборах земських гласних. 

Списки виборців та членів окружних та дільничних виборчих комісій. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-544  Технічний проект заводу гідравлічного вапна, с. Брідок Лисянського району 

Київської області  

Справ: 2; 1941 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1941 р. 

Геологічна характеристика та хімічні аналізи вапняних мергелей с. Брідок і теплові 

розрахунки печей. Креслення заводу та технологічні розрахунки до них. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-545  Спеціальний дитячий будинок № 1 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Черкаської міської Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 9; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 9; 1943–1954 рр. 

Протоколи загальних зборів співробітників (1952). 

План учбово-виховної роботи (1952). 

Звіти про підсумки учбово-виховної роботи (1950–1953). 

Списки співробітників (1946–1951). Тарифікаційні списки вихованців (1952). 

Штатні розписи (1946–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-546  Золотоніський повітовий виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Полтавської губернії  

Справ: 51; 1918–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1919–1923 рр. 

Накази, постанови революційного комітету та повітвиконкому (1919); постанови, циркуляри 

Ради Народних Комісарів УСРР, революційної військової Ради Південного Фронту, Ради 

праці і оборони (1920); накази Золотоніської військової наради (1921, 1922); циркуляри, 

накази, повідомлення, відозви, інструкції Золотоніського повітвиконкому та його підвідділів. 

Протоколи: засідань Полтавського губвиконкому  (1923); революційного комітету (1919); 

президії повітвиконкому (1919, 1922, 1923); 5-го Золотоніського повітового з’їзду комнезамів 

(1921); повітового військового комітету (1920, 1921); повітової військової наради (1921, 

1922); тройки по боротьбі з бандитизмом (1921); президії волосних виконкомів, волосного та 

сільських комітетів незаможних селян (1921); президії економічної наради Золотоніського 

повітового виконкому (1921–1923); волосних та сільських з’їздів Рад (1922); волосних  

військових нарад (1922, 1923). Журнал технічної наради (1920, 1921). 

Звіти про надання матеріальної допомоги частинам Червоної Армії (1922, 1923). Акти комісії 

та відомості про надходження зерна на користь покращення побуту Червоної Армії (1923). 

Зведення Кременчуцького губернського виконкому про політичний стан губернії, радянське і 

господарське будівництво, боротьбу з кулацьким бандитизмом (1921). Донесення волосного 

виконкому про загони самоохорони (1922–1923). 

Листування з установами та організаціями про виділення коштів на їх утримання, дозвіл 

виготовлення штампів і печаток, надходження зерна у фонд Червоної Армії. 

Анкети військовозобов’язаних, які отримали  відстрочку (1920, 1921). 

Списки: виборців Чорнобаївської волості (1922); членів Мельниківської волосної економічної 

наради (1922); загону самоохорони з членів Лялинського комітету незаможних селян і 

Лялинської волосної військової наради (1922, 1923); членів волосних виконкомів і комітетів 

незаможних селян волостей (1922, 1923). 

 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1918, 1919 рр. 

Слідча справа особливої слідчої комісії при Золотоніській Надзвичайній Комісії за 

звинуваченням колишніх членів повітового виконкому і осіб комскладу особливої 

Придніпровської бригади у зраді робітничо-селянському уряду УСРР, у підготовці та участі у 

контрреволюційному заколоті в м. Золотоноша і повіті. 
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У фонді є документи Золотоніської земської управи за 1915–1917 рр., Золотоніського 

повітового земства за 1918 р. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-549  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17-го з’їзду ВКП(б), с. Кумейки 

Черкаського району Київської області  

Справ: 15; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1945 р. 

Розпорядження райвиконкому та районного земельного відділу. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

 

 

Опис 2 

Справ: 13; 1946–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу. 

Виробничі та виробничо-фінансові плани (1946– 1949). 

Прибутково-видатковий кошторис (1946). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1946–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-550  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.12-річчя Жовтня, с. Шелепухи 

Черкаського району Київської області  

Справ: 28; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1944–1950 рр. 

Постанови, розпорядження: Уповноваженого Народного комісаріату заготівель по 

Черкаському району (1944, 1945); райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу.  

Виробничі плани (1944–1947).  

Відомості про підготовку та хід посівної і збиральної кампанії (1945). Звіти, акти, відомості 

про стан та розвиток рослинництва: тваринництва (1950).  

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1949). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1945, 1946).  

Акти про збитки, нанесені господарству колгоспу німецько-фашистськими загарбниками 

(1944). 
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Ф. Р-551  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Вергуни Черкаського району 

Київської області  

Справ: 50; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1943–1950 рр. 

Постанови, розпорядження: Уповноваженого Народного Комісаріату заготівель по 

Черкаському району (1944, 1945); райвиконкому та райземвідділу (1944, 1945). Протоколи: 

загальних зборів колгоспників (1944–1949); засідань правління колгоспу (1945–1950).  

Виробничі плани (1944–1950). 

Трудові зобов’язання, договори про постачання сільськогосподарської продукції (1944, 1945). 

Зобов’язання про постачання державі  продуктів тваринництва (1950). Звіти, акти, відомості 

про виконання сільськогосподарських робіт (1943, 1944, 1948–1950). Звіти про підсумки 

сівби під урожай (1950). Відомості: про наявність посівів та худоби в господарствах 

колгоспників (1943, 1944); про кількість працездатного населення (1948).  

Списки мешканців села (1948–1950).  

Вступні баланси колгоспу (1945–1948). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1946–1949).  

Книга головних рахунків (1944). Книги обліку планових завдань по тваринництву, 

натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та натуральних витрат (1950). Акти 

про збитки, нанесені господарству колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-552  Об’єднана сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Зоря‖, с. Кумейки Черкаського 

району Черкаської області  

Справ: 154; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944, 1945 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу.  

Економічна-виробнича характеристика колгоспу (1944).  

Відомості на видачу промислових товарів колгоспникам за вирощування коксогазу (1945).  

Характеристики колгоспників, нагороджених медаллю ―За доблестный  труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.‖ (1945).  

Акти про збитки, нанесені  колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 13; 1946–1949 рр.  

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу.   

Виробничий план (1948).  

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 3 

Справ: 74; 1950–1973 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1959–1973).  

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970–1973). Виробничо-

фінансові плани (1955–1961, 1972).  

Свідоцтва про участь колгоспу у Всесоюзній сільськогосподарській виставці (1958). Річні 

звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952, 1964, 1965). Книги обліку 

фондів, грошових і натуральних прибутків, витрат на тваринництво та  рослинництво (1962). 

 

 

Опис 4 

Справ: 51; 1971–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління  колгоспу (1974–1980). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1974–1979).  

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового  комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 11; 1964–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1964, 1966); засідань профкому(1965). Звітні 

доповіді голови профкому (1968–1971).  

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1965–1969).  

Кошториси витрат (1965–1969). Річні фінансові звіти (1964–1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-553  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 12-річчя Жовтня, с. Хрещатик 

Черкаського району Київської області  

Справ: 45; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1944–1950 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому, Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по 

Черкаському району та районного земельного відділу (1946). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1949). 

Плани збиральної кампанії (1946). Зобов’язання про поставку сільськогосподарської 

продукції (1949, 1950). Виробничо-фінансові плани (1944–1949).  

Акти ревізійної комісії колгоспу (1946). Річний звіт колгоспу про фінансово-господарську 

діяльність (1949). 

Книги головних рахунків (1944, 1946–1950). Книги обліку основних засобів виробництва, 

державних поставок і колгоспної торгівлі, натуральних прибутків та їх розприділення, 

грошових натуральних витрат та виконання робіт та затрат трудоднів (1946–1950). 
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Ф. Р-554  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 11 з’їзду  Рад, с. Станіславчик 

Черкаського району Київської області  

Справ: 23; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1944–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

Виробничий план колгоспу (1948). Річні виробничі завдання бригадам і фермам колгоспу 

(1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1949).  

Книга головних рахунків (1946). Книги обліку основних засобів виробництва, натуральних та 

грошових прибутків та їх розприділення, грошових натуральних витрат (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-555  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Кумейки Черкаського району 

Київської області  

Справ: 23; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1944–1949 рр. 

Постанови, розпорядження виконкому, Уповноваженого Народного Комісаріату заготівель 

СРСР по Черкаському району та районного земельного відділу (1944, 1945). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1946–1948). Акти ревізійної комісії колгоспу (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність (1946–1949). 

Зобов’язання колгоспу про поставку державі продуктів тваринництва (1945). 

Список осіб представлених до нагороди медалями ―За доблесну працю‖ у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр.‖ (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-556  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Червона Слобода 

Черкаського району Київської області  

Справ: 44; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1944–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

Звіти, акти, відомості та інші матеріали про будівництво будинків колгоспників, 

господарських та культурно-побітових приміщень колгоспу (1946). Відомості про стан 

тваринництва, хід посівної кампанії, збирання та обмолоту зернових культур (1944); про 

вирощування кок-сагизу (1946). 

Результати аналізу та акти апробації насіння (1944). 



234 

 

Список колгоспників, нагороджених медаллю ―За доблесну працю у Великій Вітчизняній 

війні 1941–1945 рр.‖ (1945). 

Головна книга (1946–1948). Книга головних рахунків (1949, 1950). Книги обліку основних 

засобів виробництва, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових і 

натуральних витрат, неподільних фондів та пайових внесків, виконаних робіт та затрат 

трудоднів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-557  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т.Г.Шевченка, с. Василиця Черкаського 

району Київської області  

Справ: 36; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1944–1946 рр. 

Постанови, розпорядження виконкому, районного земельного відділу (1944, 1945). 

Протоколи засідань правління колгоспу і загальних зборів колгоспників. 

Акти: апробації насіння та посівів (1944); перевірки посівних площ, готовності до посівної 

кампанії, про хід посівних та інших сільськогосподарських кампаній (1944, 1945); ревізійної 

комісії колгоспу (1945). Відомості та звіт про стан тваринництва; відомості та акти про 

шляхове будівництво (1944). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками колгоспу (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-558  Виконавчий комітет Софіївської сільської Ради народних депутатів, с. Софіївка 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 368; 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 368; 1944–1985 рр. 

Розпорядження Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Черкаському району 

(1944); постанови, розпорядження райвиконкому та його відділів (1944, 1945). Протоколи: 

сесій сільради (1948–1985); засідань виконкому (1944, 1947–1985); загальних зборів 

мешканців села (1948, 1955–1985); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями (1955–1958, 1967, 1970–1972, 1984, 1985).  

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1952–1985). 

Плани роботи виконкому (1973–1985).  

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1952–1985). 

Інформації, довідки, статистичні звіти про організаційно-масову роботу (1956–1985). 

Статистичні звіти про стать та вік сільського населення, підсумки сівби (1949, 1950). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959, 

1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985). Бюджети сільради. 
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Кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету (1951–1985). Книги обліку 

доходів та видатків сільського бюджету (1946–1953, 1961).  

Анкети населених пунктів (1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-559  Виконавчий комітет Степанківської сільської Ради народних депутатів, с. Степанки 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 314; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 75; 1943–1956 рр. 

Документи сесій, постійних комісій сільської Ради виконавчого комітету – загальне 

керівництво, організаційно-масова робота, фінансово-бюджетна робота, виборча комісія по 

виборах до сільської Ради. 

 

 

Опис 2 

Справ: 239; 1957–1980 рр. 

Документи сесій, постійних комісій сільської Ради виконавчого комітету – загальне 

керівництво, організаційно-масова робота, фінансово-бюджетна робота, виборча комісія по 

виборах до сільської Ради. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-560  Виконавчий комітет Червонослобідської сільської Ради народних депутатів, с. 

Червона Слобода Черкаського району Черкаської області  

Справ: 390; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 390; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946–1980); засідань виконкому; президії та пленумів сільради 

(1944); загальних зборів мешканців села (1957, 1960–1980); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями (1968–1980).  

Протоколи засідань, плани роботи, акти постійних комісій (1948, 1952–1980).  

Плани роботи виконкому (1974–1980).  

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1952–1980). 

Інформації, довідки про організаційно-масову роботу (1955, 1956, 1964–1975, 1978). 

Статистичні звіти: про склад депутатів та списки депутатів сільради (1955, 1956, 1969, 1973–

1980); про стать та вік сільського населення, підсумки сівби та перепису худоби (1948, 1949, 

1952–1957, 1962–1969).  

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1957, 1963, 

1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980).   
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Бюджети сільради (1945, 1948–1979). Штатні розписи (1954–1956). Кошториси витрат (1948–

1979). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1954–1980). Списки: господарств 

колгоспників, працівників та службовців, які потерпіли від німецько-фашистських 

загарбників (1945); активу та постійно-діючих комісій сільради (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-561  Виконавчий комітет Тубільцівської сільської Ради народних депутатів, с. Тубільці 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 335; 1919–1923, 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944, 1945 рр. 

Розпорядження: Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Черкаському району; 

райвиконкому.   

Протоколи: сесій сільради;  засідань виконкому.   

Акти про обслідування сімей військовослужбовців (1944).   

Список мешканців села, потерпілих від німецько-фашистських загарбників (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 22; 1946–1952 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1949); засідань виконкому (1946–1949). Протоколи засідань, 

плани роботи постійних комісій (1950, 1951).  

Протоколи голосування окружних та дільничних виборчих комісій про результати виборів 

депутатів до сільради (1947).  

Бюджети сільради. Кошториси витрат (1948–1952). Місячний фінансовий звіт (1946).   

Книги обліку доходів сільського бюджету (1948–1951). 

 

 

Опис 3 

Справ: 291; 1950–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1952–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1968–1973, 1976–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед  виборцями (1955–

1980).  

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1953–1977, 1980).  

Річні звіти про роботу виконкому (1958, 1960, 1968).  

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1955–

1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1958–1977, 1980).  

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1959, 1961, 1965–1970, 1973). 

Накази та пропозиції виборців (1965, 1967, 1971, 1972). Інформації про виконання наказів 

виборців (1972–1975). Протоколи окружних  виборчих комісій про  реєстрацію кандидатів у 

депутати сільради та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, 

списки депутатів сільради (1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). Бюджети сільради 

(1953–1980). Штатні розписи (1951, 1955, 1965). Кошториси витрат (1955, 1965–1980). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1951, 1954–1980). 
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Опис 1д 

Справ: 5; 1919, 1922, 1923 рр. 

Протоколи засідань виконкому (1922).  

Листування з повітвиконкомом про стягнення податків з населення (1922). Списки платників 

сільськогосподарського податку (1923). Книга особових рахунків платників 

сільськогосподарського податку (1919). 

 

 

Опис 1и 

Справ: 12; 1953–1965 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959, 

1961, 1963, 1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-562  Виконавчий комітет Талдицької сільської Ради депутатів трудящих, с. Талдики 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 42; 1940–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1940–1954 рр. 

Розпорядження райвиконкому (1943, 1944).  

Протоколи: сесій сільради (1946, 1948, 1951, 1954); засідань виконкому (1945–1953); 

загальних зборів мешканців села (1950).  

Протоколи засідань постійних комісій (1950, 1951).  

Відомості: про посівні площі, наявність промислових підприємств у селі, наявність дворів, 

населення за віком, статтю та поголів’я худоби у господарствах колгоспників (1943); про стан 

тваринництва у селі (1944).  

Бюджети сільради (1946–1952). Штатні розписи (1947, 1952). Кошториси витрат (1946–1952). 

Місячні звітні відомості про доходи та видатки сільського бюджету (1947–1953).  

Книги обліку доходів сільського бюджету (1946, 1947, 1952–1954).  

Відомості про потерпілих від німецько-фашистських загарбників (1943–1946). Списки: 

працівників та службовців села (1945); військовозобов’язаних (1943, 1944); репатрійованих 

мешканців села (1943–1946); поліцейських та старост, їх родичів (1943–1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-563  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т.Г.Шевченка, с. Софіївка Черкаського 

району Київської області   

Справ: 3; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1945–1950 рр. 
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Відомості про додаткове нарахування та списання трудоднів, обліку виконаних робіт та 

затрат на них трудоднів (1948–1950).  

Списки передовиків колгоспу, адміністративно- обслуговуючого персоналу (1948–1950).  

Прибутково-видатковий кошторис (1949). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-564  Черкаське лісове промислове господарство (ліспромгосп) Черкаського обласного 

управління лісового господарства і лісозаготівель, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 134; 1943–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1943–1947 рр. 

Накази: Народного комісару лісової промисловості СРСР (1944–1946); начальника 

Українського лісохімічного тресту.  

Листування з Українським лісохімічним трестом з організаційних, адміністративних, 

господарських та фінансових питань.  

Описи будівель та споруд (1945–1947).  

Вступний баланс (1944). Річні звіти з основної діяльності та капітальних вкладень. Касові 

книги. 

 

 

Опис 2 

Справ: 118; 1948–1960 рр. 

Накази директора ліспромгоспу з основної діяльності (1958–1960).  

Протоколи виробничо-механічних нарад (1950–1955, 1958, 1959).  

Промислово-фінансовий план (1951). Техніко-промислово-фінансові плани (1952–1958). 

Виробничі  плани (1955, 1957, 1959).  

Доповіді про роботу ліспромгоспу (1950–1952, 1958). Річний звіт про виконання техніко-

промислово-фінансового плану (1952). Річний технічний звіт з лісохімії (1952). Звіт про 

виконання плану з собівартості товарної продукції лісоексплуатації (1955).  

Документи (накази, протоколи, плани, рацпропозиції, звіти) бюро раціоналізації та 

винахідництва (1955, 1958).  

Соцзобов’язання колективу ліспромгоспу та відомості про хід їх виконання (1955–1957). 

Довідки про результати Всесоюзного соцзмагання підсобних підприємств хімлісгоспу (1955, 

1956). Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1953–1959).  

Штатні розписи, кошториси витрат (1951–1960).  

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) робітничого комітету профспілки 

(1952–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-568  Черкаська машинно-тракторна станція, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 69; 1943–1958 рр. 
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Опис 1 

Справ: 8; 1943–1946 рр. 

Розпорядження Київського обласного земельного відділу (1943, 1944).  

Плани тракторних робіт та відомості про їх виконання.  

Договори з колгоспами на виконання сільськогосподарських робіт (1945).  

Вступний баланс (1943). Річний та квартальний звіти про фінансово-господарську діяльність 

станції (1945, 1946). Акти інвентаризації майна, будівель, споруд та устаткування (1943, 

1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 46; 1944–1958 рр. 

Виробничо-фінансові плани.  

Річні звіти з основної діяльності (1955–1957). Довідка про виконання планових завдань 

(1948).  

Документи (плани з праці, річні титульні списки, реєстраційні картки підконтрольного 

об’єкту) з будівництва (1956). План, звіт, довідки з механізації трудомістких робіт на 

тваринницьких фермах (1951, 1952).  

Звіт про масове агротехнічне та зоотехнічне навчання колгоспників (1952).  

Штатний розпис, кошторис витрат (1946). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

станції (1944–1954). 

 

 

Опис 1р 

Справ: 15; 1954–1957 рр. 

Протоколи: профконференції (1955); загальних зборів членів профспілки (1954–1956); 

засідань робітничого комітету (1954, 1955). Звітна доповідь голови робітничого комітету 

(1954).  

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання.  

Штатний розпис (1957). Кошториси витрат (1956, 1957). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-579  Черкаський дитячий будинок № 2 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Черкаської міської Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 14; 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1946–1954 рр. 

Протоколи засідань: педагогічної ради (1952, 1953); бюро експертизи обласного відділу у 

справах архітектури про кошторис на капітальний ремонт приміщень дитячого будинку 

(1950). 

Плани посіву зернових та городніх культур (1949).  

Санітарний журнал дитячого будинку (1952–1954). 

Тарифікаційні списки працівників (1948, 1950, 1952). 
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Кошториси витрат, штатні розписи (1949, 1950, 1952). Кошториси витрат на капітальний 

ремонт дитячого будинку та утримання підсобного господарства (1953). Довідка про 

виконання кошторису (1948). Акти перевіряння фінансово-господарської діяльності будинку 

(1946–1948). 

Картки: обліку основних фондів (1948); аналітичного обліку фондів та матеріалів, 

малоцінного інвентарю, продуктів харчування та бухгалтерських операцій (1949, 1950, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-580  Черкаське лівобережне підприємство електричних мереж виробничо-енергетичного 

об’єднання ―Київенерго‖, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 407; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1944–1951 рр. 

Розпорядження директора з основної діяльності (1946, 1947). 

Протоколи виробничо-технічних нарад (1946–1950). 

Річні технічні звіти (1946–1951). План роботи (1948). Річний звіт про вироблення і 

використання електроенергії (1948). 

Річний баланс з капітального будівництва та контрольні відомості (1948, 1951). 

Кошториси на будівництво і капітальний  ремонт будівель електростанції (1949–1951). 

Кошториси витрат, штатні розписи (1944–1946, 1950, 1951). Річні бухгалтерські звіти (1944–

1951). Акти і звіти інвентаризації основних засобів (1947). 

Акт обліку збитків, нанесених під час тимчасової окупації німецько-фашистськими 

загарбниками (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 188; 1952–1969 рр. 

Документи канцелярії, відділів: кадрів, планово-економічного, капітального будівництва: 

виробничої служби, інспекції, бухгалтерії. 

 

 

Опис 6 

Справ: 118; 1970–1980 рр. 

Документи канцелярії, відділів: кадрів, планово-економічного, капітального будівництва: 

виробничої служби, інспекції, бухгалтерії, заводського комітету профспілки. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 67; 1958–1971 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1966, 1967). 

Протоколи: звітно-виборчих профспілкових конференцій (1968–1971); засідань заводського 

комітету профорганізації Черкаської електромережі (1958); профзборів та засідань 

заводського, місцевого комітету (1962–1971); організаційного засідання місцевого комітету 

Черкаської електромережі (1958); зборів працівників та службовців електромереж (1968). 
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Колективні договори та підсумки виконання зобов’язань по колективному договору (1962–

1971). Довідки, інформації, показники підсумків виконання соцзобов’язань колективу і 

ударників праці (1963). 

Кошториси витрат та прибутків (1962–1971). Річні фінансові та статистичні звіти (1962–

1971). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності заводського комітету (1968–1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-581  Фінансовий відділ виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 805; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1944–1947 рр. 

Документи бюджетного відділу; відділів; державних прибутків, податків, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 173; 1944–1959 рр. 

Документи бюджетного відділу; відділів; державних прибутків, податків, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 542; 1960–1980 рр. 

Документи бюджетного відділу; відділів; державних прибутків, податків, бухгалтерії, 

інспекції фінансування місцевого господарства; місцевого комітету профспілки. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 49; 1963–1975 рр. 

Протоколи і постанови засідань місцевого комітету профспілки працівників державних 

установ при фінансовому відділі (1963–1976.); загальних профзборів членів профспілки 

(1965–1976); профспілкових зборів (1963–1965); виробничих нарад (1963–1965). 

Плани роботи (1963–1965). 

Зобов’язання, договори і акти про виконання соцзобов’язань (1967–1970). 

Кошториси прибутків та видатків. Фінансові та статистичні звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-583  Черкаський обласний шкіряно-венерологічний диспансер відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 323; 1944–1984 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 12; 1944–1947 рр. 

Звіт диспансеру про роботу (1946).  

Зошити та журнали обліку: різних видів захворювань (1946, 1947); венеричних хворих по 

селах Черкаського району (1945, 1946). 

Касові звіти (1944–1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 231; 1954–1984 рр. 

Протоколи: засідань медичної ради диспансеру (1982–1984); засідань ради наставників (1983, 

1984); засідань громадської ради диспансеру (1983); обласних науково-практичних 

конференцій дерматовенерологів (1975–1979, 1981, 1983); засідань штабу по боротьбі з 

венеричними хворобами (1973–1981). 

Плани роботи диспансеру (1981–1984). Комплексні плани та плани заходів по зникненню 

венеричних заразливих шкіряних захворювань (1956, 1958, 1959, 1961, 1972–1976, 1979). 

Плани та довідки про стан основних організаційних заходів по дермато-венерологічній 

допомозі населенню області (1962, 1963, 1977, 1978, 1980). 

Кон’юнктурний огляд діяльності дермато-венерологічної служби та відомості про 

впровадження наукової організації праці нових методів діагностики і лікування (1983, 1984). 

Огляди діяльності шкірвенустанов області (1971, 1972). Доповіді лікувальних конференцій 

диспансеру (1978). Довідки про результати перевіряння стану дермато-венерологічної служби 

в районних лікарнях (1979, 1980). Інформації та звіти про лікувально-профілактичну роботу 

диспансерів області (1958–1960, 1971). Річні текстові звіти: про роботу диспансеру (1954–

1964, 1966–1969, 1973, 1974); міських та районних диспансерів і шкірвенкабінетів області 

(1954–1971, 1977, 1978). Зведені статистичні звіти диспансеру, статистичні звіти міських і 

районних диспансерів та шкірвенкабінетів про стан захворюваності венеричними і 

шкіряними хворобами (1956–1980). Схеми розміщення шкірвендиспансерів і 

шкірвенкабінетів на території Черкаської області (1962). 

Статистичні звіти: диспансеру і лікувально-профілактичних установ про штати, мережу та 

діяльність установ (1982–1984); про розприділення працівників та службовців по загальному 

стажу роботи (1958). Одноразові статистичні звіти про чисельність адміністративно-

управлінського персоналу, спеціалістів, які мають вищу і середню спеціальну освіту (1962–

1965, 1971–1977). 

Списки: лікарів диспансерів та шкірвенкабінетів (1957, 1970–1972); лікарів-дерматологів і 

венерологів області (1984). 

Кошториси витрат (1955–1965). Штатні розписи (1954–1964, 1967). Звіт про виконання плану 

з праці (1960–1963). Річний бухгалтерський звіт (1961). Річні фінансові звіти (1958–1965). 

Протоколи виробничих нарад, кошториси витрат, фінансові звіти профспілкового комітету 

(1983). Документи (протоколи зборів, плани робіт, довідки і акти про результати перевірок) 

групи народного контролю (1979–1984). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 32; 1963–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборчих профзборів співробітників (1973–1978); профзборів та 

виробничих нарад (1963–1973, 1979–1981); засідань місцевого комітету (1970–1980). 

Плани роботи місцевого комітету профспілки (1971, 1972, 1977–1979). 
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Соцзобов’язання: співробітників та довідки про їх виконання (1977); працівників дермато-

венерологічної служби області та протокол засідання комісії по підведенню підсумків 

соцзмагання (1978). 

Список членів місцевого  комітету і ревізійної комісії (1972). 

Кошториси прибутків та видатків (1967, 1968, 1971–1981). Фінансові і статистичні звіти 

(1966–1981). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 34; 1959–1976 рр. 

Комплексні плани заходів по боротьбі з захворюваннями серед населення Черкаської області 

(1975, 1980). 

Доповіді на обласних конференціях дермато-венерологів (1959–1961, 1972–1974). Основні 

якісні показники діяльності міських шкірвендиспансерів, відділень, кабінетів (1974). Річний 

звіт про роботу обласного диспансеру (1972). Зведені річні звіти міських і районних 

диспансерів, лікарень, кабінетів про контингент хворих (1971, 1972). Текстові звіти 

шкірвендиспансерів, відділень кабінетів районів і області про стан шкіряно-венерологічної 

служби (1975, 1976). 

Лекції на різні теми (1967–1976). 

 

 

Опис 1мд 

Справ: 14; 1968–1978 рр. 

Протоколи: звітно-виборчих профзборів працівників диспансера (1968, 1970–1973); 

виробничих нарад співробітників диспансера (1975, 1978). 

Плани роботи місцевого комітету профспілки. 

Соцзобов’язання працівників диспансера та відомості про їх виконання (1973, 1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-584  Черкаський міський промисловий комбінат Черкаського обласного управління 

місцевої промисловості , м. Черкаси Черкаської області   

Справ: 48; 1944–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1944–1950 рр. 

Накази, розпорядження начальника Київського облуправління місцевої промисловості (1944–

1947).  

Статут комбінату (1947).  

Накази, розпорядження директора комбінату з основної діяльності (1946, 1947). Протоколи: 

виробничих та технічних, нарад (1945–1947); зборів працівників та службовців (1946, 1947).  

Виробничі плани (1944–1947).  

Статистичні звіти: про виконання виробничих планів (1944, 1945); з соціального страхування. 

Акти перевіряння діяльності комбінату держінспектором з торгівлі (1944). Листування з 

Київським облуправлінням місцевої промисловості з питань діяльності комбінату (1944–

1947).  

Накази, кошторисно-фінансові розрахунки про відновлення та будівництво комбінату (1944).  
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Документи (договори, зобов’язання, протоколи, акти) з соцзмагання колективу комбінату 

(1944–1946).  

Фінансовий план (1947). Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1947–1950). Баланси: 

основної діяльності (1944, 1946); виробничої діяльності (1946). Річні бухгалтерські звіти 

(1944–1947). 

 

 

Опис 2 

Справ: 126; 1948–1963 рр. 

Накази, розпорядження Київського облуправління місцевої промисловості (1948–1950); 

Черкаського облуправління місцевої і паливної промисловості (1956–1962). Протоколи: 

виробничих нарад (1948–1955); загальних зборів працівників та службовців комбінату (1949–

1955); цехових зборів (1948–1955). Положення про міські (районні) промислові комбінати 

(1948, 1954).  

Техніко-промислово-фінансові плани (1953–1963). Промислово-фінансовий план (1949). 

Виробничі плани (1948–1952).  

Річні звіти про промислову, виробничу та фінансову діяльність комбінату (1948–1955). 

Місячні статистичні звіти  про виконання планів з випуску валової продукції (1950, 

1955).Виробничо-статистичні звіти комбінату (1956–1960). Відомості про переселення 

об’єктів із зони затоплення (1955).  

Документи (заяви, протоколи, рацпропозиції, звіти) з раціоналізації та винахідництва (1949–

1955).  

Статистичні звіти про чисельність, підготовку та перепідготовку кадрів (1948–1954). 

Документи (договори, зобов’язання, звіти, інформації) з соцзмагання колективу комбінату 

(1948–1951, 1955–1957). Колективні договори (1948, 1949, 1953, 1954, 1958–1961).  

Фінансові плани (1951, 1952). Штатні розписи (1951–1955, 1962, 1963). Кошториси витрат 

(1948, 1951–1955). Річні фінансові звіти (1956–1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-586  Черкаська трикотажна фабрика ім.60-річчя Радянської України Українського 

промислового трикотажного об’єднання ―Укртрикотажпром‖, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 746; 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944–1949 рр. 

Постанови, накази: Міністерства легкої промисловості УРСР (1947, 1948); Київського 

облуправління легкої промисловості (1947, 1948).  

Статут Черкаської рукавично-трикотажної фабрики (1944). Постанова Київського 

облвиконкому про затвердження статутного фонду фабрики (1946).  

Промислово-фінансовий план (1947) та пояснююча записка до нього (1949). Виробничий 

план (1948). Місячні плани робіт цехів (1947).  

Доповідні записки про роботу фабрики (1947). Щомісячні звіти та статистичні звіти про 

виконання планів з собівартості продукції (1947, 1948).  

Документи (договори, графіки, звіти, акти) про відбудову фабрики (1946, 1947). Штатні 

розписи, кошториси витрат (1946, 1947). Місячні оборотні баланси (1946–1948). 
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Опис 2 

Справ: 618; 1946–1985 рр. 

Накази, рішення, розпорядження: Міністерства легкої промисловості УРСР (1955–1973, 1979, 

1980); управлінь текстильної, трикотажної, легкої, меблевої та деревообробної промисловості 

(1955–1958, 1961–1973, 1979, 1980); міськвиконкому (1955–1958, 1961–1973, 1979, 1980). 

Накази директора фабрики з основної діяльності (1950–1965, 1977–1980, 1983).  

Протоколи: виробничих нарад (1949, 1958, 1972); технічних нарад (1952, 1953); загальних 

зборів працівників фабрики (1953, 1954); засідань художньо-технічної ради (1977–1982).  

П’ятирічні плани розвитку промислового виробництва (1971–1975, 1981–1985). Техніко-

промислово-фінансові плани. Плани виробництва та реалізації продукції (1967–1970). 

Виробничі плани (1971–1975).  

Довідки, інформації про діяльність фабрики (1979, 1980). Річні звіти з основної діяльності 

(1946–1965, 1971–1976, 1979–1985). Довідки: про виконання плану з продукції та собівартості 

(1971); про виробничу діяльність фабрики (1972, 1981, 1982). Виробничі звіти про виконання 

плану з продукції, випуск продукції в асортименті, якість продукції (1971).  

Паспорта фабрики (1979–1985).  

Плани з праці та фонду зарплати (1967–1985). Звіти про виконання планів з праці та фонду 

зарплати (1967–1975, 1979–1985).  

Документи: (протоколи, плани, розрахунки, аналізи, звіти) з наукової організації праці (1971–

1985); протоколи, плани, звіти науково-технічного товариства (1963–1970, 1979, 1980); плани, 

звіти, інформації про впровадження нової техніки та передової технології, механізації та 

автоматизації виробничих процесів (1971–1974, 1977–1985); (накази, розпорядження, плани, 

заяви, рацпропозиції, розрахунки, звіти) з раціоналізації та винахідництва (1951–1962, 1966–

1985); (плани, заходи, довідки, звіти) з охорони праці та техніки безпеки (1954–1959, 1967–

1974, 1978–1985).  

Заходи, направлені на раціональне використання сировини, покращення якості виробів, 

зменшення відходів виробництва та довідки про виконання цих заходів (1971–1974). 

Документи (плани, довідки, відомості, звіти) про  роботу з кадрами (1949–1985). 

Соцзобов’язання колективу фабрики, інформації та підсумки їх виконання (1950–1954, 1957, 

1960, 1967–1971).  

Фінансові плани (1961–1963, 1971–1974, 1979–1985). Штатні розписи, кошториси витрат 

(1948–1966, 1971–1973, 1977–1985). Річні бухгалтерські звіти (1952, 1966–1970, 1977, 1978). 

Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності фабрики (1966–1984).  

Документи (протоколи, звітні доповіді, колдоговори та акти перевіряння їх виконання, 

кошториси, звіти) фабричного комітету профспілки (1951–1966, 1977–1980, 1983–1985). 

 

 

Опис 1м   

Справ: 104; 1954–1975 рр. 

Протоколи: виробничих нарад (1954–1956); профконференцій (1960–1975); загальних зборів 

членів профспілки і засідань фабричного комітету профспілки.  

Плани роботи фабричного комітету (1954–1956, 1968–1975).  

Статистичні звіти фабричного комітету з усіх видів діяльності.  

Соцзобов’язання працівників фабрики (1961–1966, 1970, 1975). Колективні договори та акти 

перевіряння їх виконання (1954–1960, 1967–1975).  

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р-587  Черкаська валяльно-войлочна фабрика Українського промислового об’єднання по 

виробництву шерстяних тканин і валяльно-войлочних виробів ―Укрпромшерсть‖, м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 580; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1944–1948 рр. 

Постанови Ради Народних Комісарів СРСР (1944, 1945, 1948); Міністерства легкої 

промисловості УРСР (1944, 1945, 1948); накази Київського облуправління легкої 

промисловості (1944, 1945, 1948).  

Протоколи загальних зборів працівників та службовців фабрики (1944).  

Акти перевіряння роботи фабрики (1944).  

Списки працівників та службовців фабрики (1944).  

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1945). Річні бухгалтерські звіти (1944–1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 411; 1948–1968, 1975–1980 рр. 

Накази, постанови: Міністерств легкої промисловості, промислових товарів широкого вжитку 

УРСР, Головного управління шерстяної промисловості, Рад народного господарства 

Київського та Черкаського економічних адміністративних районів, облуправління легкої, 

меблевої і деревообробної промисловості (1948–1963, 1968, 1974). Накази директора фабрики 

з основної діяльності (1968, 1975–1980).  

Протоколи: нарад при директорі фабрики (1978); засідань технічної ради (1953–1956, 1975–

1980). Плани, аналізи, звіти бюро економічного аналізу (1963, 1964). Техніко-промислово-

фінансові плани (1963–1968, 1976–1980). Промислово-фінансові та виробничо-фінансові 

плани.  

Довідки, інформації про роботу фабрики (1955, 1968). Планові показники з виробництва 

(1949).  

Паспорта фабрики (1954, 1975–1977, 1980).  

Плани з праці (1949, 1952–1967, 1975–1980). Річні звіти про виконання планів з праці (1958–

1962, 1975–1979).  

Документи: (плани, довідки, інформації, звіти) з наукової організації праці (1968, 1975–1980); 

плани, інформації та звіти бюро технічної інформації (1961–1965, 1975–1980); (протоколи, 

плани, заяви, розрахунки, звіти) з раціоналізації та винахідництва (1951–1968, 1975–1979); 

(плани, заходи, аналізи, звіти) з охорони праці та техніки безпеки (1965–1968, 1975–1979); 

річні титульні списки, річні звіти з капітального будівництва (1950–1959, 1965–1967).  

Документи (плани, річні текстові та статистичні звіти) про роботу з кадрами (1963–1968, 

1975–1980).  

Соцзобов’язання колективу фабрики та підсумки їх виконання (1951, 1960–1968, 1975–1977, 

1980).  

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти.  

Документи (протоколи, плани, колдоговори та акти перевіряння їх виконання, кошториси, 

звіти) фабричного комітету профспілки (1952–1966, 1975–1980). 
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Опис 1м 

Справ: 160; 1949–1974 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1954); загальних зборів членів профспілки; засідань 

фабричного комітету. Звітні доповіді голови фабричного комітету (1954–1971).  

Плани роботи фабричного комітету (1952–1964, 1967–1974).  

Статистичні звіти фабричного комітету з усіх видів діяльності.  

Договори на соцзмагання між фабриками, соцзобов’язання колективу  та підсумки їх 

виконання (1950, 1955, 1958–1962). Колективні договори та акти перевіряння їх виконання 

(1952–1974).  

Кошториси прибутків та витрат (1952–1974). Річні фінансові звіти. Акти ревізії фінансово-

господарської діяльності фабричного комітету (1967–1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-588  Черкаська швейна фабрика Київського виробничого швейного об’єднання 

―Україна‖, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 490; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944–1949 рр. 

Накази, постанови, розпорядження: Народного комісаріату легкої промисловості УРСР; 

Міністерства легкої промисловості УРСР; Київського облуправління легкої промисловості.  

Статут фабрики (1945).  

Протоколи виробничих нарад, господарського активу (1948).  

Виробничий план (1944).  

Щомісячні звіти про виконання планів з основних показників роботи фабрики (1947, 1948). 

Річні звіти з капітального будівництва.  

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1947). Річні бухгалтерські звіти (1944, 1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 329; 1947–1975 рр. 

Накази Київського виробничого швейного об’єднання (1950, 1955–1962, 1968–1974); 

керуючого трестом швейної промисловості Київського раднаргоспу (1950, 1955–1962, 1968–

1974). Накази, розпорядження директора фабрики з основної діяльності (1949, 1954–1958, 

1970–1975).  

Протоколи: виробничих та технічних нарад (1949, 1955, 1956, 1966); загальних зборів 

працівників та службовців фабрики (1957).  

Техніко-промислово-фінансові плани (1954–1975). Річні виробничі плани (1958–1975). Плани 

з виробництва, собівартості товарної продукції та випуску продукції в асортименті (1970–

1975).  

Довідки, інформації про діяльність фабрики (1972, 1973). Звіти про виконання планів з 

продукції, про постачання продукції та випуск продукції в асортименті (1972, 1973). 

Паспорта фабрики (1954, 1956).  

Документи: (накази, протоколи, плани, звіти) з наукової організації праці (1965–1975); плани, 

інформації та звіти науково-технічного товариства (1966–1968, 1972–1975); (протоколи, акти, 
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звіти, журнали реєстрації рацпропозицій) з раціоналізації та винахідництва (1955–1975); 

(протоколи, плани, аналізи, довідки, звіти) з охорони праці та техніки безпеки (1965–1975).  

Документи (плани, довідки, інформації, звіти) про роботу з кадрами (1965–1975). 

Соцзобов’язання колективу фабрики та підсумки їх виконання (1949, 1950, 1957–1963, 1968–

1975). Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1951–1967).  

Річні фінансові плани (1958–1975). Штатні розписи, кошториси витрат (1951, 1954–1975). 

Річні звіти з фінансово-промислової діяльності фабрики. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 123; 1954–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборчих профконференцій (1966–1968); профконференцій (1961–1965, 

1970–1975); засідань постійно-діючої наради (1972–1975); загальних зборів членів 

профспілки (1961–1973); засідань фабричного комітету. Звітні доповіді голови фабричного 

комітету (1956, 1960–1971).  

Плани роботи фабричного комітету (1964–1975).  

Статистичні звіти фабричного комітету з усіх видів діяльності (1959–1975). Соцзобов’язання 

колективу фабрики та інформації про їх виконання (1964–1971, 1974, 1975). Колективні 

договори та акти перевіряння їх виконання (1954, 1964–1975).  

Кошториси прибутків та витрат (1959–1975). Річні фінансові звіти (1959–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-589  Черкаський хлібокомбінат Черкаського обласного управління харчової 

промисловості, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 217; 1944–1966 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 151; 1944–1966 рр. 

Накази Київського тресту ―Головхліб‖ (1947–1963, 1966); рішення: облуправління 

промисловості продовольчих товарів (1950–1963, 1966); міськвиконкому (1947–1963, 1966).  

Протоколи виробничо-технічних нарад (1950–1955, 1966). Техніко-промислово-фінансові 

плани (1955–1957, 1963–1966). Промислово-фінансові плани (1951–1954, 1958–1962).  

Техніко-економічні показники діяльності комбінату (1966). Статистичні звіти про виконання 

планів з продукції та собівартості, з праці (1945–1962).  

Звіти про впровадження нової техніки(1965). Документи (плани, заяви, рацпропозиції, акти, 

звіти) з раціоналізації та винахідництва (1954–1965). Плани, заходи та звіти з охорони праці і 

техніки безпеки (1965, 1966).  

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1954–1965).  

Фінансові плани (1951–1966). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1966). Річні 

бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 66; 1948–1966 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1950, 1951, 1954–1966); засідань заводського 

комітету (1949–1963); засідань робітничої конфліктної комісії (1948–1956). Звітні доповіді 
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голови заводського комітету (1949, 1951, 1955, 1958, 1959). Статистичні звіти заводського 

комітету з усіх видів діяльності (1960–1966). Документи про роботу товариського суду (1953–

1955, 1960). Кошториси прибутків та витрат (1960–1966). Річні фінансові звіти (1960–1966). 

 

 

 

 

Ф. Р-590  Черкаський фанерний завод метало-фурнітурного тресту Міністерства легкої 

промисловості УРСР, м. Черкаси Київської області 

Справ: 9; 1944–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1944–1947 рр. 

Накази, розпорядження республіканського метало-фурнітурного тресту (1946, 1947). 

Листування з організаціями вищого рівня з основних питань діяльності заводу.  

Орендні договори на виконання проектно-кошторисних робіт з реконструкції та відновлення 

заводу.  

Похвальні грамоти за досягнуті високі виробничі показники в соцзмаганні (1946, 1947).  

Річний бухгалтерський звіт (1946). 

 

 

 

 

Ф. Р-602  Відділ комунального господарства виконавчого комітету Черкаської міської Ради 

народних депутатів (міськкомунгосп), м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 525; 1944–1980 рр.  

 

Опис 1 

Справ: 47; 1944–1949 рр. 

Накази Міністра комунального господарства УРСР (1946–1949); постанови та рішення 

Київського облвиконкому (1944, 1945), міськвиконкому (1944–1948), накази завідувача 

облкомунгоспу (1944, 1945), виробничо-технічних нарад (1947). 

Документи: про обговорення генеральної схеми реконструкції Черкас (1945); боротьбу з 

повідями (1945–1949); меліорацію Митниці (1946), роботу міського водопроводу (1947); 

відбудову готелю (1945), банно-прального комбінату (1946, 1947); видавання позик для 

будівництва житла і побутового облаштування демобілізованих воїнів Радянської Армії 

(1944–1948); соцзмагання (1947–1948). Листування про відбудову, реконструкцію об’єктів 

міського комунального господарства, благоустрій, озеленення (1944–1947), роботу саду ім. 

Шевченка (1946); звіти з кадрових питань міськкомунгоспу (1947).  

Документи про дислокацію військових кладовищ, братських і індивідуальних могил 

радянських воїнів (1947), Списки домовласників та громадян, які отримали земельні ділянки 

(1947). Журнали реєстрації заяв громадян із земельних питань (1945–1947). 

Інвентаризаційні відомості основних засобів, будівель і споруд міськкомунгоспу (1944), 

виробничо-фінансові плани (1944, 1946, 1947). Титульні списки капіталовкладень (1944). 

Штатні розписи (1944–1947). Річні бухгалтерські звіти (1944–1947); є відомості про штатну 

чисельність міськкомунгоспу в 1939–1941 рр. (1945). 
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Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими окупантами міському комунальному 

господарству, Дудниківський МТС (1944, 1945), переліки зруйнованого, знищеного, 

розграбованого майна (1944). 

 

 

Опис 5 

Справ: 6; 1945–1953 рр. 

Рішення міськвиконкому (1945, 1948–1953), накази облкомунгоспу (1948, 1949). 

Протоколи виробничих нарад (1948, 1949). 

Відомості про роботу міськкомунгоспу (1947–1950). Документи: про боротьбу з повіддю 

(1953); про соцзмагання (1949, 1950, 1952). Акти передачі при зміні керівників (1950–1952). 

Заключний звіт по капітальних вкладеннях (1946). Акт інвентаризації основних засобів 

(1947); виробничо-фінансові плани (1948–1953), кошториси, штатні розписи, річні звіти 

(1947–1953) міськкомунгоспу та підвідомчих організацій. 

 

 

Опис 6 

Справ: 385; 1954–1980 рр. 

Рішення міськвиконкому (1954–1979); накази облкомунгоспу (1956–1979); накази та 

розпорядження завідувача міськкомунгоспу (1971–1980). 

Протоколи: технічних нарад (1958, 1959, 1975–1977), засідань технічної ради (1978–1980). 

П’ятирічні плани: будівництва соціально-культурних об’єктів і благоустрою міста на 1966–

1970 рр., розвитку комунальних підприємств на 1971–1975 рр., економічного і соціального 

розвитку Черкас на 1976–1980 рр.; план створення і розвитку зелених зон на 1958–1960 рр. 

Довідки: ―м.Черкаси за 50 років‖ (1967); про будівництво житлофонду за 1960–1966 рр. 

Плани по благоустрою міста (1954–1979), звіти, довідки, відомості, доповіді про благоустрій, 

роботу комунальних підприємств (1954–1980). Статзвіти з усіх видів виробництва 

міськкомунгоспу (1971–1980) і річні звіти (1971–1980); звіт рятувальної станції (1967). 

Документи: про діяльність науково-технічного товариства, впровадження нової техніки, 

раціоналізаторства і винахідництва, техніку безпеки (1971–1980); про роботу з кадрами (1963, 

1964, 1971–1980). 

Соцзобов’язання (1959–1961, 1967, 1970–1980) та документи про підсумки їх виконання 

(1970–1980). 

Техпромфінплани (1968–1980), кошториси видатків та штатні розписи (1954–1980). 

Кошториси на проектні та вишукувальні роботи (1960, 1961); титульні списки (1960–1967). 

Річні бухгалтерські звіти (1954–1980). Аналізи господарської діяльності комунальних 

підприємств (1971, 1973, 1974). Акти ревізій: міськкомунгоспу за періоди 1967–1970, 1977–

1979 рр.; підвідомчих організацій за 1968–1970 рр. 

Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань місцевого комітету профспілки, 

кошториси, статистичні та фінансові звіти місцевого комітету (1978–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 37; 1967–1977 рр. 

Протоколи: загальних профспілкових зборів; засідань місцевого комітету профспілки. 

Кошториси доходів і видатків, статистичні та фінансові звіти місцевкому. 
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Ф. Р-604  Інспектура державної статистики міста Черкаси Черкаського обласного 

статистичного управління, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 320; 1944–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944 р. 

Документи про перепис худоби у індивідуальних власників (01.01.1944); бланки обліку і 

зведення про реалізацію сільгосппродукції і худоби на базарах міста. Місячні звіти про 

виконання підприємствами плану з праці і зарплати; по комунальному господарству; 

культурі, освіті, охороні здоров’я; про реєстрацію, природний рух населення, реєстрацію 

актів громадянського стану. 

 

Опис 2 

 

Справ: 12; 1945 р. 

Постанови, рішення Київського облвиконкому і Черкаського міськвиконкому. 

Бланки Всесоюзних переписів дрібної промисловості (01.01.1945) та плодоовочевих 

насаджень; перепису худоби (01.01.1945); одноразового обліку комунальних підприємств 

(01.10.1945). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1945 р.; бланки обліку і зведення про 

реалізацію сільгосппродукції і худоби на колгоспних базарах. Місячні звіти про виконання 

плану з основних показників роботи підприємств міста, з праці і зарплати. 

Списки інвалідів Великої Вітчизняної війни, пенсіонерів та зведення про надання їм 

матеріальної допомоги. 

 

 

Опис 3 

Справ: 13; 1946 р. 

Бланки Всесоюзного перепису дрібної промисловості (01.01.1946), перепису виноградних 

насаджень. 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1946 р.; зведені дані про чисельність худоби та 

списки  індивідуальних власників худоби (01.01.1946); місячні бланки обліку і зведення про 

реалізацію сільгосппродуктів і худоби на базарах міста. 

Місячні звіти про виконання плану з основних показників роботи підприємств, з капітальних 

робіт, праці і зарплати; місячні звіти, зведення по статистиці культури, освіти, охорони 

здоров’я (1945, 1946); відомості про чисельність, природний і механічний рух населення, 

реєстрацію актів громадянського стану; допоміжні відомості для підрахунку виборців за 

статтю і віком. Документи про зарплату працівників інспектури. 

 

 

Опис 4 

Справ: 17; 1947 р. 

Бланки Всесоюзного перепису дрібної промисловості (01.01.1947). Списки підприємств, 

відомості про чисельність робітників на промислових підприємствах міста, звіти про 

чисельність робітників і службовців за статтею, віком і стажем роботи на 01.05.1948. 

Заключні  звіти про підсумки сівби під урожай 1947р.; зведення даних про чисельність 

худоби та списки індивідуальних власників худоби (01.01.1947); місячні бланки обліку і 
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зведення про реалізацію сільгосппродуктів і худоби на базарах міста, щомісячну реалізацію 

базарних цін. 

Річні (1946) та місячні (1947) звіти про виконання плану з основних показників роботи і 

випуску валової продукції, собівартості, праці і зарплати, капітальних робіт, про роботу 

грузового автопарку, витрату палива; щоквартальні показники продуктивності праці. 

Місячні і одноразові звіти по статистиці культури, освіти, охорони здоров’я. 

 

 

Опис 5 

Справ: 96; 1948–1955 рр. 

Звіти по Всесоюзному перепису дрібної промисловості (01.01.1948), одноразовому обліку 

комунальних підприємств (01.01.1948), про підсумки переписів плодово-ягідних насаджень 

(1952, 1953), міського житлового фонду, який перебуває в особистій власності громадян 

(01.04.1950). 

Документи з обліку посівних площ та урожайності (1948–1955), про чисельність худоби за 

даними переписів і одноразових обліків (1948–1955); про колгоспно-базарну торгівлю та ціни 

на сільгосппродукти на базарах (1949–1955). 

Звіти, зведення про виконання плану з випуску валової продукції (1948–1955), капітального 

ремонту житлових будинків (1951), капітального будівництва (1952–1954); про чисельність 

робітників та службовців і фонд зарплати (1948–1955); про наявність міського 

усуспільненого житлового фонду (1948, 1949, 1951). Документи про облік автомобілів, 

тракторів (1948–1955), по статистиці зв’язку (1949–1954), житлово-комунального 

господарства (1949, 1951–1955); культури, охорони здоров’я (1949–1955). Відомості про 

чисельність, механічний рух населення (1948–1955); про підсумки підрахунку дітей і молоді 

у віці до 18 років (1948), виборців (1950). Накази, розпорядження облстатуправління, рішення 

міськвиконкому (1949–1955); інструкції, оргплани та програми з усіх видів статробіт (1948–

1955). Плани роботи інспекції (1949–1955). Кошторис та штатний розпис (1948); документи 

про підсумки соцзмагання (1950). 

 

 

Опис 6 

Справ: 176; 1956–1971 рр. 

Аналітичні записки, доповіді інспектури з усіх галузей господарства і культури міста (1967–

1971); зведені статистичні дані по промисловості (1959–1969), капітальному будівництву 

(1966–1968), сільському  господарству (1956, 1960–1971). Документи одноразових: обліку 

усуспільненого житлового фонду (1956); переписів шкільних будівель (01.01.1961) та установ 

охорони здоров’я (1963), обліку підлітків та списки усіх підлітків віком 14–17 років 

(01.10.1964). 

Зведення, звіти про виконання плану з випуску валової продукції, з праці (1956–1971); звіти з 

капітального будівництва (1960–1966), житлово-комунального господарства (1956, 1960–

1966); відомості про наявність тракторів (1957, 1966); документи щорічних обліків худоби 

(1956, 1958–1971), обстежень з питань праці і зарплати (1965–1971). Зведення про механічний 

рух населення (1956–1971). Звіт про хід підготовки до Всесоюзного перепису населення 1959 

року. 

Накази облстатуправління, рішення облвиконкому; інструкції та вказівки – статистичний 

інструментарій (1956–1971). Кошториси та штатні розписи інспекції (1956, 1957). 
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Ф. Р-610  Черкаське лісове промислове господарство (ліспромгосп) Київського 

республіканського промислово-сировинного тресту ―Київліс‖, м. Черкаси Київської області  

Справ: 12; 1944-1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944, 1945 рр. 

Постанови: райвиконкому; райкому профспілки працівників лісу і сплаву (1945). Протоколи: 

технічних нарад (1945); виробничих зборів (1944).  

Річний звіт про роботу ліспромгоспу (1945).  

Акти про збитки, нанесені ліспромгоспу німецько-фашистськими загарбниками, списки 

зруйнованих будівель та споруд (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 8; 1944–1949 рр. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річний (1946). та місячні (1948) бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-613  Черкаська міська лікарня № 1 відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Черкаської міської Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 126; 1936, 1940, 1944–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 126; 1936, 1940, 1944–1987 рр. 

Накази головного лікаря з основної діяльності (1970–1987). 

Протоколи: засідань (1985–1987) та рішення (1982–1987) медичної ради; оперативних нарад 

із завідувачами відділень лікарні (1982–1987); науково-практичних конференцій лікарів 

методоб’єднань (1985–1987); засідань ради медсестер (1979–1985). 

Довідки та відомості, подані вищим органам (1980–1987). Річні статистичні звіти про 

лікувально-профілактичну роботу лікарні (1949–1987) та пояснювальні записки до них (1949–

1954, 1957–1987). 

Кошторис по спецкоштах та реєстраційна картка по штатах (1936), паспорт лікарні (1936), 

проект прибудови флігеля до будівлі Четвертої лікарні (1940). Річний звіт про виконання 

плану по контингентах і штатах, руху основних засобів (1940). 

Касова книга (1944). Касові плани і звіти (1946, 1947); дефектно-розціночний акт про ремонт 

будівель міськлікарні (1946); кошториси видатків (1985–1987). Штатний розпис (1987). Річні 

фінансові (1967–1971) та бухгалтерські (1972–1976, 1978, 1979, 1984–1987) звіти. Акти 

ревізій фінансово-господарської діяльності лікарні (1972, 1974, 1986). 

Протоколи профспілкових зборів та засідань профкому (1983–1991). 
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Ф. Р-618  Золотоніський овчинно-шубний завод Полтавського обласного управління легкої 

промисловості, м. Золотоноша Полтавської області  

Справ: 14; 1944–1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1948 рр. 

Постанови облвиконкому (1945, 1948).  

Протокол технічної наради (1945).  

Кошторис на відновлення заводу та паспорт заводу (1945).  

Акт приймання-передавання справ при зміні директора заводу (1948).  

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти.  

Картки обліку основних засобів (1946–1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-619  Золотоніський м’ятний завод Головного управління харчових ароматичних масел 

Народного комісаріату харчової промисловості СРСР, м. Золотоноша Полтавської області  

Справ: 10; 1943–1945 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1943–1945 рр. 

Накази, директиви Наркомату та Головного управління (1943, 1944).  

Протокол виробничо-технічної наради (1943).  

Техніко-промислово-фінансовий план (1945).  

Титульні списки капітальних робіт (1944, 1945).  

Лімітні довідки, штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1945). Вступний, оборотний та 

заключний баланси (1943). Річні бухгалтерські звіти (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-620  Золотоніський маслозавод Полтавського обласного тресту ―Маслопром‖, м. 

Золотоноша Полтавської області  

Справ: 8; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1943–1946 рр. 

Накази, директивні вказівки Полтавського облтресту (1943, 1944).  

План роботи заводу (1946).  

Звіт з капітального будівництва (1946). Річні бухгалтерські звіти.  

Акт про збитки, нанесені заводу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 
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Ф. Р-621  Золотоніський цегельний завод Управління будівельних і відбудовних робіт 

Південно-західної залізниці, м. Золотоноша Полтавської області 

Справ: 8; 1943–1945 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1943–1945 рр. 

Накази Управління будівельних і відбудовних робіт.  

Промислово-фінансовий план (1945).  

Річний звіт заводу (1945). Зведення про хід підготовчих та відновлювальних робіт (1944). 

Місячні звіти про виконання планів з праці.  

Калькуляції вартості цегли.  

Штатний розпис (1945). Кошториси витрат (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-622  Золотоніський лікеро-горілчаний завод Українського виробничого об’єднання 

лікеро-горілчаної промисловості ―Укрлікергорілка‖, м. Золотоноша Черкаської області   

Справ: 378; 1929–1932, 1944–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 233; 1929–1932, 1944–1983 рр. 

Протоколи виробничих нарад (1981). Положення про завод (1954).  

Акт передачі заводу до складу Київського спиртотресту (1957).  

Техніко-промислово-фінансові плани (1945–1983). Заявки до планів (1929–1932). Документи 

про обстеження спиртово-горілчаного заводу (1929, 1939). Річні виробничі звіти (1980–1983).  

Статистичні звіти: про впровадження нової техніки (1970–1983); з наукової організації праці 

(1970–1975, 1980–1983); про нещасні випадки (1972–1983).  

Документи з кадрових питань (1981–1983).  

Соцзобов’язання колективу заводу (1968–1975, 1983). Колективні  договори та акти 

перевіряння їх виконання (1967–1979, 1983).  

Штатні  розписи, кошториси витрат (1944–1983). Річні бухгалтерські звіти (1944–1983). Акти 

ревізій фінансово-господарської діяльності заводу (1957, 1962, 1963, 1968–1975, 1980–1985). 

Протоколи: профспілкових зборів (1983); засідань заводського комітету профспілки (1983). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 145; 1948–1982 рр. 

Протоколи: загальних профспілкових зборів (1955–1982); засідань заводського комітету 

профспілки (1955–1982). Звітні доповіді голови завкому (1960–1962, 1968–1982).  

Статистичні звіти завкому з усіх видів діяльності (1956–1961, 1967–1982). Соцзобов’язання 

колективу  заводу та документи про підсумки їх виконання (1953–1965, 1981). Колективні 

договори та акти перевіряння їх виконання (1948–1952, 1980–1982). 

Кошториси доходів та витрат (1956–1982). Річні фінансові звіти (1956–1982). 
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Ф. Р-623  Золотоніський млинзавод № 12 Харківського борошномельного тресту 

―Головборошно‖, м. Золотоноша Полтавської області  

Справ: 5; 1944, 1945 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944, 1945 рр. 

Накази, розпорядження, інструкції тресту ―Головборошно‖ (1944).  

Робочі креслення будівель млинзаводу.   

Список працівників та службовців (1944).  

Річний звіт про виробничо-фінансову діяльність млинзаводу (1945). 

 

 

 

 

Ф. Р-624  Виконавчий комітет Золотоніської районної Ради народних депутатів, м. 

Золотоноша Черкаської області  

Справ: 1234; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 116; 1943–1947 рр. 

Постанова Полтавського облвиконкому і бюро обкому КП(б)У (1943–1945). 

Протоколи: засідань та постанови райвиконкому (1944–1946); засідань виконкомів сільських 

Рад (1943–1945); надзвичайної комісії по боротьбі з епідеміями (1945); дільничних комісій по 

виборах до Верховної Ради СРСР (1946). 

Протести районної прокуратури (1945), заяви і скарги трудящих (1944–1945). 

Відомості про зміну назв сіл (1946). 

П’ятирічний план відбудови та розвитку народного господарства району на 1946–1950 рр. 

Відомості про зміну назв сіл (1946).  

Документи: про боротьбу з повіддю (1946); забезпечення району паливом (1944, 1945); стан 

сільського господарства (1944, 1945), будівництва (1944, 1946); роботу промислових 

підприємств (1945, 1946).  

Документи про переселення мешканців району до Кримської АРСР (1944), списки громадян, 

які прибули в район після визволення (1944), відомості про: допомогу репатрійованим 

громадянам (1945); облаштування евакуйованого з Польщі українського населення (1944–

1946). 

Документи  про нагородження медаллю ―Зо доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 

1941–1945 рр.‖ (1946–1947); відомості: про вручення нагород (1946); про депутатів сільських 

Рад (1945).  

Штатні розписи райвиконкому (1944, 1945) та його відділів (1944). Мережа установ, що 

перебувають на районному бюджеті (1946), зведення місцевих бюджетів по району (1946); 

книги обліку кредитів та витрат (1944–1946), місячні бухгалтерські звіти (1945, 1946). 

Документи про злодіяння, скоєні німецько-фашистськими загарбниками під час окупації 

району (1943). 

 

 

Опис 2 

Справ: 1110; 1944–1980 рр. 
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Протоколи: сесій районної Ради (1947–1980); засідань, постанови та рішення райвиконкому 

(1947–1980), розпорядження голови райвиконкому (1954, 1964–1980). 

Документи постійних комісій районної Ради (1959–1980), звітні доповіді про роботу 

райвиконкому (1947, 1953, 1969, 1971, 1974). Протоколи засідань комісій:  адміністративної 

(1967–1980); у справах неповнолітніх (1965–1980). Документи про вибори депутатів районної 

Ради. Списки депутатів (1945, 1947, 1948); накази виборців (1950) та звіти депутатів про 

роботу (1962–1980); статзвіти про склад депутатів (1946–1980 із винятками). 

Інформації: про організаційно-масову роботу (1947–1980); стан розгляду заяв і скарг 

громадян (1954); соціалістичні зобов’язання (1951), відомості про підсумки соцзмагання 

(1977–1980). Документи з питань релігійних культів (1966–1980). П’ятирічний план 

будівництва об’єктів соціально-культурного призначення в районі на 1966–1970 рр., 

перспективний план закупівель сільгосппродукції на 1971–1975 рр. Документи: про підсумки 

перевірок і оглядів (1967); про благоустрій населений пунктів, стан тваринництва, підсумки 

сільськогосподарських робіт, роботу автотранспорту, впровадження досягнень науки і 

передового досвіду (за окремі роки); забезпечення учасників Великої Вітчизняної війни 

(1975). 

Документи про нагородження жителів району орденами і медалями (1959–1980). 

Списки переселенців із Польщі і репатрійованих із західних зон Німеччини (1949), відомості 

про роботу по репатріації і районі (1950). Список населених пунктів району (1947). 

Кошториси видатків, штатні розписи (1945–1965). Місячні фінансові звіти (1947, 1950, 1951, 

1953). Річні бухгалтерські звіти (1952, 1955–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-626  Фінансовий відділ виконавчого комітету Золотоніської районної Ради народних 

депутатів, м. Золотоноша Черкаської області  

Справ: 650; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1944–1946 рр. 

Квартальні і місячні бюджети (1945); проект бюджету, зведення місцевого бюджету, річний і 

квартальні бюджети району (1946), річні сільські бюджети (1946). Кошториси видатків 

районних установ та на спецкоштах (1946). 

Річні звіти: про виконання місцевих бюджетів; по сільськогосподарському податку (1945, 

1946); квартальні звіти про: надходження лісового прибутку (1945, 1946); відрахування від 

прибутку, податок з обороту, з неторгових операцій (1946). 

 

 

Опис 5 

Справ: 562; 1947–1980 рр. 

Бюджети району (1947–1966). Проекти місцевих бюджетів району (1977–1980); розписи 

доходів і видатків бюджетів (1965–1980). Зведення затверджених бюджетів району, зведення 

про мережу, штати і контингенти установ (1967–1980), зведення міських (1967–1979), 

сільських (1967–1980). Бюджети: сільських рад (1947–1950); установ (1947). 

Річні плани: надходження платежів по державних прибутках (1961–1980); податку з обороту 

(1957–1959, 1966). 
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Зведення затверджених кошторисів бюджетних установ (1977–1980); кошториси, штатні 

розписи і картки реєстрації штатів організацій (1977–1980). Річні фінансові плани, баланси 

доходів і видатків організацій (1965–1976). Журнали обліку реєстрації штатних розписів і 

кошторисів адміністративно-управлінських видатків (1950–1963, 1967–1980). Журнали 

надходження до бюджету незаконних і завищених асигнувань по кошторисах, вилучених при 

реєстрації штатів (1950–1965). Документи про підсумки перевірок установ (1979, 1980). 

Річні звіти, довідки про виконання бюджету; аналізи виконання бюджету (1947, 1949, 1951). 

Звіти про нарахування, надходження податків і платежів: з будівель і земельної ренти (1957–

1966, 1977–1980); прибуткового з колгоспів (1958–1980), лісгоспів (1978–1980); 

сільськогосподарського (1978–1980), лісового прибутку (1947, 1967–1980), з обороту (1947), з 

кооперативних і громадських організацій (1960–1980); з населення (1947, 1956–1962, 1965, 

1966, 1977–1980); з доходів від демонстрування фільмів (1977–1980); про наслідки 

обстеження оподатковуваного доходу і прибуткового податку (1962–1964); про зміну 

нарахованих сум і надходження платежів (1950–1980); місячні звіти про суми надходжень 

недоїмок (1968–1980). Особові рахунки платежів по прибутковому податку з кустарів та 

служителів культу (1967–1976). акти оцінки майна і наслідки реалізації та повернення 

вартості конфіскованого, виморочного і безгосподарного майна (1967–1980). Звіти: про 

роботу по штатах (1953–1980); про контрольно-ревізійну роботу (1960–1980). 

Плани роботи (1977–1980). Кошториси (1956–1980). Штатні розписи (1956–1979). 

Бухгалтерські звіти  райфінвідділу про виконання кошторису (1949–1980). Акти комплексних 

ревізій роботи райфінвідділу (1968, 1970, 1972, 1974, 1976). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 49; 1969–1976 рр. 

Проекти місцевих бюджетів району (1969–1976). Штати, кошториси і картки по реєстрації 

штатів організацій, акти ревізій і перевірок дотримання штатної дисципліни (1969–1976). 

Звіти про нарахування податку з будівель і земельної ренти, про підсумки обліку платників і 

відрахування сільськогосподарського податку, податку з населення (1969–1976). Плани 

роботи райфінвідділу (1973, 1974, 1976). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 16; 1976–1980 рр. 

Протоколи: загальних профспілкових зборів; засідань місцевого комітету профспілки. 

Статистичні звіти місцевкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-627  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Золотоніської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Золотоноша Черкаської області  

Справ: 218; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 53; 1944–1945 рр. 
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Інструкція Управління держзабезпечення при Раднаркомі УРСР, розпорядження 

Полтавського облсоцзабезу (1944); повідомлення райвійськкому про позбавлення допомоги 

сімей військовослужбовців (1944). 

Річний (1944), квартальні і місячні (1945) звіти про роботу. Акти перевірок фінансової 

діяльності (1944–1945) відділу держзабезпечення. Документи про проведення місячника 

допомоги дітям-сиротам та сім’ям військовослужбовців (1944).  

Документи: (заява, акти обстежень, списки, балансові рахунки, видаткові ордери) про 

виплати одноразової допомоги (1945); надання матеріальної допомоги, палива, одягу та 

взуття (1944–1946) сім’ям  військовослужбовців; про допомогу інвалідам праці (1945). 

Довідки про проведення розрахунків з пенсіонерами (1944) документи про виплату пенсій 

інвалідам війни (1945). Список інвалідів війни та праці по району (1945), демобілізованих з 

лав Червоної Армії (1945). Заяви та скарги сімей військовослужбовців і інвалідів війни 

(1945). 

Кошторис видатків (1944). Штатний розпис (1945). Місячні фінансові звіти, головна та касова 

книги, авансові звіти, відомості руху  кредитів, банківські документи (1944–1945). 

Відомості на виплату зарплати працівникам райсоцзабезу та відділу по держзабезпеченню, 

побутовому влаштуванню сімей військовослужбовців (1944–1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 146; 1946–1975 рр. 

Рішення облвиконкому (1957, 1959); накази облсоцзабезу (1973, 1975). 

Протоколи засідань громадської ради при відділі (1968–1975). 

Плани роботи (1968–1975). Інформаційні звіти про стан роботи відділу (1953, 1962, 1968–

1975). Статзвіти про чисельність пенсіонерів, сумах нарахованих їм місячних пенсій (1968–

1975). 

Документи про участь відділу у соцзмаганні (1968–1975) 

Кошториси видатків. Штатні розписи (1946–1965). Річні бухгалтерські звіти та звіти про 

виплату пенсій і держдопомоги. Річні звіти про виплату держдопомоги багатодітним і 

одиноким матерям (1957–1967). Документи про підсумки перевірок роботи відділу (1957–

1967). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності (1969, 1971, 1973, 1975). 

 

 

Опис 1 м 

Справ: 19; 1966–1975 рр. 

Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань місцевого комітету профспілки (1966–

1976). 

Доповіді (1966, 1968–1975) та статзвіти (1966, 1972, 1973, 1975) про роботу місцевкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-628  Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Золотоніської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Золотоноша Полтавської області  

Справ: 37; 1945–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1945,1946 рр. 



260 

 

Накази, розпорядження обласного управління сільського і колгоспного будівництва. 

Плани: будівництва в районі (1946), роботи відділу (1945). 

Акти: відведення земельних ділянок під забудову (1946); приймання тваринницьких (1945), 

колгоспних приміщень (1946), житлових будинків (1946); передачі житлових  будинків 

особам, які прибули з Польщі (1946). Документи про видачу лісоматеріалу. Звіти про стан 

сільського і колгоспного будівництва (1946). 

Списки: демобілізованих, інвалідів (1945); осіб на одержання кредиту для індивідуального 

будівництва (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 13; 1945–1949 рр. 

П’ятирічний (1946–1950) та річні (1948, 1949) плани сільського і колгоспного будівництва в 

районі. 

Акти: про відведення земельних ділянок під будівництво житлових будинків колгоспників 

(1949); прийому і передати закінчених об’єктів будівництва (1947, 1948); про закінчення 

будівництва господарських приміщень (1949); прийому житлових будинків (1949). 

Річні звіти про будівництво житлових будинків колгоспників, господарських будівель і 

культурно-побутових приміщень колгоспів (1947–1949). 

Кошторис видатків (1946). Штатні розписи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-629  Районна сільськогосподарська інспекція виконавчого комітету Золотоніської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Золотоноша Черкаської області  

Справ: 31; 1958–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1943–1945 рр. 

Постанови, розпорядження Полтавського обласного управління сільського господарства 

(1944). 

Річні звіти (1943), економічні характеристики колгоспів (1944). 

План землекористування колгоспів району (1944). Прибутково-видаткові кошториси 

районного відділу сільського господарства (1944), колгоспів (1945), титульні списки 

колгоспного будівництва (1945). Відомості інвентаризації стану озимих посівів (1943); плани 

і звіти про розвиток в районі тваринництва, конярства (1945); акти обстежень стану 

птахівництва (1945), перевірок комор колгоспів (1945). Листування про розукрупнення, 

ліквідацію колгоспів (1945). 

Документи про відновлення та про перевірки присадибного землекористування (1944). 

Акти про збитки, заподіяні німецькими окупантами колгоспам району (1943, 1944), 

обстежень сіл, спалених фашистами (1944). та листування про їх відновлення (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 7; 1958–1961 рр. 

Кошториси видатків та штатні розписи. Річні фінансові звіти інспекції (1958–1960). 
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Ф. Р-630  Відділ народної освіти виконавчого комітету Золотоніської районної Ради народних 

депутатів, м. Золотоноша Черкаської області  

Справ: 1159; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 69; 1943–1946 рр. 

Розпорядчі документи радянських, партійних, вищих відомчих органів. 

Розпорядження начальника райвно. Документи: районних конференцій учителів; нарад 

директорів шкіл (1945, 1946). 

Звіти райвно про кількість шкіл, учнів, учителів. Відомості про кількісний склад учнів району 

(1943–1945).Документи про роботу вечірніх шкіл (1944–1946). Акти обслідувань, 

інспекторських перевірок шкіл (1945, 1946). Річні, піврічні, звіти середніх, семирічних, 

початкових шкіл; звіти шкіл про підсумки прийому учнів у 1945–1946 рр., про суспільно-

політичну і громадську роботу (1944); про кількість працюючих та витрати фонду зарплати, 

виконання кошторису місцевого бюджету (1945, 1946). Інструкції про екзамени (1944), 

розклади екзаменів (1946). Умови конкурсу на  кращу участь шкіл у громадсько-політичній 

роботі (1944). 

Плани шкільних будівель (1944), документи про ремонт шкіл (1945). 

Відомості: про роботу клубів, бібліотек, хат-читалень (1944); культосвітніх установ (1945–

1946). району. 

Акти про збитки, нанесені школам району німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Списки: працівників райвно (1943–1944); учителів: району (1945), Золотоніських шкіл №№ 

3,4,6,8 (1945–1946), репатрійованих (1945, 1946), демобілізованих (1946); старших 

піонервожатих (1944–1945). Облікові картки вчителів (1945–1946); характеристики та 

доповідні записки про роботу вчителів (1944). Відомості обліку дітей шкільного віку (1945). 

Документи про оздоровлення, влаштування дітей до дитячого будинку (1945–1946); списки 

дітей Золотоніського дитбудинку та дітей-сиріт (1945–1946). Заяви до райвно (1944–1946). 

Листи з фронту (1944). 

 

 

Опис 4 

Справ: 1090; 1944–1980 рр. 

Рішення райвиконкому, накази облвно (1949–1962). 

Накази начальника райвно (1950–1974). 

Протоколи: засідань (1956, 1963–1974), рішення (1960) ради по народній освіті; серпневих, 

серпневих районних нарад (конференцій) учителів (1952–1980), доповіді на нарадах (1947, 

1950); нарад директорів та завучів шкіл (1957–1975); завідувачів дитячих установ (1971, 

1972); засідань метричної ради (1976–1980); документи про проведення районних  

батьківських конференцій (1965, 1967, 1970, 1976, 1977). 

Плани мережі (фактична мережа) шкіл усіх типів та класів у них по району (1944–1974). 

Плани роботи райвно (1947–1973). Зведені плани розвитку народної освіти в районі (1974–

1980). П’ятирічний план розвитку зеленої зони в школах на 1976–1980 рр. 

Документи районних науково-теоретичних і науково-практичних конференцій (1975, 1976, 

1978, 1979, 1981). Протоколи: засідань ради методичного кабінету (1968–1980); районних 

методоб’єднань вчителів (1967–1980); предметних секцій (1955, 1956, 1963) і комісій (1974–
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1979); школи передового досвіду (1966–1967). Пропозиції вчителів до проекту реформи 

школи (1958). Методичні посібники (1978, 1979). Звіти про роботу районних педагогічного 

кабінету (1953), методичного кабінету (1968–1975). 

Зведені звіти райвно про роботу шкіл (1947–1950, 1952, 1953, 1955, 1960), роботу з 

патронованими дітьми (1952). Зведені по району та первинні шкіл статзвіти про чисельність 

класів, рух і успішність учнів (1944–1980), підсумки успішності по предметах (1971–1973), 

про навчально-виховну роботу (1947–1974), чисельність дітей та підлітків і охоплення їх 

школою (1951–1955), підсумки прийому учнів (1948), чисельність учнів (1947, 1948, 1950, 

1951, 1956, 1963); про військово-фізичну підготовку учнів (1947, 1950–1952, 1955, 1957), стан 

фізвиховання (1958–1961); працевлаштування, подальше навчання випускників (1962, 1964, 

1966, 1967, 1973); про роботу на літніх майданчиків, дослідних ділянок (1954, 1957, 1959), 

юних натуралістів (1958, 1964). Статзвіти про роботу дитячих садків (1947–1979), 

піонервожатих (1947), будинку піонерів (1954, 1960, 1968). Акти перевірки роботи райвно 

(1954); обстежень (1947–1970), фронтальних перевірок (1970–1974) шкіл району; перевірок 

роботи дитячих установ (1952–1954, 1974–1980). 

Відомості про підсумки роботи шкіл району за 1976–1980 рр. Доповіді про стан шкільної 

освіти (1946, 1960, 1964–1966, 1971, 1973); довідки з основних питань розвитку освіти в 

районі (1950–1971). Документи: про роботу шкіл робітничої і селянської молоді (1949–1963), 

працюючої молоді (1964, 1965); про розвиток вечірньої та заочної освіти (1975, 1977–1979); 

індивідуальне навчання неписьменних і малописьменних, хід ліквідації малописьменності 

(1952–1955, 1957–1960, 1963). 

Плани шкільних будівель (1945, 1946), опис приміщень освітніх установ (1945), довідка про 

стан шкільних ―будов‖ (1949). Документи з питань будівництва шкіл (1958, 1960), 

дошкільних закладів (1952, 1958, 1964), про відкриття дитячих установ (1954, 1955). 

Підсумки громадських оглядів шкільних бібліотек (1967, 1968), підготовки шкіл до 1967–

1968 навчального року, роботи дошкільних установ (1978–1979); про роботу Піонерської 

республіки (1973, 1974). Газетні публікації з питань шкільної освіти (1954, 1955). 

Статзвіти: про кількісний і якісний склад педагогічних кадрів району та інших кадрових 

питань (1945–1979); про нещасні випадки (1978–1980). Документи про участь у соцзмаганні 

(1969–1980). Відомості про чисельність комсомольців і піонерів (1966). Характеристики на 

вчителів, які представлені до нагороди ―Відмінник народної освіти‖ (1958). 

Бюджети райвно та шкіл району (1949, 1960, 1961, 1967–1980). Кошториси видатків райвно і 

шкіл (1945–1980). Штатні розписи (1950–1962). Місячні (1947), річні (1952–1973) фінансові, 

бухгалтерські (1974–1980) звіти. Статзвіти: про чисельність працівників та витрати фонду 

зарплати (1949–1958); виконання плану з праці (1959–1964, 1968–1973); видатки на 

утримання установ освіти (1977–1980), перехід на нові умови оплати праці (1964). 

Історичні довідки про Коробівську (1951), Антипівську і Кривоносівську середні школи, 

Драбівецьку семирічну школу (1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-633  Золотоніське міжрайонне відділення Полтавської обласної контори Українського 

республіканського тресту ―Укравтотракторзбут‖, м. Золотоноша Полтавської області  

Справ: 6; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1944 р. 
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Річний звіт про виробничо-фінансову діяльність відділення. 

 

 

Опис 2 

Справ: 2; 1945 р. 

Накази вищих відомчих організацій. 

Кошторис видатків та штатний розпис відділення. 

 

 

Опис 3 

Справ: 3; 1946 р. 

Накази, постанови, вказівки вищих відомчих організацій. 

Кошторис видатків та штатний розпис, річний звіт про виробничо-фінансову діяльність 

відділення. 

 

 

 

 

 

Ф.Р-635  Золотоніська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Золотоноша Черкаської області  

Справ: 376; 1945–1980 рр. 

 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1943–1945 рр. 

Місячні відомості, зведення про роботу лікарні ―Щоденники‖ лікарні (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1944 р. 

Місячні звіти лікарні про виконання кошторису по витратах місцевого бюджету. 

 

 

Опис 3 

Справ: 2; 1945 р. 

Кошторис видатків, штатний розпис лікарні. Місячні звіти по витратах місцевого бюджету. 

 

 

Опис 4 

Справ: 2; 1946 р. 

Кошторис видатків, штатний розпис лікарні. Місячні звіти по витратах місцевого бюджету, 

про виконання видаткової частини по районному бюджету. 

 

 

Опис 5 

Справ: 19; 1947–1955 рр. 
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Статзвіти лікарні і лікувальних відділень про лікувально-профілактичну роботу (1955). 

Кошториси видатків. Штатні розписи (1947, 1948, 1952–1955) лікарні, реєстраційні картки по 

штатах (1950, 1951). Місячні (1947–1950, 1955) річні (1951–1954) фінансові звіти. 

 

 

Опис 6 

Справ: 234; 1956–1980 рр. 

Рішення райвиконкому (1961, 1967); накази облздраввідділу (1963, 1964). 

Протоколи: лікарських конференцій (1966–1974, 1977–1981); засідань медичної ради (1961–

1981); клініко-паталогоаналітичних конференцій (1961–1963, 1966–1970, 1972–1981); 

виробничих нарад (1967–1969). Протоколи паталогоаналітичних розтинів (1962–1971, 1977). 

Плани: розвитку мережі закладів охорони здоров’я в районі (1969); основних організаційних 

заходів районної лікарні (1965–1980). 

Річні звіти про стан медичного обслуговування населення району (1960–1971), статистичні 

звіти районної лікарні та лікувальних закладів про лікувально-профілактичну роботу (1972–

1980). Одноразовий звіт про площу палат і чисельність ліжок (1956). Звіти 

психоневрологічного (1961, 1963–1968), протитуберкульозного (1961, 1963) диспансерів, 

шкірвендиспансеру (1963). Доповідь про роботу (1963), список лікувальних закладів району 

(1969). Довідки про стан медичного обслуговування населення (1963–1971). 

Бюджет лікувальних закладів району. Кошториси видатків, штатні розписи: районної лікарні 

райздороввідділу (1957); медичних закладів. Генплан і кошторисно-фінансові розрахунки 

будівництва хірургічного відділення (1957). Зведені фінансові звіти районної лікарні (1956–

1971). Фінансові звіти лікувальних закладів (1956–1961). Бухгалтерські звіти райлікарні 

(1972–1980). Статзвіти: про виконання плану з праці (1958–1963, 1968, 1969); про видатки 

лікувальних закладів (1962); капітальне будівництво (1967). Річні і одноразові статзвіти з 

кадрових питань (1957–1959, 1962–1969). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності 

(від 1957, 1961, 1963–1965, 1968, 1970). Довідки про перевірку мережі закладів охорони 

здоров’я району (1960). 

 

 

Опис 7 

Справ: 118; 1960, 1963–1980 рр. 

Рішення райвиконкому (1976–1978, 1980). 

Накази головного лікаря районної лікарні (1980). Рішення медичної ради (1976, 1977, 1980). 

Перспективні плани: розвитку охорони здоров’я в районі на 1976–1980, 1979–1985 рр., 

медичної пропаганди гігієнічного навчання і виховання на 1971–1975 рр.. Плани роботи: 

районних спеціалістів (1971, 1980); дільничних лікарень та медамбулаторій (1971); 

райсанепідемстанції (1980). 

Історична довідка про розвиток охорони здоров’я в районі (1980). Паспорти: центральної 

районної лікарні за 1974–1979, 1980–1981 рр.; фельдшерських пунктів за 1977–1982 рр.; 

показники діяльності медичних закладів району за 1970–1975 рр. Звіт про роботу районної 

лікарні (1975), лабораторної служби району (1974–1976); текстові звіти Гельмязівської 

районної № 1 (1966) та дільничних (1967, 1969, 1970) лікарень. Зведення про оперативну 

діяльність стаціонарів (1976, 1977, 1979, 1980). Річні звіти, аналізи  районних спеціалістів про 

стан медичного обслуговування населення (1964–1980). Довідки, доповіді про стан охорони 

здоров’я в районі (1968–1980). 

Відомості про етапність ліквідації і зниження інфекційної захворюваності населення району 

за 1958–1963 рр. Аналізи роботи фізіотерапевтичної (1965–1967), рентгенологічної (1969), 

урологічної (1972–1978), неврологічної (1975–1977) служб. Кон’юнктурні огляди по 
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лікувально-профілактичному обслуговуванню дітей (1974, 1976, 1978, 1980). Інформаційні 

бюлетені по матеріалах вивчення смертності населення району (1974–1976, 1980). Довідники 

санітарно-статистичних показників охорони здоров’я в районі (1965, 1970–1972, 1974–1976). 

Списки населених пунктів району із зазначенням чисельності жителів в них (1966–1980). 

Соцзобов’язання (1979, 1980); документи про впровадження наукової організації праці 

(1980), підсумки соцзмагання (1977–1980). 

Акти ревізій фінансово-господарської діяльності медичних закладів району (1978, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-647  Виконавчий комітет Золотоніської міської Ради народних депутатів, м. Золотоноша 

Черкаської області  

Справ: 426; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1943–1945 рр. 

Постанови Полтавського облвиконкому і райвиконкому (1943–1945). 

Протоколи сесій міської Ради (1944). Обов’язкові постанови міськвиконкому (1944–1945). 

Кошторис (1944). і план роботи (1945) по благоустрою міста. Відомості про відновлення 

промисловості, транспорту, навчальних та лікувальних закладів, стан колгоспів; заключні 

звіти про підсумки сівби під урожай 1944, 1945 років. Кошториси, штатні розписи установ і 

організацій міста та їхні місячні і квартальні фінансові звіти (1945). 

Листування про мобілізацію на роботу та притягнення до відповідальності за неявку, 

поселення і виселення із квартир, підписку на будівництво танкової колони, забезпечення 

Червоної Армії продуктами тваринництва, виділення земельних ділянок установам, 

будівництво мосту, підготовку до навчального року; надання допомоги громадянам, які 

повернулися із Німеччини, дітям-сиротам; благоустрій могил бійців Червоної Армії (1943–

1947). 

Заяви громадян про прийом на роботу, надання допомоги, відпуск палива, видачу 

перепусток, довідок. Списки: громадян, мобілізованих на торфорозробку, робітників і 

службовців цегельного заводу, колгоспників, індивідуальних власників худоби; 

уповноважених житлоуправлінь. 

 

 

Опис 2 

Справ: 383; 1944–1962, 1965–1980 рр. 

Протоколи: сесій міської Ради (1944, 1948–1962, 1965–1980); засідань міськвиконкому (1944–

1962, 1965–1980), розпорядження голови міськвиконкому (1965–1980). 

Звітні доповіді про діяльність міськради та її виконкому (1959, 1969–1972). 

Документи про роботу постійних комісій міської Ради (1948–1951, 1955–1962, 1965–1980). 

Інформації: про оргмасову роботу (1957–1977); про стан розгляду заяв громадян (1967, 1974); 

про забезпеченість житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни (1973). Список підприємств і 

організацій міста (1970); зведені підсумки обліку худоби (1978–1980). Угоди на соцзмагання 

та акти про підведення його підсумків (1950, 1952, 1966). Документи з питань релігійних 

культів (1975–1980). 
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Документи про вибори депутатів міської Ради. Список (1969), характеристики (1973) 

депутатів. Накази виборців, звіти депутатів перед виборцями (1955–1980). Статзвіти про 

склад депутатів, постійних комісій, скликання сесій (1953, 1955, 1967–1980). 

Бюджет виконкому міської Ради (1959–1962, 1967–1980). Кошториси видатків (1946–1980). 

Штатні розписи (1946–1974), річні бухгалтерські звіти (1954–1962, 1965–1980). 

 

 

Опис 3 

Справ: 29; 1963–1964 рр. 

Протоколи: сесій міської Ради; засідань міськвиконкому. Розпорядження голови 

міськвиконкому (1964). 

Документи про роботу постійних комісій міської Ради. 

Інформації про оргмасову роботу (1963). 

Документи про вибори депутатів міської Ради (1963), накази виборців (1963). Протоколи 

зборів виборців та звіти депутатів. 

Штатні розписи. Річні бухгалтерські звіти міськвиконкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-649  Золотоніська міська електростанція відділу комунального господарства 

виконавчого комітету Полтавської обласної Ради депутатів трудящих, м. Золотоноша 

Полтавської області  

Справ: 2; 1944 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1944 р. 

Річний звіт про виробничо-фінансову діяльність. Місячні експлуатаційні відомості, оборотні 

баланси, контрольні журнали (1944); електробаланс на 1944–1945 рр. 

Є звітні, бухгалтерські документи Золотоніського міського водопроводу, міської лазні, 

асенізаційно-транспортного обозу (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-671  Виконавчий комітет Шабельниківської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Шабельники Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 241; 1943–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1943–1946 рр. 

Розпорядження, директивні вказівки райкому КП(б)У, райвиконкому, районної прокуратури 

та районного військового комісаріату. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1945); засідань виконкому. 

Бюджет сільради (1946). Кошториси видатків семирічної школи та фельдшерсько-

акушерського пункту (1945). Акти про збитки, нанесені селу та громадянам німецько-

фашистськими загарбниками (1944). Повідомлення райвійськомату про людей, які загинули в 
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період Великої Вітчизняної війни (1944). Статистичні звіти: про виконання державних 

постачань (1946); про наявність худоби (1945, 1946); про наявність плодово-ягідних 

насаджень (1945). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1944, 1946). Списки 

військовослужбовців та членів їх сімей (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 211; 1946–1975 рр. 

Документи про роботу постійних комісій (1957, 1963–1976). Угоди на соцзмагання між 

сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 1956, 1957, 1962, 1968–1975). Інформації 

про організаційно-масову роботу (1949, 1951, 1957, 1958, 1963, 1965, 1970). Статистичні звіти 

про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1946, 1953–1958, 1961–1968, 1973). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959, 

1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради (1947–1963, 1966–1975). Штатні розписи (1951–1955). Кошториси витрат 

(1948–1975). Річні звіти про виконання бюджету (1947–1971, 1974, 1975). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1946р. в господарствах колгоспників та 

одноосібників. Одноразові звіти про стать та вік сільського населення та підсумки обліку 

худоби (1965–1968, 1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-672  Виконавчий комітет Скориківської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Скориківка Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 200; 1943–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження: Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по 

Золотоніському району (1945); райвиконкому; районного земельного відділу (1943, 1944). 

Протоколи: сесій сільради (1945); засідань виконкому (1945, 1946). План роботи виконкому 

(1945). Листування з райвійськоматом про осіб, які загинули на фронті, надання допомоги 

сім’ям військовослужбовців (1943–1945).  

Штатний розпис сільради (1945). Акт приймання майна школи,  пологового будинку та 

діловодства (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 188; 1943–1975 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1975); засідань виконкому (1947–1975); звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями (1971–1975). Документи про роботу постійних 

комісій (1964, 1968–1977). Інформації про роботу сільради (1960, 1973–1975). Угоди на 

соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1956, 1968–1975). Інформації, 

про організаційно масову роботу (1956–1961). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1953–1961, 1964, 

1972, 1973). 
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Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1963, 1965, 1967–1969, 

1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради (1947–1975). Штатні розписи (1948–1964). Кошториси витрат (1948–1975). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету та сум самооподаткування (1952–1975). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1951, 1957). Заключний звіт про 

підсумки сівби під урожай 1946 р. Одноразові звіти про стать та вік сільського населення та 

підсумки обліку худоби (1972, 1973). Відомості перепису худоби. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-673  Виконавчий комітет Драбівецької сільської Ради депутатів трудящих, с. Драбівці 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 268; 1943–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження, директиви райкому КП(б)У, райвиконкому та його відділів, 

райвійськомату.  

Протоколи: засідань виконкому (1944, 1945); зборів активу села (1943, 1944); загальних 

зборів виборців (1946). Бюджети сільради (1945, 1946). Кошториси витрат (1944, 1946). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1944–1946 рр. Статистичні звіти про статевий і 

віковий склад та рух населення (1944). Відомості: про чисельність господарств та населення 

(1943, 1945); про плодові насадження (1944); про кількість продуктивної худоби (1944, 1946). 

Списки: виборців по виборах депутатів Верховної Ради СРСР (1945); військовозо-бов’язаних 

та їх сімей (1943–1945); членів групи громадського порядку (1944); служителів релігійного 

культу (1944); дітей-сиріт (1944); інвалідів Великої Вітчизняної війни (1944, 1945); поліцаїв 

української охоронної поліції (1943, 1944); мешканців села, які виїхали на роботу до 

Німеччини (1943, 1944). Заяви та скарги громадян (1944–1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 214; 1946–1991 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1975); засідань виконкому (1948–1975). Документи про 

роботу постійних комісій (1960, 1963–1976). Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти 

про підведення їх підсумків (1956, 1967–1975). Інформації про організаційно-масову роботу 

(1957–1965, 1969–1975). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1946, 1951, 1952, 

1955–1967, 1972). Протоколи окружної виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у 

депутати сільради та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 

1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969–1971, 1973, 1975). Бюджети сільради (1947–

1975). Штатні розписи (1949–1954, 1963). Кошториси витрат (1947–1975) Річні звіти про 

виконання сільського бюджету та сум самообкладання. 
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Ф. Р-674  Виконавчий комітет Великохутірської сільської Ради народних депутатів, с. 

Великий Хутір Драбівського району Черкаської області  

Справ: 282; 1943–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому; розпорядження райвійськкомату (1945–1947). 

Протоколи: сесій сільради (1944–1946); засідань виконкому (1944–1946); нарад з головами 

колгоспів та активом (1944–1946). Бюджети сільради (1945, 1946). Кошториси видатків (1945, 

1946). Довідки про час окупації та звільнення села, про збитки, нанесені колгоспу та 

населенню німецько-фашистськими загарбниками (1944). Заключні звіти про підсумки сівби 

під урожай 1944–1946 рр. Подвірні списки виборки з погосподарських книг про чисельність 

худоби (1943–1945). Подвірні списки всесоюзного перепису плодових та ягідних насаджень 

(1945). 

Списки: жителів села (1943); нагороджених орденами та медалями, інвалідів та сімей 

фронтовиків – учасників Великої Вітчизняної війни (1945, 1946); репатріантів та осіб, які не 

повернулися з Німеччини (1945–1947). Довідки-характеристики на старост та поліцаїв 

української охоронної поліції (1943–1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 261; 1947–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1979); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1972); засідання надзвичайної комісії по боротьбі з ящуром (1959). 

Документи про роботу постійних комісій (1950, 1959–1979). 

Текстові звіти про роботу сільради (1956, 1959, 1965–1967). Угоди на соцзмагання між 

сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1955, 1956, 1966). Інформації про 

організаційно-масову роботу (1969, 1970, 1976–1979). Статистичні звіти про склад депутатів, 

виконкому та постійних комісій (1948–1978). 

Накази виборців депутатами (1961, 1963, 1964, 1970, 1971). Книга обліку доручень депутатам 

(1956). Звіти депутатів перед виборцями (1969, 1972, 1975–1977, 1979). Протоколи окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, 

заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1955, 1957, 1961, 1963, 1965–1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977). 

Бюджет сільради (1947–1962, 1965–1979). Штатні розписи (1947–1952, 1955, 1959–1961, 

1969–1975, 1979). Кошториси витрат (1947–1952, 1955–1962, 1966–1979). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1947, 1952–1955, 1969–1979). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1962, 1966–1972). Заключний 

звіт про підсумки сівби під урожай 1949 р. Статистичні звіти про чисельність населення, 

наявність худоби (1947, 1950–1968, 1970–1975, 1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-675  Виконавчий комітет Зорівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Зорівка 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 246; 1943–1975 рр. 



270 

 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження, директиви райкому КП(б)У, райвиконкому, райземвідділу, 

райвійськкомату. 

Протоколи: пленумів, засідань сільради, нарад активу села (1943, 1944); засідань виконкому 

(1945, 1946); загальних зборів колгоспників (1943).  

План роботи сільради (1946).  

Штатний розпис (1946). Кошторис витрат (1944). План  використання бюджету (1946).  

Акти (1944) та відомості (1945, 1946) про збитки, нанесені селу німецько-фашистськими 

загарбниками.  

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1944–1946 рр. Відомості про наявність у 

населення озимих посівів (1943). Звіти та відомості про кількісний склад населення, наявність 

худоби (1944–1946). Підсумки перепису плодових насаджень (1945). 

Списки: депутатів сільрад (1943, 1945); військовослужбовців, які загинули в боях (1945); 

громадян, які загинули під час окупації та були забрані до Німеччини (1944); 

військовозобов’язаних (1943–1945); осіб, які працювали на користь німецьких окупантів 

(1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 217; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1975); засідань виконкому (1947–1975); сходок мешканців 

села (1967, 1972, 1973).  

Документи про роботу постійних комісій (1955–1974).  

Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1958, 1859, 1962–

1965, 1971, 1972, 1975). Інформації про організаційно-масову роботу (1957–1965, 1969, 1972, 

1973). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1955–1965, 1972).   

Акти приймання-передавання справ при зміні голів сільради (1946, 1947).  

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотування (1950, 1953, 1955, 1959, 

1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975).  

Бюджети сільради (1947–1975). Штатні розписи (1948, 1952). Кошториси витрат (1947–1975). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1949–1968).  

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1967–1972). Одноразові 

статистичні звіти про стать та вік сільського населення і підсумки обліку худоби (1967, 1969, 

1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-676  Виконавчий комітет Ковтунівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Ковтуни 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 249; 1943–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1943–1946 рр. 
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Постанови, розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому (1943–1945); накази, 

розпорядження райвійськкомату (1943); постанови районних прокуратури та суду (1945). 

Протоколи: пленумів, сесій сільради (1944–1946); засідань виконкому (1946); загальних 

зборів виборців (1944); загальних зборів мешканців села (1946).  

Бюджет сільради (1946). Кошторис витрат (1944). Звіт про виконання бюджету (1944, 1946).  

Акти про збитки, нанесені мешканцям села німецько-фашистськими загарбниками (1944).  

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1945, 1946 рр. Статистичні звіти, відомості: 

про віковий та статевий склад населення (1944); про наявність худоби (1944–1946). Списки: 

громадян села, забраних до Німеччини (1943), репатрійованих (1946), розстріляних 

окупантами (1944); які, добровільно виїхали до Німеччини та добровольців німецької армії 

(1944); військовозобов’язаних та призовників (1943–1945); інвалідів Великої Вітчизняної 

війни (1944).  

Листи радянських воїнів з фронту (1944, 1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 222; 1946–1954, 1959–1975 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1959–1975); загальних зборів мешканців села 

(1969–1975).  

Документи про роботу постійних комісій (1960–1977.  

Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1960–1975). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1959–1965, 1971–1973).  

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1946, 1948, 1960, 

1967, 1968, 1972, 1973).  

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію  кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1961, 1963,1965, 1967, 

1969, 1971, 1973, 1975). 

 Бюджети сільради. Штатні розписи (1948–1951, 1954, 1960–1965). Кошториси витрат. Річні 

звіти про виконання  сільського бюджету (1952, 1953, 1965–1975).  

Книги обліку доходів  та видатків сільського бюджету (1947–1954, 1959–1964). Одноразові 

статистичні звіти про стать та вік сільського населення та підсумки обліку худоби (1967, 

1968, 1972, 1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-677  Виконавчий комітет Дмитрівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Дмитрівка 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 265; 1943–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому (1943–1945); постанови районних 

прокуратури і суду (1945).  

Протоколи засідань виконкому.  

План роботи сільради (1946).  

Бюджет сільради (1946). Документи про виконання бюджету та мобілізацію грошових коштів 

(1945, 1946).  
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Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1944–1946 рр. Статистичні звіти: про склад 

виконкому, населення (1944); чисельність худоби у громадян (1944, 1945). 

Списки: багатодітних матерів (1946); громадян, які повернулися з Німеччини (1946). Акти 

обстеження матеріального становища громадян, які прибули з Польщі (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 237; 1946–1975 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1975); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1961–1963, 1969, 1972–1975).  

Документи про роботу постійних комісій (1949, 1959–1977).  

Угоди на соцзмагання між сільрадами та  акти перевіряння їх виконання (1949, 1951, 1956, 

1957, 1960–1975). Інформації про організаційно-масову роботу (1951, 1956–1966, 1971–1975).  

Статистичні звіти про склад депутатів виконкому та постійних комісій (1949, 1953, 1957, 

1961–1964, 1967, 1968, 1972, 1973).  

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1961, 1963, 1965, 

1967, 1969, 1971, 1973, 1975).  

Бюджети сільради. Штатні розписи (1947, 1949). Кошториси витрат. Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1948, 1949, 1952–1958, 1963–1975).   

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1951).  

Відомість про побудовані у 1955–1958 рр. житлові будинки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-678  Виконавчий комітет Хрестівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Кедина 

Гора Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 92; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження: райкому КП(б)У (1944); райвиконкому та його відділів; накази, 

розпорядження райвійськомату (1943–1945). 

Протоколи: пленумів (1944); сесій (1944, 1945); засідань виконкому (1944–1946). 

Статистичний звіт про склад та список депутатів сільради (1945). Бюджети сільради (1945, 

1946). Кошториси витрат (1944–1946). Документи по самообкладанню (1944–1946). Звіти про 

виконання сільського бюджету (1944, 1946). Місячні звіти про чисельність населення по 

сільській Раді (1946). Відомості про наявність робочої сили в колгоспах (1946). Звіти про 

будівництво  колгоспниками хат (1944–1946). Плани держпоставок продуктів та звіти про їх 

виконання (1945, 1946). Відомості, звіти: про наявне поголів’я худоби (1943, 1945); хід та 

підсумки сівби під урожай 1944–1946 рр.: хід збору урожаю 1946 р. 

Списки: громадян, які потерпіли від окупації (1943), розстріляних фашистами (1943), які 

загинули у війну (1945); військовослужбовців (1943); інвалідів Великої Вітчизняної війни 

(1945, 1946); агітаторів сільської Ради (1945); поліцаїв, старост та громадян, які добровільно 

виїхали до Німеччини (1944–1946). Повістки до суду та прокуратури (1945). 

Відомості на виплату зарплати працівникам сільради (1945). 

Заяви та скарги громадян (1944–1946). 



273 

 

 

 

Опис 2 

Справ: 43; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому (1947–1954). 

Статистичний звіт про склад виконкому та постійних комісій, список депутатів сільради 

(1950). Інформація про оргмасову роботу (1951). 

Бюджети сільради (1947–1951). Кошториси витрат (1947–1954). Штатні розписи (1948–1954). 

Річні звіти про виконання бюджету (1947, 1948, 1950–1953). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1953, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-679  Виконавчий комітет Мицалівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Мицалівка 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 53; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1943–1946 рр. 

Розпорядження, директивні вказівки: райкому КП(б)У, райвиконкому; райвійськомату (1943). 

Бюджет сільради (1946). Кошториси видатків (1944–1946). Книга обліку нарахування та 

сплати сум самообкладання (1945), касова книга (1944). Звітні відомості про виконання 

сільського бюджету (1946). 

Подвірні списки по обліку худоби і посівних площ (1944–1946). Листування з 

райвійськкоматом (1944, 1945), районними судом та прокуратурою (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 34; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому (1947); постійних комісій(1952). 

Бюджети сільради (1947–1952). Кошториси видатків (1947–1950, 1953, 1954). Штатні розписи 

(1948, 1953, 1954). Річні звіти про виконання бюджету (1951–1953). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1947–1950, 1954). 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1946 р. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-680  Виконавчий комітет Деньгівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Деньги 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 261; 1943–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому. 

Протоколи: засідань виконкому (1946); загальних зборів виборців (1944).  
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Бюджет сільради (1945). Штатний розпис (1945). Кошториси витрат (1945, 1946). Відомості 

про виконання сільського бюджету (1944–1946).  

Акт про збитки, нанесені селу німецько-фашистськими загарбниками (1944). Списки 

розстріляних фашистами мешканців села (1943, 1944).  

Відомості: про чисельність населення села (1944–1946); про кількість громадян, вивезених на 

примусові роботи до Німеччини (1944, 1945). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 

1944–1946 рр. 

Списки: колгоспників (1944); господарств (1945); інвалідів Великої Вітчизняної війни (1944, 

1945); громадян, які повернулися з Німеччини (1945–1947); могил червоноармійців (1943, 

1944). Заяви, скарги громадян та документи по їх розгляду. 

 

 

Опис 2 

Справ: 237; 1946–1975 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1954–1958).  

Протоколи: сесій сільради: засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1953, 1954, 

1961–1964, 1967–1975).  

Документи про роботу постійних комісій (1954–1975).  

Плани роботи виконкому (1949, 1955–1975).  

Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1955–1975). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1957–1966, 1972, 1973).  

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1949, 1955, 1956, 

1959–1968, 1972–1975).  

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1957, 1959, 

1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1955, 1956). Кошториси витрат. Річні звіти про 

виконання сільського бюджету.   

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1952, 1953).  

Звіти:  про чисельність населення (1950); про стать та вік сільського населення та підсумки 

обліку худоби (1968–1975); про підсумки сівби під урожай (1947–1951, 1954). Подвірні 

списки перепису худоби (1946–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-681  Виконавчий комітет Чапаєвської сільської Ради народних депутатів, с. Чапаєвка 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 337; 1943–1980 рр.  

 

Опис 1 

Справ: 27; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому та його відділів. Протоколи: 

сесій сільради (1944, 1945); засідань виконкому (1944–1946); загальних зборів виборців (1944, 

1945). Документи про роботу постійних комісій (1946). Місячні плани роботи виконкому 

(1945). Бюджети сільради (1945, 1946). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1946). 

Річний звіт про виконання сільського бюджету (1946). Заключні звіти про підсумки сівби під 

урожай (1944–1946). Подвірні списки: обліку худоби (1943–1945); перепису плодових та 
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ягідних насаджень (1945). Відомості про надання допомоги репатріантам (1946). Списки: 

військовозобов’язаних (1943); військовослужбовців (1946); інвалідів Великої Вітчизняної 

війни (1946). Заяви та скарги громадян (1944, 1945). 

 

 

Опис 5 

Справ: 310; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1969–

1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1978–1980.). Документи 

про роботу постійних комісій (1948–1982). Плани роботи виконкому (1976–1980). Звіти про 

роботу виконкому (1939–1947, 1950). Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти 

перевіряння їх виконання (1951–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1949, 

1957–1969, 1972, 1973, 1976–1980). Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та 

постійних комісій (1953–1968, 1972, 1973, 1976–1980). Протоколи окружних виборчих 

комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980). Бюджети сільради (1947–1951, 1956–1980). Штатні розписи 

(1948, 1951–1955, 1959–1965). Кошториси витрат (1948–1980). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1952–1980). Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету 

(1948–1951, 1976). Одноразові статистичні звіти про стать та вік сільського населення та 

зведені підсумки обліку худоби (1961–1968, 1972, 1973, 1976–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-682  Виконавчий комітет Піщанської сільської Ради народних депутатів, с. Піщана 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 331; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 60; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження, директивні вказівки райкому КП(б)У; райвиконкому та його 

відділів. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1946); засідань виконкому (1944–1946); засідань виконкому 

(1944–1946); нарад активу села (1944). Протоколи засідань постійних комісій (1946). План 

роботи виконкому (1946). Акти перевірянь діяльності сільради (1943). Бюджети сільради 

(1945, 1946). Звіт про виконання сільського бюджету (1944). Відомості: про чисельність 

населення (1943–1945); про хід посівних кампаній (1944–1946). 

Книги обліку: населення (1946); депутатів (1944); працівників сільради (1946); роботи по 

трудовому, господарчому, побутовому улаштуванню та про надання грошової і матеріальної 

допомоги репатрійованим (1946). Довідки про реєстрацію громадян, що прибули з Німеччини 

(1945). Заяви та скарги громадян (1945, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 271; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1980); засідань виконкому; сходок мешканців села (1974–

1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1975–1980). Документи 
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про роботу постійних комісій (1948–1953, 1960–1967, 1971–1980). Угоди на соцзмагання між 

сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 1953, 1956, 1960–1962, 1971, 1972, 1975–

1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1957–1964, 1972). Статистичні звіти про 

склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1950, 1951, 1959–1968, 1972, 1973). 

Протоколи окружних  виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 

1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). Бюджети сільради. 

Штатні розписи (1950–1955, 1959). Кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1951–1980). Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1950, 

1955, 1967). Одноразові статистичні звіти про стать та вік сільського населення та зведені 

підсумки обліку худоби (1963–1968, 1972, 1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-683  Виконавчий комітет Хрущівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Хрущівка 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 55; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1943–1946 рр. 

Директивні вказівки райкому КП(б)У і райвиконкому (1945). 

Протоколи сесій та засідань виконкому сільської Ради (1946). 

Бюджети сільради (1945, 1946). 

Списки виборців (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 46; 1944–1954 рр. 

Протоколи сесій та засідань виконкому сільської Ради (1947–1954). 

Документи про роботу постійних комісій (1951–1954). 

Статистичні звіти про склад депутатів та виконкому (1946, 1953). Угода на соцзмагання та 

акт підведення його підсумків (1950). 

Бюджети сільської Ради (1947–1952, 1954). Кошториси видатків (1947–1954). Штатні розписи 

(1950–1952, 1954). Річні звіти про виконання бюджету (1945, 1947–1953). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1954). Бухгалтерські документи 

сільради касового і меморіального порядку (1944, 1945). 

Подвірні списки – вибірки із погосподарських книг про чисельність худоби (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-684  Виконавчий комітет Богуславської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Богуславець Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 231; 1943–1975 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 25; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження райкому КП(б)У; райвиконкому та його відділів; районної 

прокуратури та райвійськкомату. Протоколи: сесій сільради (1945, 1946); засідань виконкому 

(1945, 1946). План роботи виконкому (1946).  

Бюджет сільради (1944). Штатний розпис, кошторис витрат (1944). Заключні звіти про 

підсумки сівби під урожай 1945, 1946 рр. Відомості про наявність: посівів озимих культур 

(1943); худоби (1945, 1946). Подвірні списки перепису плодових та ягідних насаджень (1974). 

Списки: розстріляних в 1942 р. мешканців села; депутатів сільради (1946); репатріантів (1945, 

1946); інвалідів Великої Вітчизняної війни (1946). Судові повістки (1943–1945). Заяви 

громадян (1944–1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 206; 1946–1975 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1967, 1968, 

1972–1975). Документи про роботу постійних комісій (1955–1977). Угоди на соцзмагання між  

сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1955, 1957, 1962, 1963, 1968–1975). Інформації 

про організаційно-масову роботу (1957, 1958, 1961, 1969, 1972). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1953, 1968, 1973). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1955, 1957, 1959, 

1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1950, 1952, 1955, 1959–1964). Кошториси витрат. Річні 

звіти про виконання сільського бюджету. 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1947 р. Одноразові статистичні звіти про стать 

та вік сільського населення та зведені підсумки обліку худоби (1968, 1973). 

Список  сільських кладовищ та інформація про їх благоустрій (1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-685  Виконавчий комітет Кривоносівської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Кривоносівка Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 80; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1943–1946 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження: райкому КП(б)У; райвиконкому та його відділів. 

Протоколи: пленумів, сесій сільради (1945, 1946); засідань виконкому (1944–1946). 

Бюджети сільради (1944–1946). Кошториси витрат (1944, 1945). Відомості (1944), звіти (1945, 

1946) про виконання сільського бюджету. 

Статистичні відомості про: чисельність населення (1945); кількість худоби (1945), посівного 

матеріалу (1944). Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1946 р. Документи: про хід 

виконання держпоставок (1946); про колгоспне будівництво (1946). Акт про збитки, нанесені 

селу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Документи про надання допомоги багатодітним, одиноким матерям, інвалідам Великої 

Вітчизняної війни, нагородження багатодітних матерів (1946). Список осіб, представлених до 
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нагородження медаллю ―За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.‖ 

(1946). Список військовослужбовців (1943). Відомості про громадян сіла, які загинули на 

фронтах (1944). Довідки, характеристики, посвідчення, видані сільрадою мешканцям села 

(1944–1946). Відомості на виплату зарплати працівникам установ села (1945, 1946). Заяви 

громадян (1944, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 48; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 

Статистичний звіт про вибори до місцевих Рад (1947). Інформація про роботу сільської Ради 

(1948). Угода на соцзмагання та акт про підведення його підсумків (1950). 

Бюджети сільради (1947–1954). Кошториси витрат (1947–1954). Штатні розписи (1948, 1953). 

Реєстраційна картка по штатах (1946). Річні (1947–1952) та місячні (1953, 1954) звіти про 

виконання сільського бюджету. 

Статистичний звіт про чисельність населення, склад ради і виконкому, про статевий склад 

сільського населення (1946). Заключні звіти про підсумки сівби (1946, 1947). Подвірні списки 

– вибірки про чисельність худоби(1946, 1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-686  Виконавчий комітет Кропивнянської сільської Ради народних депутатів, с. 

Кропивна Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 358; 1944–1987 рр. 

Опис 1 

Справ: 7; 1944–1946 рр. 

Постанови, розпорядження райкому КП(б)У (1944, 1946); райвиконкому (1944, 1946). 

Протоколи засідань виконкому (1945). 

Бюджети сільради. 

 

 

Опис 2 

Справ: 351; 1946–1987 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1968–

1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1977–1980). Документи 

про роботу постійних комісій (1956–1982). Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти 

перевіряння їх виконання (1955, 1956, 1966–1980). Інформації про організаційно-масову 

роботу (1956–1963, 1967–1969, 1972, 1973). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1953, 1954, 1957–

1968, 1972, 1973). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1961, 1965, 

1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1954, 1955, 1959–1964, 1974–1980). Кошториси витрат 

(1948–1951, 1954–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948–1980). Книги 

обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1951, 1963). Одноразові 
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статистичні звіти про стать та вік сільського населення та зведені підсумки обліку худоби 

(1963–1968, 1972, 1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-687  Виконавчий комітет Коробівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Коробівка 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 424; 1943-1992 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1943–1946 рр. 

Розпорядження, директивні вказівки: райкому КП(б)У; райвиконкому; райвійськомату (1944); 

Уповноваженого Народного комісаріату заготівель СРСР по Золотоніському району (1945). 

Протоколи засідань виконкому (1944–1946). Плани роботи виконкому (1945, 1946). Акти 

перевірянь роботи сільради (1944, 1945). 

Бюджети сільради (1944–1946). Кошторис витрат (1946). Звіт про виконання сільського 

бюджету (1946). Акт про збитки, нанесені селу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Список господарств, що потерпіли від окупації (1944). Звіти: про склад депутатів сільради 

(1945); про чисельність населення (1945); про кількість худоби (1943–1945). Зведення про хід 

сільськогосподарських робіт (1945, 1946). Заключні звіти про підсумки сівби (1944–1946). 

Списки: мешканців села (1943); партизан (1943); військовозобов’язаних (1945); громадян, які 

прибули з Німеччини (1945). Заяви  та скарги громадян (1944–1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 372; 1946–1992 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 

Документи про роботу постійних комісій (1949–1952, 1956–1962, 1966–1975). Угоди на 

соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950–1959, 1962, 1963, 1967–

1975). Інформації про організаційно-масову роботу (1951, 1957–1962, 1965–1969, 1972–1975). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1956, 1957, 1960–

1963, 1967, 1973). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1955, 1957, 1959, 

1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради. Штатний розпис (1977). Кошториси витрат (1947–1949, 1962–1964, 1967–

1975). Річні звіти про виконання сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-688  Виконавчий комітет Домантівської сільської Ради народних депутатів, с. Домантове 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 328; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 37; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому та його відділів (1943–1945); районної 

прокуратури, райвійськомату та Уповноваженого Народного комісаріату заготівель СРСР по 

Золотоніському району (1943, 1944). 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1946); засідань виконкому (1944–1946). 

Бюджет сільради (1946). Кошторис витрат (1946). 

Акт про збитки, нанесені селу німецько-фашистськими загарбниками (1944).  

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1945, 1946 рр. Звіти про наявність худоби. 

 

 

Опис 2 

Справ: 291; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1975–

1980). 

Документи про роботу постійних комісій (1950–1955, 1963–1980). 

Плани роботи виконкому (1976–1980). Звіти про роботу сільради (1947–1950). Угоди на 

соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1955, 1956, 1962–1980). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1956–1959, 1962–1966, 1969, 1973, 1976–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1957, 1959, 1961–

1968, 1972–1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради  та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1961, 

1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1949–1961). Кошториси витрат. Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1948–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1949, 1976, 1977). Одноразові 

статистичні звіти про стать та вік сільського населення та зведені підсумки обліку худоби 

(1961–1968, 1972–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-689  Виконавчий комітет Новодмитрівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Нова 

Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 240; 1943–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження, директивні вказівки райкому КП(б)У, райвиконкому (1943, 1944, 

1946 ). 

Протоколи: сесій сільради (1944–1946); засідань виконкому (1944–1946). 

Бюджет сільради (1946). Кошторис витрат (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946). 

Звіти: про чисельність населення (1946); про наявність худоби (1943–1945); про наявність 

плодово-ягідних насаджень (1944). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1944–

1946). 
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Опис 2 

Справ: 224; 1946–1975 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1973–

1975). Документи про роботу постійних комісій (1957, 1960–1975). 

Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1959–1975). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1956–1961, 1965–1969, 1972). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1953–1973). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1957, 1961, 

1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1953–1955, 1964). Кошториси витрат. Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1950–1975). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948– 1950). 

Одноразові статистичні звіти про стать та вік сільського населення та зведені підсумки обліку 

худоби (1953, 1954, 1965–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-690  Виконавчий комітет Лукашівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Лукашівка 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 222; 1946–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1946 р. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 

План роботи виконкому. 

Бюджет сільради. 

Зведення про хід сільськогосподарських робіт. Звіти про підсумки сівби під урожай та 

чисельність худоби. 

Список осіб, яким вручено медаль ―За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–

1945 рр.‖, інвалідів. 

 

 

Опис 2 

Справ: 213; 1946–1975 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; сходок мешканців села (1973–1975). 

Документи про роботу постійних комісій (1954–1960, 1967–1971). 

Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1956–1969, 1972–

1975). Інформації про організаційно-масову роботу (1956–1963, 1967, 1970, 1974, 1975). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1948, 1950, 1955, 

1958–1960, 1963, 1972, 1973). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1959, 1961, 1963, 

1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975).  

Бюджети сільради. Штатні розписи (1948, 1951, 1955, 1959–1965). Кошториси витрат. Річні 

звіти про виконання сільського бюджету. 
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Одноразові статистичні звіти про стать та вік сільського населення та зведені підсумки обліку 

худоби (1954, 1959, 1960, 1963, 1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-691  Виконавчий комітет Вознесенської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Вознесенське Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 209; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1944–1946 рр. 

Постанови, розпорядження, директивні вказівки райкому КП(б)У, райвиконкому. 

Протоколи: засідань виконкому (1945, 1946); загальних зборів колгоспників (1946). 

 

 

Опис 4 

Справ: 202; 1947,1951–1975 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1951–1975); засідань виконкому (1951–1975); сходок мешканців 

села (1965–1975). 

Документи про роботу постійних комісій (1955–1976). 

Угоди на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1956, 1957, 1960–

1963, 1966–1975). Інформації про організаційно-масову роботу (1957–1961, 1964, 1967–1969, 

1972, 1973). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1967, 1968, 1972, 

1973). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1961, 1963, 

1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради (1951–1975). Штатні розписи (1947, 1951–1965). Кошториси витрат. Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1951–1975). 

Одноразові  статистичні звіти про стать та вік сільського населення та зведені підсумки 

обліку худоби (1967, 1968, 1972, 1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-707  Гельмязівський державний племінний розплідник, с. Драбів Золотоніського району 

Полтавської області   

Справ: 5; 1944–1945 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944, 1945 рр. 

Директиви, розпорядження органів вищого рівня з господарських питань (1944, 1945). 

План роботи (1944). 

Відомості про облік продуктивності тваринницьких племінних ферм (1944). Звіти про стан 

племінних ферм та акти обслідування (1945). 
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Річний баланс (1945). Квартальні бухгалтерські звіти (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-708  Золотоніський лісорозсадник Міністерства сільського господарства УРСР, м. 

Золотоноша Полтавської області 

Справ: 3; 1945–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1945 р. 

Листування з обласним відділом сільського господарства з питань діяльності лісорозсадника. 

 

 

Опис 3 

Справ: 2; 1946 р. 

Місячні бухгалтерські  звіти. 

Касова книга. 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-715  Золотоніська гідрометеорологічна станція Українського управління 

гідрометеорологічної служби УРСР, м. Золотоноша Полтавської області  

Справ: 4; 1943–1945 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1943–1945 рр. 

Накази, розпорядження управлінь гідрометеорологічної служби Харківського та Київського 

військових округів, районного виконкому та листування з ними з питань роботи станції. 

Виробниче  завдання станції (1944). 

Акти про встановлення приладів на станції (1945). Розклади занять з технічного навчання 

(1945).  

Акт про збитки, нанесені станції німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-716  Гельмязівська конопленасіннева станція земельного відділу виконавчого комітету 

Полтавської обласної Ради депутатів трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського району 

Полтавської області  

Справ: 8; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944–1946 рр. 
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Постанови, накази, розпорядження Головних сортових управлінь Народного комісаріату 

земельних справ СРСР і УРСР; Полтавського обласного земельного відділу; Гельмязівського 

районного виконкому. 

Висновки за результатами проведення аналізу насіння конопель (1944). 

Кошториси витрат, штатні розписи. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Списки ланкових колгоспних ланок Гельмязівського району по вирощуванню насіння 

конопель (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-720  Уповноважений Богуславського повітового бюро профспілок по Корсунському 

району, м. Корсунь Богуславського повіту Київської губернії  

Справ: 7; 1922-1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1922, 1923 рр. 

Наказ Богуславського повітового виконкому про виконання законоположення про охорону 

праці та соціального страхування (1922). 

Протоколи П-го повітового з’їзду; Ш-ої повітової конференції членів профспілок; засідань 

президії місцевих комітетів профспілок; загальних зборів членів профспілок м. Корсуня; 

засідань конфліктної комісії повітового профбюро (1922). 

Плани роботи профбюро. 

Відомості про ремонт робітничого клубу в м. Корсуні; на виплату зарплати працівникам 

Корсунського районного податкового бюро (1922). 

Фінансовий звіт уповноваженого (1922). 

Заяви про прийом в члени профспілок і надання роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-729  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Чапаєвка Золотоніського 

району Черкаської області  

Справ: 113; 1943–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу.  

Виробничі плани (1945, 1946). Агрономічні плани посіву культур та звіт про їх виконання 

(1945).  

Типові договори з машинно-тракторними станціями на контрактацію коксогазу (1944, 1945).  

Щотижневі звіти про хід робіт в колгоспі, стан збирання хлібів, підняття зябу та заготівель 

хлібів. Акти перевіряння озимих посівів, про видачу продуктів. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти інвентаризації майна 

(1943, 1945). 

Списки: промислових підприємств колгоспу (1946); колгоспів (1945, 1946). 
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Опис 2 

Справ: 76; 1947–1971 рр. 

Протоколи: виробничої наради активу села (1947); загальних зборів колгоспників; засідань 

правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1963, 1968–1970). 

Плани: розвитку сільського господарства (1966–1970); агротехнічних заходів (1951). 

Виробничо-фінансові плани (1947–1962, 1970). 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1952, 1955, 1958).   

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1952). Акти перевіряння 

фінансово-господарської діяльності колгоспу (1963, 1964).  

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1963–1970). Шнурові книги обліку насіння (1965, 

1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-730  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний рибалка‖, с. Залізки 

Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 20; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1943–1946 рр. 

Директиви розпорядження райвиконкому та районного земельного відділу (1943, 1944). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1946). 

Виробничий план колгоспу (1946). 

Прибутково-видатковий кошторис (1945). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944–1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 13; 1947–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

Трирічний план розвитку громадського тваринництва колгоспу (1949–1951). План відбудови 

й розвитку сільського господарства колгоспу (1947). Виробничі плани (1947, 1948). Річні 

виробничі завдання  бригад, ферм і ланок колгоспу (1949). 

Агротехнічні звіти колгоспу (1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-731  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖, с. Коробівка Золотоніського 

району Полтавської області  

Справ: 26; 1939–1947 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 26; 1939–1947 рр. 

Розпорядження районного земельного відділу та листування з ним про збір урожаю, порядок 

приймання зерна від колгоспу, заготівлю м’яса та сільськогосподарських продуктів, 

складання  планів (1943–1947). 

Зведення про хід посівної та збиральної компанії та про між інших робіт в колгоспі (1946). 

Умови на соцзмагання між бригадами  та ланками (1946, 1947). 

Акти: перевіряння стану готовності колгоспу до посівної кампанії, зберігання картоплі (1944, 

1945); апробації насіння (1944). 

Головні книги (1941–1943, 1945, 1946). Касові книги (є документи періоду тимчасової 

німецько-фашистської окупації) (1939–1945). Книги обліку: основних засобів виробництва, 

тварин, матеріалів та цінних паперів; державних поставок і колгоспної торгівлі; грошових і 

натуральних прибутків та їх розподілу; трудоднів податків, зборів і страхових платежів; 

адміністративно-господарських витрат; затрат підсобних підприємств, на будівництво і 

капітальний ремонт, на виробничі потреби (1941, 1943–1946). Книги особових рахунків 

(1943, 1944). Книга розрахунків з установами та особами (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-732  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖, с. Богуславець 

Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 52; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1943–1946 рр. 

Директиви, постанови, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу та 

листування з ними, з сільською радою, машинно-тракторною станцією про хід і виконання  

сільськогосподарських робіт, забезпечення частин Червоної Армії продуктами, ремонт робіт, 

надання допомоги сім’ям фронтовиків (1943–1947). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1946). 

План сільськогосподарських робіт (1944). Виробничі плани (1944, 1945). 

Акти: перевіряння стану збереження сільськогосподарських продуктів (1943–1945); апробації 

насіння. Звіти про хід сільськогосподарських робіт (1943–1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу.  

 

 

Опис 2 

Справ: 21; 1946–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів  колгоспників (1947–1949). 

Книги головних рахунків (1947–1950). Книги обліку: грошових та натуральних витрат; 

грошових і натуральних прибутків та їх розприділення фондів; реалізації продуктів (1947–

1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-733  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Надія‖, м. Золотоноша Полтавської області 
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Справ: 22; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 17; 1946–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

Державні плани та плани відбудови і розвитку сільського господарства (1948–1950). 

Виробничі плани колгоспу (1947–1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

Книга головних рахунків (1950). Книга обліку основних засобів (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-735  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Воля‖, с. Драбівці Золотоніського району 

Полтавської області  

Справ: 34; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1944–1946 рр. 

Директиви та розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу з питань 

діяльності колгоспу (1945). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1946). 

Зведення про хід посівної кампанії (1946). Акти перевіряння стану посівних площ та 

апробації насіння (1945). 

Аналітичні рахунки та книга аналітичних рахунків основних засобів виробництва, державних 

поставок, грошових та натуральних прибутків та їх розприділення, адміністративно-

господарських витрат, продуктів і матеріалів, витрат на будівництво та капітальний ремонт 

(1945, 1946). Головна книга (1946). Книги обліку: державних поставок і продажу особових 

рахунків колгоспників (1945); витрат на виробничі потреби податків зборів і страхових 

платежів (1946). 

Списки членів колгоспу та трактористів машинно-тракторної станції, що працювали в 

колгоспі (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 18; 1947–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу і загальних зборів колгоспників. 

Державний план відбудови та розвитку сільського господарства (1950). Трирічний план 

розвитку продуктивного громадського тваринництва (1949–1951). Робочий план на весняну 

посівну кампанію колгоспу (1947). Виробничі плани колгоспу (1947–1950). 

Річні звіти фінансово-господарської діяльності колгоспу (1947, 1948). 
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Книга головних рахунків (1949). Книги обліку і основних засобів (будівлі, споруди, 

сільськогосподарські машини) (1949, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-736  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Баха, м. Золотоноша Полтавської області   

Справ: 25; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1946). 

Виробничі плани колгоспу (1945, 1946). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944). 

Головна книга (1946). Касова книга (1945). Книги обліку: державних поставок і продажу; 

основних засобів виробництва; продуктів і матеріалів; грошових коштів; неподільних фондів 

і пайових внесків; розрахунків з членами колгоспу, з установами і особами;  витрат у 

підсобних підприємствах, на будівництво і капітальний ремонт, на виробничі потреби; 

натуральних і грошових прибутків та їх розприділення (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 13; 1947–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1947–1949). 

Державний план відбудови й розвитку сільського господарства колгоспу (1950). Виробничі 

плани. 

Статистичний звіт про збиранню урожаю, сівбу озимих та оранку на зяб (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-737  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний Дніпровець‖, с. Матвіївка (с. 

Домантове) Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 25; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1943–1946 рр. 

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу. 

Протоколи: засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників; нарад керівників 

громадського двору (1943, 1944). 

Договори з машинно-тракторними станціями на виконання сільськогосподарських робіт та на 

соцзмагання між бригадами і ланками (1946). 

Зведення: про хід весняної сівби та відомості про стан тваринництва (1944, 1945); про здачу 

хліба державі, про заготівлі посівного матеріалу (1945); про хід виконання 

сільськогосподарських робіт (1946). Звіти про підсумки сівби (1945, 1946). 
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Акти перевіряння стану збереження сільськогосподарських продуктів та обробітку посівних 

площ (1943–1945); перевіряння стану посівних площ і тваринницьких ферм (1946). Акти 

апробації насіння (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 10; 1947–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

Державні плани відбудови і розвитку сільського господарства колгоспу (1949, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-738  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Промінь‖, с. Скориківка Золотоніського 

району Полтавської області  

Справ: 9; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1946). 

Виробничі плани (1945, 1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-739  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Ударник‖, с. Зорівка Золотоніського району 

Полтавської області  

Справ: 15; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1945, 1946). 

Виробничі плани (1944–1946). План розвитку тваринництва (1946). 

Акти, звіти: про проведення сівби сільськогосподарських культур (1946); про стан 

тваринництва (1946). Агротехнічні звіти (1946). 

Списки колгоспників (1944).  

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-740  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Коробівка Золотоніського 

району Полтавської області  

Справ: 8; 1943–1946 рр. 
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Опис 1 

Справ: 8; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944–1946). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1946). 

Плани проведення сільськогосподарських робіт (1944–1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-741  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с.Зорівка Золотоніського 

району Полтавської області  

Справ: 19; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1943–1946 рр. 

Розпорядження: Народного комісаріату фінансів УРСР (1945); райвиконкому. 

Протоколи: звітно-виборних зборів колгоспу (1945); загальних зборів колгоспників та 

засідань правління колгоспу (1945, 1946). 

Виробничий план (1946). Планові завдання: посівних кампаній та польових робіт (1943, 

1944); про здавання державі продуктів тваринництва та рослинництва (1946); про заготівлі 

сільськогосподарських продуктів та сировини (1945). Плани полів сівообміну (1945, 1946). 

Агрономічні звіти та звіти про види на урожай (1945, 1946). Декадні звіти про перебіг 

сільськогосподарських робіт (1943, 1944). Щомісячні звіти про стан тваринництва (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943,1945). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, сільськогосподарських постачань та 

колгоспної торгівлі, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та 

натуральних витрат (1944, 1946). 

Акт про збитки, нанесені господарству колгоспу німецько-фашистськими загарбниками 

(1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-743  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар‖, с. Кривоносівка Золотоніського 

району Полтавської області  

Справ: 36; 1943–1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1943–1948 рр. 

Директиви, розпорядження райвиконкому та районного земельного відділу (1943–1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників: засідань правління колгоспу. Виробничі плани 

(1946–1948). Орієнтовний план весняної сівби (1944). Планові завдання на посадку садів, 

овочів, оранки парів, засипання насіння (1945). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 

1946 р. Агрономічний звіт (1947). Агротехнічні звіти (1945). Місячні звіти про стан 

тваринництва (1945). 
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Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1946). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1943–1946). Книги головних рахунків. Книги обліку натуральних 

прибутків і їх розприділення, грошових та натуральних витрат (1947, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-744  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар‖, с. Богуславець Золотоніського 

району Полтавської області 

Справ: 44; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1943–1946 рр. 

Накази Народного комісаріату земельних справ УРСР (1945, 1946); розпорядження 

райвиконкому та районного земельного відділу. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу.  

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1945). Виробничий план (1944). 

Плани-графіки сільськогосподарських робіт та відомості про їх виконання. Плани та 

зобов’язання колгоспу на поставку сільськогосподарських продуктів та сировини (1945, 

1946). Плани здавання продуктів в фонд Червоної Армії (1943, 1944). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1944, 1946 рр. П’ятиденні звіти та відомості 

про виконання сільськогосподарських робіт і стан тваринництва. Акти апробації посівів та 

висновки аналізу насіння.   

Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1946). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу.  

Плани-завдання посіву та розміщення сільськогосподарських культур (1943, 1944). 

Списки: спеціалістів колгоспу (1946); промислових підприємств колгоспу (1945). Довідка про 

стан господарства колгоспу після звільнення території від німецько-фашистських загарбників 

(1943, 1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 18; 1945–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948–1950). Звітна 

доповідь голови колгоспу (1947).  

Державні плани відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу (1949, 1950). 

Виробничі плани (1946, 1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-745  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Лукашівка Золотоніського 

району Полтавської області   

Справ: 43; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 9; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1946). 

Виробничі плани колгоспу (1944–1946). 

Акти та звіти про виконання сільськогосподарських робіт (1944, 1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 34; 1947–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

Державний план відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу (1950). Виробничі 

плани (1948–1950). 

Книги головних рахунків. Книги обліку: натуральних і грошових прибутків та їх 

розприділення; основних засобів; фондів; грошових та натуральних витрат. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-746  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. Крупське Золотоніського 

району Черкаської області  

Справ: 103; 1943–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1943–1946 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1944, 1945). 

Договори з райспоживспілкою про продаж сільськогосподарських продуктів (1943); про 

контрактацію молодняку (1943). Акти обліку виконаних робіт Пальмирською машинно-

тракторною станцією (1943, 1944). Статистичні звіти колгоспу про хід сільськогосподарських 

робіт (1945). 

Акти ревізійної комісії (1946). 

Список осіб, представлених до вручення медалі ―За доблесну працю у Великій Вітчизняній 

війні 1941–1945 рр.‖ по колгоспу (1946).  

 

 

Опис 2 

Справ: 28; 1943–1952 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу (1948, 1952); загальних зборів колгоспників (1947–

1952). Звітна доповідь голови колгоспу (1948). 

План відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу (1947). Виробничі плани 

(1944–1947, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти перевіряння фінансово-

господарської діяльності колгоспу (1949, 1951). 

 

Опис 3 

Справ: 68; 1953–1976 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників; засідань бюро 

економічного аналізу (1968–1970, 1973–1976). Звітна доповідь голови колгоспу про 

господарську діяльність (1971–1974). 
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Виробничо-фінансові плани колгоспу (1956, 1957, 1960, 1961). 

Акти про реорганізацію колгоспу ім. Крупської (1954, 1963–1968). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1969–1977). 

Книга обліку фондів (1957). 

Документи (протоколи, звітна доповідь, кошториси витрат, фінансові та статистичні звіти) 

профспілкового комітету (1969–1976). 

 

 

 

 

 

 Ф. Р-747  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний промінь‖, с. Кропивна 

Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 36; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1943–1945 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1945). 

Протоколи засідань правління колгоспу (1944–1946); загальних зборів колгоспників (1943–

1946). 

Планові завдання колгоспу з усіх видів сільськогосподарських робіт (1944). Виробничі плани 

(1944, 1945). 

Кошторис адміністративно-господарських витрат (1945). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 5 

Справ: 20; 1947–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів  колгоспників. 

Державні плани (1949, 1950) та план (1948). відбудови і розвитку сільського господарства 

колгоспу. Виробничі плани колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949).  

Книга головних рахунків (1950). Книга обліку фондів, грошових прибутків і їх розприділення 

(1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-748  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях до соціалізму‖, с. Антипівка 

Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 39; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944–1946 рр. 

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1946). 

Протоколи: засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1946); 

бригадних зборів (1944). 
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Виробничі плани (1945, 1946). Планові завдання, зобов’язання колгоспу на здачу 

сільськогосподарських продуктів (1945) 

Акти перевіряння стану тваринництва та відомості опису майна (1945). Акти та договори на 

контрактацію молодняку худоби (1944, 1946). 

Прибутково-видатковий кошторис (1944). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944, 1946). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 22; 1947–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

Державний план відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу (1949). Виробничі 

плани. 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

Книги обліку: натуральних прибутків і їх розприділення; грошових та натуральних витрат; 

реалізації продукції (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-749  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше травня‖, с. Богуславець 

Золотоніського району Полтавської області   

Справ: 28; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1943, 1944). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1943–1947 рр.). 

Планові завдання з усіх видів сільськогосподарських робіт (1945). 

Договори на контрактацію сільськогосподарської продукції (1946). Акти про виконання 

сільськогосподарських робіт (1946) 

Книги головних рахунків (1944–1946). Касова книга (1943). 

 

 

Опис 2 

Справ: 16; 1947–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу (1947–1949); загальних зборів колгоспників (1948–

1950). 

Трирічний план розвитку громадського продуктивного  тваринництва колгоспу (1949–1951). 

Державний план відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу (1950). 

Книга головних рахунків (1950). Книги обліку: грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення; фондів; реалізації продуктів; грошових та натуральних витрат (1948, 1950). 
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Ф. Р-750  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний степ‖, с. Мицалівка 

Золотоніського району Полтавської області   

Справ: 30; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1943–1946 рр. 

Директиви, розпорядження райвиконкому (1944–1946). 

Протоколи засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників (1943–1945); 

бригадних зборів (1943, 1944, 1946). 

Виробничі плани (1944–1946). Зобов’язання на постачання сільськогосподарських продуктів 

(1944–1946). Договори на контрактацію молодняку худоби (1943, 1944). 

Річні звіти колгоспу (1944, 1946). Акти: перевіряння здачі продуктів державі (1943, 1944); 

виконання сільськогосподарських робіт (1944–1946). Відомості обліку виконаних робіт та 

затрат трудоднів (1946). 

Списки: осіб представлених до нагородження медаллю ―За доблесну працю у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр.‖; членів колгоспу (1946). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1946). 

Книга обліку продуктів і матеріалів (1943). 

 

 

Опис 2 

Справ: 15; 1945,1947–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1947–1950); загальних зборів колгоспників (1947–

1949). 

Виробничі плани (1948, 1949). План відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу 

(1948). Річні виробничі завдання бригад, ферм колгоспу (1948, 1949). 

Умова на соцзмагання між колгоспами; соцзмагання бригад, ланок, ферм колгоспу та 

підсумки їх виконання (1949). 

Річні звіти колгоспу (1945, 1947, 1949). Основні показники господарства колгоспу (1947). 

Відомість про наявність зерна та продуктів по колгоспу (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-751  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона гора‖, с. Хрести Золотоніського 

району Полтавської області  

Справ: 50; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1946). 

Виробничий план (1944). Планові завдання та робочі плани проведення 

сільськогосподарських робіт (1946). 

Умови на соцзмагання між колгоспами (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945). Звіти про хід сівби 

та збирання сільськогосподарських культур (1945). Звіти та зведення про хід 

сільськогосподарський робіт (1946). Сортові свідоцтва і акти апробації насіння (1946). 
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Відомості видачі продуктів для громадського харчування (1943); грошових та натуральних 

видатків (1944, 1945); обліку худоби (1945). 

Заяви громадян про вступ у члени колгоспу і колгоспників про надання допомоги, виділення 

присадибної ділянки (1946). 

Прибутково-видатковий кошторис (1946). Акти ревізійної комісії (1944, 1946). 

Книга головних рахунків (1946). Книги обліку продуктів і матеріалів; фондів; грошових і 

натуральних прибутків і їх розприділення; грошових і натуральних витрат (1943, 1944, 1946). 

Інвентарні описи майна, худоби та продуктів (1943–1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 16; 1946–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Державний план відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу (1949). Виробничий 

план колгоспу (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1949). 

Книга головних рахунків (1948). Книги обліку фондів; основних засобів (будівлі, 

сільськогосподарські машини); реалізації продукції; грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення; грошових та натуральних витрат (1948, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-752  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона Зірка‖, с. Драбівці Золотоніського 

району Полтавської області  

Справ: 33; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1943–1945). 

Протоколи засідань правління колгоспу і загальних зборів колгоспників (1944–1946). 

Виробничі плани (1945, 1946). 

Довідки про стан колгоспу після звільнення території від німецько-фашистських загарбників 

(1943). 

Річні звіти колгоспу (1944–1946). Акти: обліку виконання сільськогосподарських робіт 

(1944); апробації насіння (1944, 1945). Відомості про хід сільськогосподарських робіт (1945). 

Акти ревізійної комісії (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 18; 1947–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани. Державні плани відбудови й розвитку сільського господарства колгоспу 

(1948– 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949). 

Книги обліку фондів; грошових прибутків; основних засобів (будівлі, споруди, 

сільськогосподарські машини) (1950). 
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Ф. Р-753  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Новоселиця Золотоніського 

району Полтавської області  

Справ: 47; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1943–1946 рр. 

Розпорядження Вознесенського райвиконкому, Золотоніського районного земельного 

відділу. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани (1944–1946). 

Акти: перевіряння підготовки до збиральної кампанії (1944) апробації насіння і перевіряння 

стану посівів (1944–1946). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 5 

Справ: 15; 1947–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів  колгоспників. 

Виробничі плани (1947–1949). Державні плани відбудови та розвитку сільського 

господарства колгоспу (1947, 1949). Річне виробниче завдання ферм (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949). 

Книга головних рахунків (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-754  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, м. Золотоноша Полтавської 

області  

Справ: 35; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1943–1946 рр. 

Директивні розпорядження, постанови Золотоніського райвиконкому, районного земельного 

відділу (1943, 1944, 1946). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1946). 

Виробничі плани (1944–1946). Планові завдання, зобов’язання по поставках та договори на 

контрактацію насіння (1944, 1946). 

Прибутково-видатковий кошторис (1946) Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу (1946). 

 

 

Опис 5 

Справ: 16; 1947–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників.  
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Виробничі плани. Державний плани відбудови  та розвитку сільського господарства колгоспу 

(1947, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

Книги обліку фондів, грошових прибутків і їх розприділення (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-755  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, м. Золотоноша Полтавської 

області  

Справ: 39; 1941-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1941, 1943–1946 рр. 

Розпорядження Золотоніського райвиконкому, районного земельного відділу (1943–1945). 

Протоколи засідань правління колгоспу (1944–1946); загальних зборів колгоспників (1943–

1946). 

Виробничий план (1946). 

Річні звіти  про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1946). 

 

 

Опис 8 

Справ: 19; 1947–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани. Державні плани відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу 

(1949, 1950). Трирічний план розвитку громадського продуктивного тваринництва колгоспу 

(1949–1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

Книга обліку основних засобів (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-756  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, м. Золотоноша Черкаської 

області  

Справ: 160; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів  колгоспників (1946, 1947). 

Виробничі плани (1944–1946). 

Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 5 

Справ: 148; 1947–1980 рр. 
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Протоколи засідань правління колгоспу (1947–1959, 1962–1980); загальних зборів 

колгоспників (1947–1958, 1962, 1964–1980). 

Протоколи  засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1968–1979). 

Звіти правління колгоспу про роботу (1962–1971, 1973–1976, 1979). 

Виробничо-фінансові плани (1948–1962, 1970). П’ятирічний план розвитку господарства 

колгоспу (1966–1970). Державні плани відбудови та розвитку сільського господарства 

колгоспу (1950, 1952–1954). 

Річні звіти колгоспу (1948, 1950–1952, 1959). Звіт колгоспу про стан тваринництва (1961). 

Акти документальної ревізії фінансово-господарської діяльності правління колгоспу (1973–

1975). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1959–1977). Шнурова книга обліку насіння (1961, 

1963–1969, 1974, 1976). 

Документи (протоколи загальних профспілкових конференцій, загальних зборів і засідань 

профспілкового комітету, звітна доповідь голови профкому, кошторис витрат, фінансові і 

статистичні звіти профспілкового комітету (1971–1980). 

 

 

Опис 1 м 

Справ: 6; 1967–1970 рр. 

Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профспілкового комітету (1967–

1971). Звітна доповідь голови профспілкового комітету про роботу (1969, 1970). 

Кошторис витрат, фінансовий і статистичний звіти профспілкового комітету (1969, 1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-757  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний прапор‖, с. Маліївка 

Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 4; 1945, 1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1945, 1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1946). 

Акти приймання виконаних робіт (1946). 

Книга обліку продуктів і матеріалів (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-758  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона Діброва‖, с. Вільхи Золотоніського 

району Полтавської області  

Справ: 35; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944). 
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Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1946); загальних зборів колгоспників (1943–

1945). 

Планові завдання (1946). 

Умови на соцзмагання між колгоспами (1945). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність (1945). 

Книги обліку фондів, натуральних прибутків (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 21; 1947–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани. Державні плани відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу 

(1949, 1950). Плани відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу (1947, 1948). 

Трирічний план розвитку громадського продуктивного тваринництва колгоспу (1949–1951). 

Річні звіти про Фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949).  

Книга головних рахунків (1950). книги обліку фондів, основних засобів (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-759  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Серп і молот‖, с. Слюзчина Слобідка 

Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 32; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1943–1946 рр. 

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного відділу сільського господарства (1943–

1945). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1946). 

Виробничі плани колгоспу (1944, 1946). Планові  завдання (1945, 1946). 

Умови на соцзмагання між колгоспами (1945). 

Заяви колгоспників про прийняття і члени колгоспу (1945). 

Кошторис витрат (1944). Акти ревізійної комісії (1944–1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 12; 1947–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничий план (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

Книга обліку основних засобів (будівлі, сільськогосподарські машини) (1950). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-760  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖, с. Хрущівка Золотоніського 

району Полтавської області  
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Справ: 55; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1945, 1946). 

Виробничі плани (1944–1946). 

Умова на соцзмагання між колгоспами (1944). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944–1946). 

Книга обліку продуктів та матеріалів (1943). 

 

 

Опис 2 

Справ: 45; 1943–1945, 1947–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1943, 1944, 1947–

1951). 

Виробничий план (1950). Державний план (1949) і план (1947) відбудови та розвитку 

сільського господарства колгоспу. 

Книги головних рахунків (1947–1950). Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення; грошових та натуральних витрат; реалізації продукції (1947–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-762  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Прогрес‖, с. Драбівці Золотоніського 

району Полтавської області  

Справ: 33; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1943–1949 рр. 

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944–1947). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1946). 

Виробничі плани (1944–1946).  

Відомості, акти про стан тваринництва та посівних площ (1946).  

Прибутково-видатковий кошторис (1949). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1943–1946, 1949).  

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 16; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу.  

Державні плани відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу (1948, 1950). 

Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1948).   

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків (1949, 1950). 
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Ф. Р-763  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний партизан‖, с. Маліївка 

Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 30; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944–1946 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945, 1946). 

Виробничий план (1945). План збирання урожаю (1944). Планові завдання бригад по сівбі та 

урожайності сільськогосподарських культур (1946). 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1945р. Звіти: про підсумки збирання урожаю 

(1944); про стан тваринництва (1944). 

Прибутково-видатковий кошторис (1945). Річний бухгалтерський звіт (1945).  

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 4 

Справ: 18; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу.  

Державні плани та плани відбудови: розвитку сільського господарства колгоспу. Виробничі 

плани.  

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-764  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Деньги Золотоніського району 

Полтавської області  

Справ: 7; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1943–1946 рр. 

Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-765  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Нова Гребля Золотоніського 

району Черкаської області  

Справ: 116; 1943–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 65; 1943–1949 рр. 

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1945). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1949). 
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Державний план та план відбудови: розвитку сільського господарства колгоспу (1948, 1949). 

Виробничі плани. Відомості про стан тваринництва та хід сільськогосподарських робіт (1945, 

1946). Акти: перевіряння виконання сільськогосподарських робіт (1943, 1944); апробації 

насіння (1944); обстеження стану посівних площ (1944). Книги головних рахунків (1944–

1946). Книги обліку основних засобів виробництва, державних постачань і колгоспної 

торгівлі, фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових коштів та  

цінних паперів (1944–1946). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 51; 1950–1976 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників; бюро економічного 

аналізу (1970, 1973). Звіт голови правління про роботу колгоспу (1950). 

Шнурова книга обліку насіння (1966, 1967, 1973–1976). Книги історії полів сівозмін колгоспу 

(1969–1972). 

Документи (протоколи профспілкових зборів і засідань профспілкового комітету, кошториси 

витрат, фінансові і статистичні звіти) профспілкового комітету (1965–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-766  Рибколгосп ―Дніпровець‖, с. Домантове Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 12; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1943–1946 рр. 

Накази Народного комісаріату рибної промисловості СРСР; директивні листи Київської 

міжобласної рибно-колгоспної спілки та листування з Київським міжобласним рибним 

трестом про виконання планів вилову і реалізації риби, з питань кадрів (1943, 1944, 1946). 

Протоколи засідань та загальних зборів членів рибколгоспу (1945, 1946). 

Контрольні цифри п’ятирічного плану на 1946–1950 рр. 

Акти про плановий і понадплановий вилов риби (1946). Відомості: вилову та реалізації риби 

(1944); обліку основних засобів та інвентарю (1945). Сортові картки реалізованої продукції 

(1944). 

Списки членів колгоспу, колгоспників-стахановців та нагороджених бойовими орденами і 

медалями (1946). 

Виробничо-фінансовий план (1946). Прибутково-видатковий кошторис (1946). Річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність (1945, 1946). 

Особові рахунки колгоспників (1944, 1945). Відомості на виплату заробітної плати (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-767  Звенигородська державна нотаріальна контора, м. Звенигородка Уманського округу  

Справ: 1; 1928 р. 
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Опис 1 

Справ: 1; 1928 р. 

Нотаріальний реєстр. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-768  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоне Дніпро‖, с. Хрести Золотоніського 

району Полтавської області  

Справ: 35; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1943–1947 рр. 

Директивні листи райвиконкому, районного земельного відділу та інших установ (1944–

1946). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1947). 

Виробничі плани (1944–1946). 

Акти: апробації, перевіряння зберігання та витрачання посівного матеріалу (1944–1946); 

обстеження земель колгоспу, стану посівів, відводу земель під будівництво житлових 

будинків (1946). Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1945 р. Підписні листи про 

здачу жителями села коштів на будівництво танкової колони і ескадрильї літаків (1943). 

Прибутково-видатковий кошторис (1945). Виробничо-фінансові звіти (1943–1946). 

Відомості оплати трудоднів, видачі авансу (1944, 1945). Книги обліку натуральних прибутків 

і їх розприділення, продуктів та матеріалів (1944, 1945). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 14; 1947–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани (1947–1949). Трирічний план розвитку громадського продуктивного 

тваринництва колгоспу (1949–1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

Книги обліку фондів, грошових прибутків і їх розподілу, основних засобів (будівлі, споруди, 

сільськогосподарські машини) (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-769  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний луг‖, с. Липівське Золотоніського 

району Полтавської області  

Справ: 15; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1945). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1946). 



305 

 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність. 

 

 

Опис 2 

Справ: 6; 1949, 1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничий план (1949). Державний план відбудови та розвитку сільського господарства 

колгоспу (1949). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

Книга обліку фондів, грошових прибутків та їх розприділення (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-770  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях Ілліча‖, с. Шабельники 

Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 8; 1943–1945 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1943–1945 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного  земельного відділу. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944, 1945). 

Плани державних поставок та соцзобов’язання колгоспу (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-773  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Паризька Комуна‖, с. Кропивна 

Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 36; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1943–1945 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944, 1945). 

Виробничі плани (1944, 1945). Планові завдання (1944, 1945). 

Умова та соцзмагання між колгоспами (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Кошторис витрат (1945). 

Книги обліку основних засобів виробництва продуктів та матеріалів (1944, 1945). Касова 

книга (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 21; 1946–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 
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Виробничі плани (1946–1949). Державний план (1949) і план (1948). відбудови та розвитку 

сільського господарства колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність (1946–1949). 

Книга головних рахунків (1950). Книга обліку грошових прибутків та їх розприділення 

(1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-775  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Колгоспне село‖, с. Пальмира 

Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 35; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1945–1946 рр. 

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничий план (1946). План розвитку тваринництва колгоспу (1946). Зобов’язання 

колгоспу та списки членів колгоспу та постачання державі сільськогосподарських продуктів. 

Річні звіти колгоспу. Акти обстеження умов утримання тварин та перевіряння стану посівних 

площ; на виконані роботи тракторними бригадами. Зведення про хід сільськогосподарських 

робіт. 

Списки членів колгоспу та їх сімей. 

 

 

Опис 2 

Справ: 23; 1947–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників (1947–1949). 

Виробничі плани (1947, 1948). Державний план (1949) і план (1948) відбудови та розвитку 

сільського господарства колгоспу. План розвитку тваринництва (1948). Планові завдання 

колгоспу (1948). 

Основні показники колгоспу (1947). 

Книга головних рахунків (1948–1950). Книги обліку натуральних прибутків і їх 

розприділення, фондів і грошових прибутків, грошових та натуральних витрат (1948, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-776  Виконавчий комітет Крупської сільської Ради депутатів трудящих, с. Крупське 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 210; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944–1946 рр. 

Директиви, розпорядження та постанови районного виконкому (1943–1946). 

Протоколи: пленумів сільської Ради (1944); засідань районного виконкому (1945). 

Акти перевіряння військовослужбовців та громадян (1944). 
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Листування з уповноваженим Міністерства заготівель СРСР по Золотоніському району, з 

районним військкоматом, районною прокуратурою з адміністративних та господарських 

питань. 

 

 

Опис 2 

Справ: 193; 1946–1975 рр. 

Протоколи сесій сільської Ради (1948–1975). Протоколи, плани роботи, списки членів 

постійних комісій (1961–1975). Протоколи: засідань виконкому (1948–1975); загальних зборів 

мешканців села (1973–1975). 

Договори, умови на соцзмагання між сільськими радами та акти їх виконання (1956, 1960, 

1965, 1967–1975). Інформації про стан організаційно-масової роботи (1972, 1973). 

Статистичні звіти про склад депутатів та постійних комісій (1957, 1961, 1963, 1967, 1968, 

1973). Одноразові звіти про вік і стать сільського населення та підсумки обліку худоби (1967, 

1968, 1973). 

Протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах до сільської Ради, протоколи 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви про згоду 

балотуватися (1947, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради (1947–1950, 1954–1975). Кошториси витрат (1947, 1948, 1951–1953, 1955–

1975). Штатні розписи (1953, 1959–1962). Річні звіти про виконання сільського бюджету 

(1948, 1950–1975). 

 

 

 

Ф. Р-777  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Шабельники Золотоніського 

району Полтавської області  

Справ: 1; 1945 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1945 р. 

Книга обліку продуктів, одержаних з переробів. 

 

 

 

Ф. Р-782  Чигиринський маслозавод Кіровоградського обласного тресту маслоробної та 

сироварної промисловості ―Головмаслопром‖, м. Чигирин Кіровоградської області  

Справ: 8; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944–1946 рр. 

Накази, розпорядження Кіровоградського обласного тресту маслоробної і сироварної 

промисловості, рішення виконкому Кіровоградської обласної Ради з питань діяльності заводу 

(1944, 1945). 

Плани: з праці (1945); заготівлі молока та виробництва продукції (1944, 1945). 

Паспорт заводу (1946). 
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Місячні баланси (1944). Фінансові плани (1945). Річний звіт про фінансово-господарську 

діяльність заводу (1944). Звіти, акти про підсумки інвентаризації всіх матеріальних цінностей 

та іншого майна заводу (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-783  Чигиринська машинно-тракторна станція, м. Чигирин Черкаської області  

Справ: 110; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944, 1945 рр. 

Накази, розпорядження Народного комісаріату земельних справ УРСР, Черкаського 

обласного земельного відділу. 

Плани робіт по збиранню сіна, урожаю озимих, ярих та інших культур по колгоспах 

Чигиринського району. 

Договори на соцзмагання між тракторними бригадами (1945). Типові договори станції з 

колгоспами району (1945). 

Річні звіти про роботу станції. Промислово-фінансові плани. 

Книга головних рахунків (1945). Книга обліку виконаних робіт в колгоспах району (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 98; 1946–1957 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського обласного управління сільського господарства; 

постанови Черкаського обласного виконкому (1948–1957). 

Статути сільськогосподарських артілей Чигиринського району (1948). 

Протоколи ради станції (1949–1955).  

Річні державні плани: розвитку тваринництва та його продуктивності по колгоспах району 

(1952); сільського господарства в колгоспах зони станції (1955). Трьохрічний план розвитку 

громадського тваринництва колгоспів району (1949–1951). Виробничі плани колгоспів 

району (1952, 1953). Копії річних планів з праці, титульні списки та акт відведення ділянки 

під забудову майстерні (1951–1957). Агротехнічні заходи по вирощуванню високих урожаїв в 

колгоспах району (1949). Соцзобов’язання колгоспів району по тваринництву (1954). 

Договори між машинно-тракторними станціями; характеристики, агропаспорти, підсумки 

соцзмагання та відомості на передовиків сільського господарства колгоспів зони станції 

(1950, 1955, 1956). 

Річна статистична звітність про роботу з кадрами (1955–1957). 

Річний план фінансування капітальних вкладень (1956). Виробничо-фінансові плани. Штатні 

розписи та фонди заробітної плати (1948–1957). Річні виробничо-фінансові звіти. Книга 

обліку основних засобів виробництва (1952–1954). 

Річні агрономічні звіти про виконання зобов’язань з колгоспами (1948–1950, 1954). Річна 

оперативна звітність про стан тракторного, автомобільного парків та сільськогосподарського 

інвентарю (1948). 

Протоколи зборів членів профспілки і засідань робітничого комітету, колективні договори 

працівників з адміністрацією і акти перевірки їх виконання, списки членів профспілки, 

річний статистичний звіт (1948, 1951, 1954, 1956). 
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Ф. Р-784  Медведівська машинно-тракторна станція, с. Медведівка Чигиринського району 

Черкаської області  

Справ: 66; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1944–1947 рр. 

Накази Народного комісаріату земельних справ УРСР, Міністерства сільського господарства 

УРСР; розпорядження обласного земельного відділу, обласного відділу технічних культур 

(1944–1946). 

Договори станції з колгоспами на виконання сільськогосподарських робіт. 

Промислово-фінансові плани (1944–1946). Акти перевіряння використання бюджетних 

коштів (1945). Річні виробничо-фінансові звіти (1944–1946). Акти інвентаризації основних 

засобів виробництва (1946). Книга головних рахунків (1946). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). Відомості, звіти про 

виконання сільськогосподарських робіт (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 43; 1947-1958 рр. 

Накази, розпорядження та вказівки обласного відділу сільського господарства (1955–1958). 

Протоколи ради станції (1953). 

План тракторних робіт та результати його виконання (1951). 

Акти державного приймання споруд та будівель станції (1955). 

Річні звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів та робота з ними (1955). Списки 

спеціалістів з вищою і середньою освітою (1956–1957). 

Річні виробничо-фінансові плани. Прибутково-видаткові кошториси та кошториси по 

заробітній платі (1954, 1956, 1958). Штатні розписи (1949, 1950, 1955, 1956, 1958). Річні 

виробничо-фінансові звіти. 

Головні книги бухгалтерського обліку. 

Приймально-здавальний акт майново-матеріальних цінностей та грошових коштів 

реорганізованої Медведівської машинно-тракторної станції, переданих Чигиринській 

ремонтно-тракторній станції (1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-791  Виконавчий комітет Чигиринської сільської Ради депутатів трудящих, м. Чигирин 

Кіровоградської області  

Справ: 20; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1943–1950 рр. 

Розпорядження, постанови, рішення райвиконкому, фінансового відділу. 
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Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій та секцій сільради (1945, 

1946). 

Протоколи: засідань виконкому (1944, 1945); нарад колгоспного і радянського активу (1944); 

бригадних зборів колгоспників (1945). 

Листування з установами й військовими частинами про надання допомоги робітникам, 

колгоспникам та сім’ям військовослужбовців (1944, 1945). Відомості про заготівлю посівного 

матеріалу, хід весняної посівної кампанії, заготівлю зерна та здачу його державі (1944, 1945). 

Щомісячні плани роботи та інформації про організаційно-масову роботу (1945). 

Штатні розписи працівників сільради (1945). 

Книги обліку видатків сільського бюджету та видатків по самооподаткуванню (1946, 1947). 

Списки: військовослужбовців і їх сімей, інвалідів Великої Вітчизняної війни (1944–1946); 

осіб, що загинули під час Великої Вітчизняної війни та насильно вивезених на примусові 

роботи до фашистської Німеччини (1945); громадян по збору коштів в рахунок державної 

позики та самооподаткування (1945–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-792  Виконавчий комітет Чмирівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Чмирівка 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 69; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1943–1948, 1950–1952, 1954 

Розпорядження, постанови райвиконкому (1943–1945). 

Протоколи сесій сільради (1948, 1950–1952, 1954). Протоколи засідань та плани роботи 

постійних комісій (1950, 1954). 

Протоколи: засідань виконкому (1944–1948, 1950–1952); загальних зборів мешканців села  та 

нарад активу (1944–1948, 1950). 

Місячні плани роботи (1944–1946). 

Відомості про хід підняття парів весняної посівної кампанії, хід збирання зернових (1944, 

1945). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1950, 1951, 1954 рр. Місячні звіти про 

виконання плану будівництва житлових будинків в колгоспників (1947, 1948). 

Бюджети сільради (1951, 1952, 1954). Штатні розписи та кошториси витрат (1948–1952, 

1954). Місячні звіти про виконання бюджету (1952, 1954). 

Книги обліку доходів сільського бюджету (1946–1948, 1950, 1951). Книга обліку видатків 

сільського бюджету та видатків по самообкладанню (1946, 1947, 1950, 1951). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 17; 1949,1953 рр. 

Протоколи сесій сільської Ради (1949, 1953). Протоколи засідань та плани роботи постійних 

комісій (1949, 1953). Протоколи загальних зборів виборців села (1953). 

Протоколи засідань виконкому (1953); загальних зборів мешканців села (1953). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1949 р. Облік господарств селян, що тимчасово 

проживають на території села (1949). 

Умова на соцзмагання між сільрадами та інформації про їх виконання (1953). 
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Бюджети сільради (1949, 1953). Штатний розпис та кошторис адміністративно-господарських 

витрат (1953). Річний звіт про використання сільського бюджету та сум самооподаткування 

(1953). 

Книга обліку доходів і видатків сільського бюджету (1949). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-793  Виконавчий комітет Чорнявської сільської Ради депутатів трудящих, с. Чорнявка 

Чигиринського району Кіровоградської області  

Справ: 37; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1944–1949 рр. 

Директиви, розпорядження Кіровоградського обласного виконкому, райвиконкому, 

районного земельного відділу (1946, 1948). 

Протоколи сесій сільради (1946–1949). Протоколи засідань та місячні плани роботи постійно-

діючих комісій (1948, 1949). 

Протоколи: засідань виконкому (1944, 1945, 1947–1949); нарад активу та загальних зборів 

колгоспників (1944–1946). 

Квартальні плани роботи (1946). 

Відомості про кількість присадибної землі колгоспників (1946). Місячні звіти про хід 

будівництва житлових будинків колгоспників (1947–1949). Заключні звіти про підсумки 

сівби під урожай 1946–1949 рр. 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 

1949). 

Статистичний звіт про склад депутатів виконкому та постійних комісій (1949). 

Бюджети сільради (1946–1949). Штатні розписи та кошториси витрат (1946–1949). Відомості 

про прибутки та видатки бюджету (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету та видатків по самообкладанню (1946–

1949). 

Списки: червоноармійців та їх сімей (1944); осіб насильно вивезених до фашистської 

Німеччини (1949) та репатрійованих осіб (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-794  Виконавчий  комітет Розсошинської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Розсошинці Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 42; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1943–1952 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного фінансового відділу (1943–1945). 

Протоколи: сесій сільради (1948–1952); засідань та квартальні плани роботи постійно-діючих 

комісій (1949, 1951, 1952); засідань виконкому; нарад активу (1945). 
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Місячні плани роботи виконкому (1945). 

Відомості: про хід сільськогосподарських робіт (1943, 1944); про кількість працездатного 

населення (1945). Звіт про хід будівництва житлових будинків колгоспників (1950).Заключні 

звіти про підсумки сівби під урожай 1944, 1947, 1951, 1952 рр. 

Бюджети сільради (1948–1952). Штатні розписи та кошториси витрат (1946, 1948). Місячні 

звіти про виконання бюджету (1952). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету та видатків по самообкладанню (1945, 

1951). 

Списки: військовослужбовців і їх сімей, інвалідів Великої Вітчизняної війни: осіб, насильно 

вивезених до фашистської Німеччини; осіб, нагороджених медаллю ―За доблесну працю у 

Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.; допризовників (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 7; 1953–1954 рр. 

Протоколи сесій сільради та засідань виконкому (1954). 

Одноразовий звіт про вік і стать сільського населення (1953). 

Бюджет сільради (1954). Кошторис адміністративно-господарських витрат (1954). 

Книга обліку доходів сільського бюджету (1954). Книга каси та поточних рахунків (1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-795  Виконавчий комітет Сагунівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Сагунівка 

Чигиринського району Кіровоградської області  

Справ: 28; 1943–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1943–1949 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1943, 1944). 

Протоколи: сесій сільради (1946–1949); засідань виконкому; загальних зборів колгоспників 

(1944–1947). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1947–1949). Місячні 

плани роботи виконкому (1946–1949). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1946–

1949). Звіти про організаційно-масову роботу (1949). Заключні звіти про підсумки сівби під 

урожай 1947–1949 рр. Місячні звіти про хід будівництва житлових будинків колгоспників 

(1946–1949). Протоколи голосування окружних та дільничних виборчих комісій по виборах 

депутатів сільради, особові картки депутатів (1947). 

Списки: депутатів сільради, агітаторів (1946, 1948); осіб, нагороджених урядовими 

нагородами (1948); працівників та службовців сільради (1946, 1947); осіб, що працювали в 

поліції (1946, 1947); репатрійованих громадян (1946, 1947). 
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Ф. Р-796  Виконавчий комітет Мудрівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Мудрівка 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 55; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1944–1952 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно-масової роботи, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 14; 1953, 1954 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно-масової роботи, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-797  Виконавчий комітет Бужинської сільської Ради депутатів трудящих, с. Бужин 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 48; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому (1946–1954); загальних зборів та 

нарад активу (1954). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1948, 1951–1954). Квартальні  плани 

роботи виконкому (1950). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1949–1953 рр. 

Відомості про вік та стать сільського населення, наявність худоби у мешканців села (1950–

1953). Бюджети сільради (1946–1949, 1952, 1953). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–

1949). Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-798  Виконавчий комітет Боровицької сільської Ради народних депутатів, с. Боровиця 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 299; 1921, 1922, 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1944, 1945 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944); засідань виконкому; засідань активу села (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 61; 1947–1956 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по виборах до 

сільської Ради, бюджетно-фінансової роботи. 
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Опис 3 

Справ: 232; 1957–1980 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по виборах до 

сільської Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 1 д 

Справ: 4; 1921, 1922 рр. 

Циркуляри, постанови: повітвиконкому; волвиконкому та податкового інспектора (1922). 

Протоколи: засідань волвиконкому (1921); надзвичайної повітової трійки та Чигиринського 

повітвиконкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-799  Виконавчий комітет Верщацької сільської Ради народних депутатів, с. Верщаці 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 335; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1943–1946 рр. 

Розпорядження, вказівки райвиконкому, райвійськомату.  

Протоколи засідань виконкому.  

Листування: з мобілізаційним відділом про організований набір робочої сили на роботи в 

Кривий Ріг, на заводи (1944); з райвідділом соціального забезпечення про надання допомоги 

сім’ям  військовослужбовців (1944). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій, вік та стать сільського населення, 

під будівництва житлових будинків колгоспників (1946, 1947). Тижневі та щоденні зведення 

про хід весняних робіт та збиральної кампанії в колгоспах (1944, 1945). 

Бюджет сільради (1945). Місячні звіти про прибутки та видатки сільського бюджету (1945). 

Списки: громадян, потерпілих від німецько-фашистських загарбників; громадян, 

мобілізованих на роботу в Донбас (1944, 1945); сімей військовослужбовців (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 54; 1947–1955 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по виборах до 

сільської Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 3 

Справ: 259; 1956–1980 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по виборах до 

сільської Ради, бюджетно-фінансової роботи. 
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Ф. Р-800  Виконавчий комітет Суботівської сільської Ради народних депутатів, с. Суботів 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 290; 1924, 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1924, 1943–1946 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1943, 1944); накази, розпорядження 

райвійськомату (1943, 1944). 

Протоколи: сесій сільради (1943, 1944); засідань виконкому (1943–1946); загальних зборів 

мешканців села (1924).  

Бюджети сільради (1945, 1946). Кошторис витрат (1945). Звіти про надходження та витрати 

по самообкладанню (1945).  

Акти про звірства німецько-фашистських загарбників над мирними жителями сіл району 

(1943, 1944). 

Списки: розстріляних осіб під час війни (1943, 1944); осіб, які виїздили на відбудову Донбасу 

(1943, 1944); допризовників та осіб, що загинули в боях (1943, 1944); мешканців села, які 

мають худобу (1924). 

 

 

Опис 2 

Справ: 32; 1947–1955 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по виборах до 

сільської Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 3 

Справ: 245; 1956–1980 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по виборах до 

сільської Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-801  Виконавчий комітет Галаганівської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Галаганівка Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 40; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1943–1954 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому. Протоколи засідань, плани 

роботи постійно-діючих комісій (1948, 1951–1954). Листування з райвиконкомом про 

організацію та планову заготівлю сільськогосподарської продукції, допомогу сім’ям 

військовослужбовців, мобілізацію працездатного населення на сільськогосподарські роботи в 

інші колгоспи та на відновлення промислових підприємств (1943–1945). Умови на 

соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння  їх виконання (1951–1954). 
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Бюджети сільради (1951–1954). Штатний розпис, кошторис витрат (1952). Довідка про 

виконання видаткової частини бюджету (1952). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1951–1954). Статистичні звіти про 

кількість працездатного населення, спеціалістів, присадибних ділянок, наявність худоби у 

колгоспників, одноосібників, працівників та службовців (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-802  Виконавчий комітет Калантаївської сільської Ради депутатів трудящих, с. Калантаїв 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 65; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1943–1949 рр. 

Розпорядження, вказівки райкому КП(б)У (1943, 1944); постанови, рішення, розпорядження 

райвиконкому (1943, 1944). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1949); засідань виконкому (1944–1949); загальних зборів 

виборців (1944, 1948). Документи (протоколи, плани, інформації, акти, списки) постійно-

діючих комісій (1944, 1947–1949). Плани роботи виконкому (1944–1946). 

Листування: з райвиконкомом, райуповнаркомзагом про стан народної освіти, збір продуктів 

для поранених червоноармійців та допомогу Донбасу (1944, 1947); з райвійськоматом про 

облік військовослужбовців (1943, 1944). Інформації про організаційно-масову роботу (1947). 

Документи (рішення райвиконкому, звіти агітаторів, списки комісій) про підготовку до 

виборів до Верховної Ради СРСР (1945). 

Бюджети сільради (1945–1948). Кошторис витрат (1948). Звіти про виконання сільського  

бюджету (1945, 1946). 

Статистичні звіти про підсумки сівби під урожай 1946, 1948 рр. Звіти про масову роботу, 

підготовку до весняної сівби, наявність худоби у колгоспників, виконання плану державних 

постачань, чисельність населення та хід будівництва житлових будинків колгоспників, 

господарських будівель (1944–1948). 

Списки: депутатів сільради (1946); населення (1944); інвалідів, дітей-сиріт (1944). 

 

 

Опис 4 

Справ: 25; 1950–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. Протоколи засідань, плани роботи постійних 

комісій. Бюджети сільради. Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-803  Виконавчий комітет Івківецької сільської Ради депутатів трудящих, с. Івківці 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 64; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 8; 1944–1946 рр. 

Протоколи: засідань виконкому, загальних зборів виборців (1944). Бюджети сільради (1945, 

1946). Штатний розпис, кошторис витрат (1945). Акт-список громадян, яким нанесені збитки 

німецько-фашистськими загарбниками (1944). Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 

1944 р. Довідки-характеристики на громадян села (1945). 

 

 

Опис 4 

Справ: 42; 1947–1955 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, виборчих комісій по виборах до сільської Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 5 

Справ: 24; 1956–1959 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, виборчих комісій по виборах до сільської Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-804  Виконавчий комітет Матвіївської сільської Ради народних депутатів, с. Матвіївка 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 269; 1925–1928, 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944–1946 рр. 

Розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому (1944); накази, розпорядження 

райвійськкомату (1944). Протоколи засідань виконкому. Місячні плани роботи виконкому 

(1946). Статистичні звіти про чисельність населення, будівництва житлових та господарських 

будівель, культурно-побутових закладів (1946). Заяви та скарги громадян (1944, 1945). 

 

 

Опис 4 

Справ: 49; 1946–1955 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому. Протоколи засідань, плани 

роботи постійних комісій (1951–1955). Умови на соцзмагання між сільрадами та акти 

перевіряння їх виконання (1954, 1955). Бюджети сільради (1946, 1950–1955). Кошториси 

витрат (1951–1953). Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1950–1955). 

 

 

Опис 5 

Справ: 212; 1956–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1960, 1971–

1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1976–1980). Документи 

(протоколи, плани, акти, списки) постійних комісій. Умови на соцзмагання між сільрадами та 

акти перевіряння їх виконання (1956, 1960–1963, 1967–1969, 1972, 1976). Протоколи 

загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 
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виборчих комісій про реєстрацію кандидатів на голосування по виборах, заяви кандидатів 

про згоду балотуватися (1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1980). Інформації 

депутатів про роботу з виборцями (1961–1975). 

Бюджети сільради (1956, 1959–1980). Штатні розписи (1959, 1971–1975, 1980). Кошториси 

витрат (1956, 1959–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету. 

 

 

Опис 6 

Справ: 2; 1925–1928 рр. 

Свідоцтва про народження та шлюб мешканців села. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-805  Виконавчий комітет  Головківської сільської Ради народних депутатів, с. 

Головківка Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 272; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1946 рр. 

Розпорядження райкому КП(б)У (1944); постанови, розпорядження райвиконкому (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1946); засідань виконкому (1945, 1946).  

Листування: з райвиконкомом про виконання плану державних поставок, хід 

сільськогосподарських робіт та мобілізацію робочої сили (1944); з районним шляховим 

відділом про шляхове будівництво на території сільради (1944); з райвійськкоматом про 

облік військовослужбовців (1944, 1945). 

Бюджети сільради (1945, 1946). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1946). Звіти про 

виконання сільського бюджету (1945, 1946). Статистичні звіти про кількість населення  та 

наявність худоби у населення (1946).  

Списки: червоноармійців, які загинули на фронті (1944, 1945); військовослужбовців та 

винищувального батальйону, який діяв на території села (1944); громадян, які примусово 

вивезені та які добровільно виїхали до Німеччини (1944). Заяви та скарги громадян (1944, 

1945). 

 

 

Опис 4 

Справ: 42; 1947–1955 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. Протоколи засідань, плани роботи, списки 

членів постійних комісій. Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів 

у депутати сільради та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися 

(1947, 1950, 1953). 

Бюджети сільради (1947, 1949, 1953–1955). Книги обліку доходів та видатків сільського 

бюджету (1951–1955). 

 

 

Опис 5 

Справ: 211; 1956–1980 рр. 
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Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому, загальних зборів мешканців села (1968–

1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1976–1981). Протоколи 

засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1956–1963, 1967–1980). Листування 

з райвиконкомом та його відділами про благоустрій села, індивідуальне та громадське 

будівництво (1959–1969). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1956–1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1959–1980). Кошториси витрат. Річні звіти про 

виконання сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-806  Виконавчий комітет Вітовської сільської Ради депутатів трудящих, с. Вітове 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 70; 1943–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райкому КП(б)У (1944); постанови, рішення, розпорядження райвиконкому 

(1943–1945); розпорядження: райуповмінзагу (1943, 1944); райвійськкомату (1943, 1944). 

Протоколи засідань виконкому (1946, 1947). Урядові телеграми з подякою про збір коштів на 

будівництво колони та продуктів у фонд Червоної Армії (1944). План роботи виконкому 

(1944). Бюджет сільради (1946). Акт про збитки, нанесені селі німецько-фашистськими 

загарбниками (1944). Звіти про наявність худоби у колгоспників (1944). Відомості про 

кількість працездатного населення та громадян, вивезених до Німеччини (1945). Списки 

репатрійованих (1946). 

 

 

Опис 4 

Справ: 60; 1947–1958 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. Протоколи засідань, плани роботи постійних 

комісій. Бюджети сільради (1951–1958). Кошториси витрат (1951–1958). Книги обліку  

доходів та видатків сільського бюджету (1949–1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-807  Виконавчий комітет Стецівської сільської Ради народних депутатів, с. Стецівка 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 280; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1943–1946 рр. 
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Постанови, рішення, розпорядження райкому КП(б)У (1944); постанови, розпорядження 

райвиконкому (1943, 1944). 

Протоколи: засідань пленумів виконкому (1944); засідань виконкому (1945, 1946); нарад та 

загальних зборів виборців (1944); загальних зборів колгоспників (1945). 

Листування: з райвиконкомом та райвійськкоматом про облік військовослужбовців (1943–

1945); з райуповнаркомзагом про виконання планів державних поставок (1943, 1944); з 

райземвідділом про хід сільськогосподарських робіт (1944). Книги обліку доходів та видатків 

сільського бюджету (1946–1948). Акти про збитки, нанесені селу та населенню німецько-

фашистськими загарбниками (1944). Щоденні зведення про хід сільськогосподарських робіт в 

колгоспах (1943, 1944). Звіт про наявність худоби у населення (1944). Документи 

(розпорядження, протоколи, заяви) про надання допомоги сім’ям військовослужбовців, 

інвалідам війни та дітям-сиротам (1944, 1945). 

Списки: червоноармійців (1943, 1944); громадян, які добровільно виїхали до Німеччини та які 

працювали при німцях (1943, 1944); поліцаїв, посібників окупантів (1944). Довідки-

характеристики на мешканців села (1944, 1945). Заяви та скарги громадян (1944, 1945). 

 

 

Опис 4 

Справ: 50; 1947–1955 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1947–1953). Протоколи: сесій сільради; 

засідань виконкому. Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1950–1955). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1950–1952). Протоколи окружних виборчих 

комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та заяви кандидатів про згоду 

балотуватися (1947, 1950). Бюджети сільради. Штатні розписи (1948, 1953, 1954). Кошториси 

витрат (1948–1954). Річний звіт про виконання сільського бюджету (1954). Книги обліку 

доходів та видатків сільського бюджету (1949–1955). 

 

 

Опис 5 

Справ: 205; 1956–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1977–

1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1976–1980). Протоколи 

засідань, плани роботи постійних комісій (1956–1982). Договори на соцзмагання між 

сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1956, 1957, 1960–1964, 1967–1973, 1976–1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1961, 1963, 

1965, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). Інформації депутатів перед виборцями (1961, 1965–1969, 

1974). Список депутатів (1960). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1956, 1959–1963, 1968–1980). Кошториси витрат. Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1956–1959, 1967–1980). Річні одноразові звіти про 

стать та вік сільського населення (1957–1960, 1967, 1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-808  Виконавчий комітет Полуднівської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Полуднівка Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 47; 1944–1954 рр. 
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Опис 1 

Справ: 47; 1944–1954 рр. 

Постанови, розпорядження, вказівки райвиконкому (1944); розпорядження райвійськкомату 

(1944). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому (1947–1954); нарад та загальних 

зборів активу села (1952). Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних 

комісій (1949–1954). 

Бюджети сільради (1949–1952). Штатний розпис, кошторис витрат (1945). Відомості про 

виконання сільського бюджету (1952). Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету 

(1948–1954). Відомості про господарства, які потерпіли від німецько-фашистських 

загарбників (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р- 809  Виконавчий комітет Красносільської сільської Ради народних депутатів, с. 

Красносілля Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 318; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1943–1946 рр. 

Постанови облвиконкому (1943, 1944); постанови, розпорядження, вказівки: райвиконкому; 

райуповнаркомзагу (1943–1945). 

Протоколи: засідань виконкому (1944–1946); загальних зборів мешканців села та 

колгоспників (1944–1946). Плани роботи виконкому (1945, 1946). Штатний розпис (1945). 

Кошториси витрат (1945, 1946). Акт-список збитків, нанесених мешканцям села німецько-

фашистськими загарбниками (1944). 

Списки: працівників сільради, шкіл, сільпо та медпункту (1943, 1944); мобілізованих з села 

на Дніпробуд (1943, 1944); багатодітних матерів, представлених до нагороди (1944–1946); 

насильно вивезених та які добровільно виїхали до Німеччини (1944, 1945); інвалідів війни, 

демобілізованих воїнів, дітей-сиріт (1945). Характеристики мешканців села (1943, 1944).  

 

 

Опис 2 

Справ: 62; 1946–1955 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1951, 

1954). Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1947–1955). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1953). 

Бюджети сільради (1948–1954). Штатні розписи (1947–1953). Кошториси витрат (1947, 1948, 

1955). Річний звіт про виконання сільського бюджету (1955). Книги обліку доходів та 

видатків сільського бюджету (1949, 1952, 1954). 

 

 

Опис 3 

Справ: 243; 1956–1980 рр. 
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Протоколи: сесій сільради; засідань  виконкому; загальних зборів мешканців села (1968, 1973, 

1974, 1977–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1977–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій. Умови на соцзмагання 

між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1962–1973, 1976–1980). Протоколи 

загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). Звіти 

депутатів перед виборцями (1959–1976). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1959–1965, 1968–1980). Кошториси витрат. Річні звіти 

про виконання сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-810  Виконавчий комітет Мельниківської сільської Ради народних депутатів, с. 

Мельники Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 240; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944–1946 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому та його відділів (1944, 1945); розпорядження 

райвійськкомату (1944, 1945). Протоколи: засідань виконкому; засідань активу села (1945). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946). Листування з райвиконкомом та райфінвідділом про 

нагородження багатодітних матерів орденами і медалями та надання допомоги (1945). 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай (1944). Статистичні відомості про склад 

депутатів, кількість населення, наявність худоби у колгоспників та кількість громадян, яких 

забрано до Німеччини (1945, 1946). Заяви та скарги громадян про збитки, нанесені німецько-

фашистськими загарбниками (1944). Копії звітів про реєстрацію актів громадянського стану 

(1945, 1946). Списки військовослужбовців, які загинули на фронті (1945). 

 

 

Опис 4 

Справ: 35; 1947–1955 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. Протоколи засідань, плани роботи постійних 

комісій. Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1947, 1948). 

Бюджети сільради (1953–1955). Штатний розпис, кошторис витрат (1954). Книги обліку 

доходів та видатків сільського бюджету (1953, 1954). 

 

 

Опис 5 

Справ: 187; 1956–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1968–1971, 

1975–1980); звітних зборів та звіти депутатів перед виборцями (1976–1980). Протоколи 

засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій. Умови на соцзмагання між 

сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1960–1964, 1967–1973, 1976–1980). Протоколи 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та голосування 

по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1969, 1971, 1975, 1977, 1980). 

Інформації депутатів про роботу з виборцями (1968–1975). Бюджети сільради (1958, 1961–
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1980). Штатні розписи (1962–1967, 1970–1976, 1980). Кошториси витрат (1956, 1958, 1962–

1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету. 

 

  

 

 

 

Ф. Р-811  Виконавчий комітет Кожарківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Кожарки 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 46; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1943–1949 рр. 

Розпорядження райкому КП(б)У (1945); постанови, рішення, розпорядження райвиконкому 

та його відділів (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1949); засідань виконкому; загальних зборів виборців (1943, 

1944). Плани роботи виконкому (1945, 1946).  

Листування: з райвиконкомом про мобілізацію робочої сили (1945); з райвійськкоматом про 

облік військовозобов’язаних (1944, 1945); з райуповнаркомзагом про виконання плану 

державних поставок (1945). Статистичний звіт про склад депутатів (1945). 

Бюджети сільради (1946–1949). Кошторис витрат (1947, 1948). Книги обліку доходів та 

видатків сільського бюджету (1946–1949). Книги обліку доходів та видатків сільського 

бюджету (1946–1949). 

 

 

Опис 4 

Справ: 21; 1950–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. Протоколи засідань, плани роботи постійних 

комісій (1951–1953). Бюджети сільради. Кошториси витрат (1952–1954). Книги обліку 

доходів та видатків сільського бюджету (1952, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-812  Виконавчий комітет Новоселицької сільської Ради народних депутатів, с. 

Новоселиця Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 429; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райкому КП(б)У (1943, 1944); постанови, розпорядження райвиконкому 

(1943, 1944).Протоколи: засідань виконкому (1944, 1945); загальних зборів мешканців села 

(1945). Плани роботи постійно-діючих комісій (1945). Плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Бюджет сільради (1946). Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1946). 

Акти про збитки, нанесені мешканцями села німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Відомості про кількість громадян, вивезених до Німеччини та одиноких могил Героїв 

Радянського Союзу в селі (1945). Документи: про збір коштів на допомогу Червоній Армії 

(1944); про облік інвалідів Великої Вітчизняної війни (1944); про підтвердження народження 
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та смерті по селу (1943, 1944). Акти про відібрання у сімей поліцейських украденої худоби та 

майна (1944). 

Списки: сімей військовослужбовців (1943, 1944); працездатного населення (1945). Листи 

солдат з фронту (1944). 

 

 

Опис 4 

Справ: 60; 1947–1955 рр. 

Документи Рад, виконкому, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по виборах до 

Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 5 

Справ: 342; 1956–1980 рр. 

Документи Рад, виконкому, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по виборах до 

Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-813  Виконавчий комітет Тіньківської сільської Ради народних депутатів, с. Тіньки 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 363; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1943, 1944); розпорядження райвійськкомату 

(1943, 1944). 

Протоколи: засідань виконкому (1945, 1946); загальних зборів виборців (1945, 1946). Плани 

роботи виконкому (1945). Бюджет сільради (1946). Книги обліку доходів та видатків 

сільського бюджету (1945, 1946). Статистичні звіти про кількість населення (1943, 1944). 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1944 р. Відомості: про кількість 

працездатного населення (1945); про кількість громадян, вивезених до Німеччини (1945). 

 

 

Опис 4 

Справ: 60; 1946–1955 рр. 

Документи Ради, виконкому організаційно-масової роботи, виборчих комісій по виборах до 

Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 5 

Справ: 291; 1956–1980 рр. 

Документи Ради, виконкому організаційно-масової роботи, виборчих комісій по виборах до 

Ради, бюджетно-фінансової роботи. 
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Ф. Р-814  Виконавчий комітет Трушівської сільської Ради народних депутатів, с. Трушівці 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 308; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944–1946 рр. 

Розпорядження райкому КП(б)У (1944); постанови, рішення, розпорядження райвиконкому 

(1944). Протоколи засідань виконкому. Плани роботи виконкому.  

Бюджет сільради (1946). Списки: військовозобов’язаних (1944); учителів школи (1944); 

депутатів сільради (1944); колгоспників, які виїхали на відбудову Донбасу (1945); воїнів, 

нагороджених медалями ―За перемогу над Німеччиною‖ (1945); німецьких активістів (1944). 

 

 

Опис 4 

Справ: 31; 1946–1955 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. Протоколи засідань, плани роботи постійних 

комісій (1951–1954). Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій 

(1946, 1953). Особові картки депутатів, обраних до сільради (1947). Бюджети сільради (1952–

1955). Кошториси витрат (1951–1955). Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету 

(1954, 1955). 

 

 

Опис 5 

Справ: 265; 1956–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1958–1964, 

1967–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1977–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1956–1982). Умови на 

соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1956, 1957, 1960–1979). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1960). Статистичні звіти про склад та постійних 

комісій (1959, 1961, 1963). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки обраних депутатів (1957,1959,1963,1966, 1967, 

1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). Інформації депутатів сільради перед виборцями (1956–

1976). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету. Річні і одноразові статистичні звіти про кількість населення та худоби (1956, 1957, 

1966, 1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-815  Виконавчий комітет Топилівської Ради народних депутатів, с. Топилівка 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 247; 1945–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 8; 1945,1946 рр. 

Розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому та його відділів (1945). Протоколи засідань 

виконкому. Плани роботи виконкому. Статистичний звіт про склад депутатів та постійних 

комісій (1946). Звіт про кількість працездатного населення (1945). Відомість про кількість 

громадян, вивезених до Німеччини (1946). Списки: учителів, службовців; репатрійованих 

(1946). 

 

 

Опис 4 

Справ: 26; 1947–1955 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950, 1952–1955); засідань виконкому. Протоколи засідань, плани 

роботи постійних комісій (1951, 1954, 1955). Умови соцзмагання між сільрадами та акти 

перевіряння їх виконання (1948, 1953). Бюджет сільради (1955). Книги обліку доходів та 

видатків сільського бюджету (1949, 1953–1955). 

 

 

Опис 5 

Справ: 213; 1056–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1964, 1973, 

1976–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1976–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій. 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1958–1964, 1967, 

1968, 1970, 1977–1980). Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у 

депутати сільради та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1957, 

1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1970, 1976–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1956–1968, 1971–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-816  Виконавчий комітет Зам’ятницької сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Зам’ятниця Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 35; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1944–1946 рр. 

Розпорядження: райкому КП(б)У, райвиконкому (1944); райвійськкомату (1944); 

райуповмінзагу (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1948); засідань виконкому. Список членів постійно-діючих 

комісій (1947). Плани роботи виконкому (1946, 1947). Бюджети сільради (1945, 1947). 

 

 

Опис 4 

Справ: 19; 1949–1954 рр. 
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Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. Протоколи засідань, плани роботи постійних 

комісій (1953). Бюджети сільради. Кошториси витрат (1949, 1950, 1953, 1954). Річний звіт про 

виконання сільського бюджету (1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-817  Виконавчий комітет Худоліївської сільської Ради депутатів трудящих, с. Худоліївка 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 54; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1944–1954 рр. 

Розпорядження, вказівки райвиконкому (1943–1945).  

Протоколи: сесій сільради (1946–1954); засідань виконкому. Протоколи засідань, плани 

роботи постійних комісій (1948–1954). Бюджети сільради (1946–1953). Книги обліку доходів 

та видатків сільського бюджету (1947–1953) 

Акти про збитки, нанесені сільраді німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-818  Виконавчий комітет Тарасівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Тарасівка 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 41; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1943–1953 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому (1944, 1945); 

розпорядження райвійськкомату (1943, 1944). 

Протоколи: сесій сільради (1949–1953); засідань виконкому (1945–1953); загальних зборів 

мешканців села (1950); засідань активу села (1944); загальних зборів виборців (1947–1953). 

Протоколи засідань постійних комісій (1948–1950). Плани роботи виконкому (1948). 

Статистичний звіт про склад депутатів та постійних комісій (1945). Бюджети сільради (1945, 

1948, 1949, 1952, 1953). Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1949, 1953). 

Списки: депутатів сільради, учителів, службовців (1944); допризовників, загиблих воїнів 

(1943, 1944). 

 

 

Опис 4 

Справ: 9; 1954р. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села. 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій. Умова на соцзмагання між сільрадами 

та акт перевіряння її виконання. Бюджет сільради. Штатний розпис, кошторис витрат. 
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Ф. Р-819  Виконавчий комітет Іванівської сільської Ради народних депутатів, с. Іванівка 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 332; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому (1945). 

Протоколи: засідань виконкому (1944, 1945); засідань активу села (1946); загальних зборів 

мешканців села (1946); загальних зборів виборців (1946).  

Бюджет сільради (1946). Штатний розпис, кошторис витрат (1946). Заключні звіти про 

підсумки сівби під урожай (1944, 1946). Список осіб, представлених до нагороди (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 67; 1945–1955 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по виборах до 

Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 3 

Справ: 246; 1956–1980 рр. 

Документи Ради, виконкому, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по виборах до 

Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-820  Виконавчий комітет Рацівської сільської Ради народних депутатів, с. Рацеве 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 255; 1947–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1947–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. Протоколи засідань, плани роботи постійних 

комісій (1948–1953). Місячні плани роботи виконкому (1948). Інформації про організаційно-

масову роботу (1951). Бюджети сільради (1950–1954). Кошториси витрат (1949–1954). Книги 

обліку доходів та видатків сільського бюджету (1952–1954). 

 

 

Опис 5 

Справ: 221; 1955–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів  мешканців села (1968–

1980); звітних зборів та звіти депутатів перед виборцями (1976–1980). Протоколи засідань, 

плани роботи постійних комісій. Плани роботи виконкому (1977, 1978). Умови на 

соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання. Інформація про організаційно-

масову роботу (1957). Статистичні звіти про зміни у складі депутатів та постійних комісій, 
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про органи громадської самодіяльності населення (1979). Протоколи загальних зборів 

трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про 

реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про  згоду балотуватися 

(1957, 1963, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1967, 1968, 1970–1975). Кошториси витрат. Річні звіти 

про виконання сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-821  Виконавчий комітет Медведівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Медведівка Чигиринського району Черкаської області  

Cправ: 293; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому та його відділів (1943, 1944); 

розпорядження райвійськкомату (1944). Протоколи засідань виконкому (1944–1946). Бюджет 

сільради (1946). Оборотна відомість по прибуткам та видаткам (1944, 1945). Списки, заяви 

про збитки, нанесені під час окупації (1944). Відомості про хід сільськогосподарських робіт 

(1945). Листи з фронту (1944, 1945). 

 

 

Опис 4 

Справ: 36; 1947–1950,1952–1955 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1950, 1952–1955); засідань виконкому. Протоколи засідань, 

плани роботи постійних комісій (1955). Інформації про організаційно-масову роботу (1955). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах (1950, 1955). Бюджети сільради (1948–1950, 1952–1955). Штатний 

розпис (1947). Кошториси витрат. Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету 

(1949, 1950, 1952–1955). 

 

 

Опис 5 

Справ: 241; 1956–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1961–

1980); звітних зборів виборців та звіти  депутатів перед виборцями (1959–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1956–1982). Умови на соцзмагання між 

сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1957–1973, 1976–1980). Інформації про 

організаційно-масову роботу(1965). Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню 

кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1961–1963, 

1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). Накази виборців депутата та документи про їх 

виконання (1959, 1962–1965). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету. 
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Ф. Р-822  Виконавчий комітет Шабельницької сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Шабельники Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 82; 1943–1959 рр. 

 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1943–1946 рр. 

Розпорядження: райкому КП(б)У, райвиконкому та його відділів (1944); райвійськкомату 

(1943, 1944). 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1946); засідань виконкому (1944, 1946). Бюджет сільради 

(1945). Кошторис витрат (1945). Акти та заяви про збитки, нанесені німецько-фашистськими 

загарбниками (1944). Відомості про кількість працездатного населення та вивезених до 

Німеччини (1944, 1945). Акти про проведення розмінування території, опису майна (1944, 

1945). Листи з фронту (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 65; 1947–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. Протоколи засідань, плани роботи, списки 

членів постійних комісій (1948–1958). Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду 

балотуватися (1950, 1953, 1957, 1959). 

Бюджети сільради (1955–1958). Штатні  розписи (1954–1956). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1952–1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-823  Виконавчий комітет Адамівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Адамівка 

Чигиринського району Черкаської області   

Справ: 78; 1943–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1943–1946 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому та його відділів. Протоколи: сесій 

сільради (1944); засідань виконкому (1944, 1945); загальних зборів мешканців села (1946). 

Місячні плани роботи виконкому (1945, 1946). Звіти про хід весняної кампанії, наявність 

худоби в колгоспників (1945). Відомості: про громадян, вивезених до Німеччини (1944, 

1945); про кількість братських могил (1945). 

Списки: депутатів сільради (1946); осіб, нагороджених медаллю ―За доблесну працю у 

Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.‖; дітей-сиріт, сімей фронтовиків, багатодітних 

матерів (1944, 1945). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 63; 1846–1958 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1958); засідань виконкому (1946–1949, 1952–1958). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1948–1958).  

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах (1947, 1950). Бюджети сільради (1946, 1948, 1949, 1951–1958). 

Кошториси витрат (1948, 1951–1958). Книги обліку доходів та видатків сільського  бюджету 

(1946, 1949–1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-825  Шабельницька  неповна середня школа відділу народної освіти виконавчого 

комітету Чигиринської районної Ради депутатів трудящих, с. Шабельники Чигиринського 

району Кіровоградської області  

Справ: 1; 1940, 1941 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1940, 1941 рр. 

Шкільні журнали. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-826  Суботівська  неповна середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Чигиринської районної Ради депутатів трудящих, с. Суботів Чигиринського району 

Кіровоградської області  

Справ: 2; 1944–1945 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1944 р. 

Плани роботи школи. Описи майна. 

 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1945 р. 

Плани роботи школи. Описи майна. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-829  Чигиринська середня школа № 2 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Чигиринської районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин Кіровоградської області  

Справ: 2; 1944, 1945 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1944, 1945 рр. 
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Плани роботи школи. Звіти учителів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-830  Чигиринська середня школа № 1 ім. Богдана Хмельницького відділу народної 

освіти виконавчого комітету Чигиринської районної Ради народних депутатів, м. Чигирин 

Черкаської області  

Справ: 123; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1944 р. 

Плани роботи школи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 3; 1945 р. 

Звіти учителів та учнівських організацій. 

 

 

Опис 3 

Справ: 2; 1945 р. 

Постанови, розпорядження органів вищого рівня. Акти обстеження школи. 

 

 

Опис 4 

Справ: 4; 1946 р. 

Постанови, розпорядження органів вищого рівня. Звіти учителів про успішність учнів. Акти 

обстеження школи. 

 

 

Опис 5 

Справ: 113; 1946–1980 рр. 

Протоколи: нарад при директорі школи (1970–1979); засідань педагогічної ради (1949–1957, 

1962–1967, 1971–1981); засідань батьківського комітету (1975, 1979, 1980); батьківських 

зборів (1955, 1959, 1961, 1966, 1967, 1971–1980). Плани: роботи школи (1946, 1962, 1967–

1976); навчально-виховної роботи (1963–1966, 1978, 1980).Річні звіти: про роботу школи 

(1946–1956, 1959–1962); про підсумки навчально-виховної роботи (1977–1980); про роботу 

спортивних секцій школи та про результати фізкультурних змагань (1977–1980). Статистичні 

звіти школи на початок та кінець навчальних років (1953–1961, 1964, 1967–1980). Акти, 

висновки  інспекторських перевірянь школи (1961, 1962, 1972, 1977). Акти приймання-

передавання справ при зміні директора школи (1963, 1967, 1971). 
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Ф. Р-832  Боровицька середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Чигиринської районної Ради депутатів трудящих, с. Боровиця Чигиринського району 

Кіровоградської області  

Справ: 2; 1937–1945 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1937–1945 рр. 

Особові справи учнів (1937–1943). Штатний розпис, кошторис витрат (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. р-848  Чигиринський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку 

Міністерства сільського господарства УРСР, м. Чигирин Черкаської області  

Справ: 462; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1948 рр. 

Накази: Народного комісаріату земельних справ УРСР (1944, 1945); управління у справах 

вищої школи (1946–1948); управління вузів і технікумів (1944, 1945). Протоколи: виробничих 

нарад (1944, 1945); педагогічних нарад (1944–1947); засідань педагогічної ради (1944, 1945); 

засідань – методичних комісій (1944, 1945); загальних зборів студентів (1944, 1945). Робочі та 

учбові плани з спеціальних та загальноосвітніх дисциплін. Звіти: про роботу технікуму 

(1943); про виконання учбових планів (1944, 1945). Листування з Уповноваженим Ради у 

справах православної церкви та рішення райвиконкому про виселення монастиря з 

приміщення технікуму (1944–1947). 

Статистичні звіти про хід приймання студентів, підготовку спеціалістів, контингент 

викладачів та учнів (1946, 1947). Звіти про хід екзаменів, рух студентів (1944, 1945). Списки 

студентів (1944, 1945). Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1946). Картки державної 

реєстрації (1944, 1945). Річні бухгалтерські звіти (1944–1946). 

Відомості на виплату стипендії студентам та курсантам (1944, 1945). Акти про збитки, 

нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 321; 1945–1980 рр. 

Розпорядження Народного комісаріату торгівлі УРСР (1945); накази, розпорядження: 

Міністерства землеробства УРСР (1946–1948); Міністерства сільського господарства УРСР 

(1949, 1950, 1960–1963, 1966–1973); розпорядження Кіровоградського облуправління 

сільського господарства (1947–1952); накази Черкаського облуправління сільського 

господарства (1961, 1962, 1967, 1968, 1971); рішення: облвиконкому (1962–1965, 1968, 1969); 

райвиконкому (1949, 1953, 1965, 1967). 

Протоколи: засідань та плани роботи педагогічної ради; засідань та плани роботи предметних 

комісій (1949–1954, 1960, 1969–1977, 1980, 1981); засідань циклових комісій (1976, 1977, 

1980, 1981). Розгорнуті учбові плани (1970–1972). Річні плани учбово-виховної роботи (1961, 

1966–1968). План ідейно-політичної роботи (1968). Комплексні плани політико-виховної, 
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культурно-масової та громадсько-корисної роботи (1977, 1979.). Плани спортивно-масової 

роботи (1973–1979). 

Річні текстові звіти: про роботу технікуму (1945–1951, 1954, 1969–1973, 1978–1980); про 

навчально-виховну роботу (1953–1967, 1974–1977, 1980). Письмові звіти про стан спортивно-

масової роботи в технікумі (1975–1979). Документи (оперативні плани, плани методроботи, 

річні звіти про роботу та рух і чисельність учнів) про роботу заочного відділення (1958, 1959, 

1962–1965, 1969–1980). 

Плани приймання учнів в технікум (1972–1976). Зведені статистичні звіти про розприділення 

учнів по курсах, рух та чисельність учнів (1959–1972). Відомості персонального 

розприділення молодих спеціалістів (1969, 1970, 1973). Індивідуальні плани підвищення 

ідейного рівня та ділової кваліфікації викладачів (1962–1974). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1954, 1957–1980). Річні бухгалтерські звіти (1947–

1980). Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності технікуму (1970–

1974). 

Документи (плани, річні звіти, інвентарні книги обліку бібліотечного фонду, списки 

літератури) про роботу бібліотеки технікуму (1977–1980). 

 

 

Опис 3 

Справ: 11; 1974–1979 рр. 

Звіти про навчально-виховну роботу по школі підвищення кваліфікації 

сільськогосподарських кадрів при технікумі (1976–1979). Довідка про наслідки перевіряння 

стану роботи школи (1974, 1979). Екзаменаційні відомості школи (1974–1978). 

 

 

Опис 1 м 

Справ: 110; 1965–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1957–1971, 1974, 1977); загальних зборів членів 

профспілки (1958, 1959, 1964–1967, 1970–1980); засідань місцевого комітету. Плани роботи 

місцевого комітету (1956, 1969–1980). Статистичні звіти місцевого комітету про 

профспілкове членство (1956–1966, 1971–1980). Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-849  Відділ народної освіти виконавчого комітету Чигиринської районної Ради народних 

депутатів, м. Чигирин Черкаської області  

Справ: 345; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1943–1946 рр. 

Накази облвідділу народної освіти (1943, 1944). Протоколи нарад учителів (1944, 1946). Звіти 

про роботу шкіл району (1943, 1946). Статистичні відомості про склад учнів в школах району 

(1944). Відомості про наявність дитячих садків та ясел, списки дітей-сиріт (1944). План 

розгортання мережі шкіл району (1946). Мережа міста району (1944). Листування з 

облвідділом народної освіти про укомплектування шкіл педагогічними кадрами, участь у 

відбудові народного господарства, збір учнями документів з історії війни та влаштування 

дітей-сиріт (1943, 1944). 
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Бюджет відділу (1945). Штатний розпис, кошторис витрат (1944). Акти про збитки, нанесені 

школам району німецько-фашистськими  загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 329; 1946–1980 рр. 

Накази, розпорядження облвідділу народної освіти (1951–1954); рішення: облвиконкому 

(1950–1952); райвиконкому (1950–1980). Накази завідуючого райвідділом з основної 

діяльності (1975–1980). 

Протоколи: районних конференцій працівників народної освіти та документи до них (1957–

1963, 1966, 1977–1980); районних нарад учителів (1946, 1949–1953, 1957–1966); нарад 

директорів та завідуючих шкіл (1952, 1953, 1965); засідань Ради з народної освіти при відділі 

та документи до них (1958–1980). 

Плани роботи відділу (1947–1951, 1958–1980). Річні плани роботи методичного відділу 

(1970–1980). 

Довідки, аналізи та пропозиції за результатами перевіряння роботи відділу органами вищого 

рівня (1977–1980). Річні статистичні звіти про навчально-виховну роботу у школах району 

(1947, 1955–1980). Текстові звіти про роботу шкіл району (1946, 1956, 1958). Звіти про роботу 

методичного кабінету при відділі (1974–1979). Річні звіти про успішність учнів та відомості 

про рух учнів по школах району (1948–1953). 

Документи з узагальнення та поширення досвіду кращих учителів (1972, 1973). 

Плани розгортання мережі шкіл району. Перспективний план розгортання сітки шкіл та 

учнівських контингентів (1974–1980). Акти інспекторських перевірянь роботи шкіл району та 

висновки, пропозиції за результатами перевірянь (1948–1955, 1962–1980). 

Документи про нагородження: працівників народної освіти (1956, 1959, 1962–1980); 

випускників шкіл золотими медалями (1974–1980). Соцзобов’язання працівників народної 

освіти та дані про хід їх виконання (1958–1964, 1974–1980). Зведені бюджети відділу та 

підпорядкованих установ (1957–1980). Штатні розписи, кошториси витрат відділу (1947–

1954, 1963). Річні бухгалтерські звіти (1950, 1953–1980). Акти перевірянь фінансово-

господарської діяльності відділу (1956–1960, 1963–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-851  Чигиринський цегельний завод Кіровоградського обласного управління 

промисловості будівельних матеріалів, м. Чигирин Кіровоградської області  

Справ: 12; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944–1946 рр. 

Накази, розпорядження облуправління промисловості будівельних матеріалів, розпорядження 

райвиконкому (1945). Статут заводу (1946). Річні звіти про роботу заводу (1944, 1945). 

Статистичні звіти заводу про основні показники роботи (1945, 1946). Штатний розпис, 

кошторис витрат (1944). 
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Ф. Р-852  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Чигиринському району, м. 

Чигирин Черкаської області  

Справ: 164; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 117; 1944–1946 рр. 

Розпорядження, директиви Уповмінзагу СРСР по Кіровоградській області (1944, 1945). 

Документи про оприділення урожайності (1944). Звіти з продукції (1944). Заключні звіти про 

заготівлі продуктів рослинництва та тваринництва (1945, 1946). Книги обліку виконання 

натуральних зобов’язань постачань господарствами колгоспників, службовців, працівників та 

одноосібників. Особові рахунки з обліку надходження сільськогосподарських продуктів: по 

сільрадах (1945); від колгоспів (1944). Річні бухгалтерські звіти (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 47; 1947–1954 рр. 

Розпорядження, директиви Уповмінзагу СРСР по Кіровоградській області. Документи про 

оприділення урожайності. Звіти з продукції. Заключні звіти про заготівлі продуктів 

рослинництва та тваринництва. Книги обліку виконання натуральних зобов’язань постачань 

господарствами колгоспників, службовців, працівників та одноосібників. Особові рахунки з 

обліку надходження сільськогосподарських продуктів: по сільрадах ; від колгоспів. Річні 

бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-854  Відділ будівництва та експлуатації шляхів виконавчого комітету Чигиринської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин Черкаської області  

Справ: 128; 1945–1968 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1945 р. 

Накази, постанови, розпорядження: райкому КП(б)У, обласного шляхового відділу, 

облвиконкому, райвиконкому. Виробничо-фінансовий план. Плани шляхових робіт. Річний 

виробничо-фінансовий звіт. 

 

 

Опис 3 

Справ: 5; 1946 р. 

Накази, постанови, розпорядження: райкому КП(б)У, обласного шляхового відділу, 

облвиконкому, райвиконкому. Виробничо-фінансовий план. Плани шляхових робіт.  Річний 

виробничо-фінансовий звіт. 

 

 

Опис 4 

Справ: 70; 1947–1959 рр. 
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Накази, постанови, розпорядження: райкому КП(б)У, обласного шляхового відділу, 

облвиконкому, райвиконкому. Виробничо-фінансовий план. Плани шляхових робіт.  Річний 

виробничо-фінансовий звіт. 

 

 

Опис 5 

Справ: 47; 1960–1968 рр. 

Накази, постанови, розпорядження: райкому КП(б)У, обласного шляхового відділу, 

облвиконкому, райвиконкому. Виробничо-фінансовий план. Плани шляхових робіт. Річний 

виробничо-фінансовий звіт. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-856  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Чигиринської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Чигирин Черкаської області  

Справ: 69; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1946 рр. 

Накази, розпорядження: Міністерства охорони здоров’я УРСР (1946); облвідділу охорони 

здоров’я (1946); рішення райвиконкому (1945). Звіти: про роботу  відділу (1944, 1945); про 

роботу медичних пунктів району (1944); про розгортання мережі лікувальних установ (1946); 

про хід лікування допризовників (1944, 1945). Статистичні звіти сільських лікарських 

дільниць (1945, 1946). Листування з облвідділом охорони здоров’я про роботу медичних 

установ району (1944). Кошторис відділу (1946). Книга обліку поточних рахунків (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 49; 1947–1957 рр. 

Накази, розпорядження облвідділу охорони здоров’я (1952–1955); рішення райвиконкому 

(1951–1954). Протоколи районних конференцій медичних працівників (1953). Річні плани 

роботи відділу (1955–1957). Звіти: лікарських дільниць (1951); про дитячу смертність, історії 

хвороб (1949–1952). 

Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, працівників та 

фонд зарплати (1949, 1953–1956). Тарифікаційні списки медичних працівників (1950–1954). 

Списки медичних установ району (1954). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу. Річні фінансові звіти (1947–1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-857  Відділ технічних культур виконавчого комітету Чигиринської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Чигирин Кіровоградської області  

Справ: 4; 1946 р. 

 

Опис 1 
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Справ: 4; 1946 р. 

Накази, розпорядження Міністерства технічних культур УРСР. Плани заготівель мінеральних 

добрив. Звіти про заготівлі посівного матеріалу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-859  Черкаське жіноче ремісниче училище відділу народної освіти Черкаського 

повітового виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 

м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 4; 1916–1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1916–1921 рр. 

Розпорядження повітвідділу народної освіти з особового складу (1920). Протоколи засідань 

шкільної Ради (1920, 1921). Заяви про прийом в училище, метричні витяги та службові картки 

вступників до училища. Свідоцтва про закінчення училища (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-863  Продовольчий відділ Черкаської міської управи, м. Черкаси Київської губернії 

Справ: 2; 1918 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1918 р. 

Листування з земельною управою, Черкаським агентством хлібного бюро, міською земською 

управою, акцизним управлінням та іншими продовольчими органами про постачання місту 

продовольчих та промислових товарів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-866  Відділ  тваринництва виконавчого комітету Чигиринської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Чигирин Кіровоградської області  

Справ: 38; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1944–1946 рр. 

Накази, розпорядження облземвідділу (1946); постанови, рішення райвиконкому (1944, 1945). 

Плани: розвитку тваринництва по колгоспах району; заготівель та закупівель 

сільськогосподарських кормів (1945); протиепізоотичних заходів та контрольні цифри по 

району (1944). Документи: (плани, інформації, відомості, акти перевіряння)  про стан та 

розвиток тваринництва по колгоспах району (1945, 1946); (плани, відомості, акти, списки) 

про стан племінної справи в колгоспах району (1945); (плани, зведення, звіти) про 

контрактацію молодняку по колгоспах району. Відомості: про організацію та комплектування 
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тваринницьких ферм по колгоспах району (1944, 1945); про чисельність худоби по колгоспах 

району (1944, 1945). Звіти про захворювання та смертність сільськогосподарських тварин 

(1944). Документи (накази, постанови, протоколи, відомості, акти) про заходи по боротьбі з 

захворюванням сільськогосподарських тварин (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-871  Відділ комунального господарства виконавчого комітету Чигиринської районної 

Ради депутатів трудящих, м. Чигирин Кіровоградської області  

Справ: 8; 1943–1945 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1943–1945 рр. 

Рішення облвиконкому (1944); розпорядження райвиконкому. Звіти про стан житлового 

фонду в районі (1944, 1945). Бюджет, план капітальних вкладень, титульні списки (1944). Акт 

про збитки, нанесені відділу німецько-фашистськими загарбниками (1944). Документи 

(постанови, інструкції, оціночні акти, звіти, списки) про проведення інвентаризації житлових 

будинків після звільнення району від окупації (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-872  Чигиринська інвентаризаційна контора, м. Чигирин Кіровоградської області  

Справ: 1; 1944 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1944 р. 

Положення про міську інвентаризаційну контору. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-873  Чигиринська районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики 

статистичного управління Черкаської області, м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 539; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1944–1946 рр. 

Рішення, розпорядження уповноваженого Держплану (1944, 1945); рішення райвиконкому 

(1944, 1945). Документи Всесоюзного перепису дрібної промисловості (1945, 1946). Місячні 

звіти колгоспів про стан тваринництва, списки установ та підприємств, у яких є худоба (1944, 

1945). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай. Бланки та подвірні списки Всесоюзного 

перепису плодових і ягідних насаджень (1945). Відомості про житлове будівництво по 

сільрадах (1944). Одноразові звіти про віковий та статевий склад населення (1944, 1945). 

Короткі зведення по культурно-освітніх установах та вибіркові  дані по школах (1945). 
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Річний звіт про капіталовкладення та документи з обліку житлового фонду в районах, 

звільнених від окупації. 

 

 

Опис 2 

Справ: 506; 1946–1980 рр. 

Наказ облстатуправління про організацію Чигиринської районної інформаційно-

обчислювальної станції держстатистики (1974). Річні плани роботи статистичних робіт та 

оцінки роботи інспектури (1946–1950, 1953, 1954). Місячні плани роботи інспектури (1975–

1980). Річні звіти про виконання виробничих планів інспектури (1976–1980). Виробничо-

фінансові плани (1974–1980). Довідки про перевіряння виробничо-господарської діяльності  

інспектури (1977–1979). 

Зведені статистичні звіти, доповідні та аналітичні записки з усіх галузей народного 

господарства і культури (1957–1979). Зведені статистичні звіти з випуску валової продукції 

промисловими підприємствами та річні звіти про роботу промислових підприємств (1950–

1980). Документи Всесоюзного перепису дрібної промисловості (1946). Зведені статистичні 

звіти, таблиці, зведення та довідки по статистиці сільського господарства, про виконання 

планів з тваринництва, про заготівлі та закупівлі сільськогосподарських продуктів. 

Документи Всесоюзного перепису худоби, підсумкові відомості та звіти з перепису худоби. 

Підсумки виконання плану будівництва тваринницьких приміщень в колгоспах району 

(1951). Підсумки обліку посівних площ, зрошуваних та осушених земель. Документи 

Всесоюзного перепису плодових та ягідних насаджень (1950–1953). 

Статистичні звіти про наявність тракторів і автотранспорту в районі та технічний стан (1946–

1949, 1953–1964, 1968–1980). Зведені звіти про наявність міського та сільського громадського 

житлового фонду, статистику капітального будівництва та комунального господарства (1946–

1964, 1975–1980). Документи з обліку комунальних підприємств (1948). Зведені статистичні 

звіти, відомості про чисельність технічного та природнього руху населення. Документи 

Всесоюзного перепису населення (1959, 1978, 1979). Зведені статистичні звіти про 

чисельність працівників і службовців та фонду зарплати (1947, 1953–1964, 1969–1980). 

Зведені звіти по статистиці охорони здоров’я та роботи установ охорони здоров’я (1953, 

1963). Зведення про роботу культурно-освітніх установ та шкіл (1947, 1953, 1961). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1974–1980). Річні бухгалтерські звіти (1974–1980). 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання) профспілкового комітету (1979, 1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 18; 1975–1978 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. Квартальні 

плани роботи місцевого комітету. Соцзобов’язання працівників інспектури. Колективні 

договори. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-874  Відділ культури виконавчого комітету Чигиринської районної Ради народних 

депутатів, м. Чигирин Черкаської області  

Справ: 202; 1946–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 1; 1946 р. 

Розпорядження, директивні вказівки Кіровоградського облвідділу культурно-освітніх 

установ. 

 

 

Опис 3 

Справ: 36; 1947–1956 рр. 

Постанови, рішення райкому КПУ, райвиконкому (1955). Плани роботи відділу (1952, 1955, 

1956). Заходи з покращення культурно-освітньої роботи в районі (1950). Річні плани  

експлуатації кіномережі (1954–1956). Річні текстові звіти про роботу відділу (1949, 1951, 

1955, 1956). Звіти, інформації відділу про роботу культурно-освітніх установ району (1952, 

1955). Інформації, відомості та звіт про стан культурно-освітньої роботи (1950). Статистичні 

звіти про роботу кіномережі (1954–1956). Репертуарні плани роботи гуртків художньої 

самодіяльності клубів району (1951). Книги реєстрації клубних установ та бібліотек (1956). 

Договори на соцзмагання між культурно-освітніми установами та акти перевіряння їх 

виконання (1950, 1953). 

Штатні розписи (1948, 1951–1956). Кошторис витрат (1952–1956). Річні фінансові звіти 

(1954–1956). Річні та місячні звіти про рух основних засобів та матеріальних цінностей (1947, 

1948, 1951). 

 

 

Опис 4 

Справ: 165; 1957–1980 рр. 

Накази облуправління культури (1963–1966); постанови, рішення, розпорядження 

райвиконкому (1957–1975, 1978). Протоколи засідань Ради у справах культурного 

будівництва та документи до них (1957, 1958, 1964–1980). Документи (плани, графіки, 

списки) про проведення семінарів культурно-освітніх працівників (1959, 1961, 1963–1968, 

1970–1978). Квартальні плани роботи відділу (1958–1963, 1966–1980). Річні плани роботи 

культурно-освітніх закладів (1970). Виробничі плани роботи по кіномережі (1959). Річні 

текстові та статистичні звіти про роботу відділу. Річні звіти про роботу культурно-освітніх 

установ району (1960–1964, 1967–1975, 1978). Документи (заходи, кошториси, звіти) про 

охорону пам’ятників архітектури, історії та культури (1973, 1975). Постанови районного 

оргкомітету про підведення підсумків районних фестивалів самодіяльного мистецтва (1970–

1976). Документи: (плани, графіки, протоколи, інформації) про проведення оглядів-конкурсів 

художньої самодіяльності (1969, 1971, 1977–1980); (графіки, заявки, листування, інформації) 

з організації та проведення виступів колективів художньої самодіяльності (1970, 1973). 

Списки культурно-освітніх установ району (1970, 1976). Соцзобов’язання культурно-освітніх 

працівників району (1970, 1973–1975, 1979, 1980). Зведені річні, квартальні статистичні звіти 

про виконання планів з праці (1969–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат: відділу (1957, 1959, 1963, 1969–1980); підвідомчих 

установ (1969–1980). Річні фінансові звіти: відділу (1957, 1959–1963, 1969–1980); 

підвідомчих установ (1962, 1963, 1969–1980). 
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Ф. Р-877  Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Чигиринської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин Черкаської області  

Справ: 95; 1945–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1945, 1946 рр. 

Накази, постанови, рішення органів вищого рівня (1945). Плани: сільського і колгоспного 

будівництва; забудови сільських населених пунктів (1946). Витяги в протоколів зборів 

колгоспників та рішення правлінь колгоспів про затвердження планів будівництва. Звіти та 

відомості про хід будівельних робіт в колгоспах району. Акти приймання  цегельного заводу 

(1946). Штатний розпис, кошторис витрат (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 76; 1945–1957 рр. 

Рішення райвиконкому (1947–1951). Протоколи технічних нарад з працівниками відділу 

(1949–1952) Витяги з протоколів засідань сільрад та правлінь колгоспів на дозвіл будівництва 

житлових будинків колгоспників та про затвердження планів будівництва (1948–1950). Акти 

та плани відведення земельних ділянок індивідуальним забудовникам та на будівництво 

колгоспних приміщень. Зведені річні звіти про хід сільського та колгоспного будівництва в 

районі (1947–1949, 1953–1957). Відомості, акти приймання в експлуатацію тваринницьких 

об’єктів та житлових будинків колгоспників. Договори на соцзмагання між райвідділами та 

будівельними бригадами колгоспів (1947–1951). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-880  Чигиринська центральна районна  лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської області  

Справ: 275; 1947–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1947–1953 рр. 

Розпорядження, вказівки Міністерства охорони здоров’я УРСР (1951); облвідділу охорони 

здоров’я (1951–1953). Річні статистичні звіти про роботу лікарні та її служб (1949–1953). 

Акти приймання-передавання справ при зміні керівника (1951). Штатні розписи, кошториси 

витрат (1947, 1950–1953). Річні фінансові звіти (1950–1953). 

 

 

Опис 2 

Справ: 214; 1954–1975 рр. 

Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР (1958, 1960); накази, розпорядження, вказівки 

облвідділу охорони здоров’я (1957–1967); постанови, рішення райвиконкому (1957–1966, 

1974, 1975). 

Протоколи: засідань науково-практичних конференцій (1962, 1963); паталогоаналітичних 

конференцій (1964–1967, 1971); засідань медичної Ради (1959–1975). Положення про 

лікарню, головних лікарів та їх заступників (1957). 
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Річні плани роботи та заходів лікарні і її служб (1956–1975). 

Річні (цифрові) звіти лікарні та підвідомчих медичних установ (1968–1975). Річні статистичні 

звіти лікарні, підвідомчих їй служб, дільниць та пунктів (1954–1961). Виробничо-

господарські звіти (1962–1964). Санітарно-статистичні показники з охорони здоров’я району 

(1967–1975). 

Журнали реєстрації: хворих на стаціонарному лікуванні в лікарні (1973); аналізів 

паталогічної гістології (1966–1968). Книги обліку отруйних лікарських засобів (1965–1975). 

Протоколи патолого-аналітичних розтинів (1962–1965, 1970). 

Річні звіти про мережу, кадри медичних установ району та пояснювальні записки до них 

(1958–1967). Акт приймання-передавання справ при зміні головного лікаря (1954). Річні 

бюджети лікарні (1957–1961). Штатні розписи: лікарні (1954–1968); підвідомчих медичних 

установ (1969–1976). Кошториси витрат: лікарні (1954–1957, 1962–1965, 1973); підвідомчих 

медичних установ (1957–1961, 1965–1975). Річні фінансові звіти: лікарні (1954–1961, 1965–

1975); підвідомчих медичних установ (1965, 1967, 1969, 1971). 

 

 

Опис 3 

Справ: 45; 1976–1980 рр. 

Накази головного лікаря лікарні з основної діяльності (1977–1980). Протоколи засідань 

медичної Ради. Комплексні плани роботи лікарні. 

Річні текстові звіти  про роботу лікарні (1977–1980). Санітарно-статистичні показники з 

охорони здоров’я району. Соцзобов’язання медичних працівників району та основні 

показники їх виконання (1977–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат лікарні та підвідомчих  медичних установ (1977–1980). 

Річні фінансові звіти лікарні. Документи (протоколи, соцзобов’язання, статистичні звіти) 

профспілкового комітету (1977–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-883  Відділ сільського господарства виконавчого комітету Чигиринської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Чигирин Кіровоградської області  

Справ: 106; 1939–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1944–1946 рр. 

Накази, постанови, рішення Народних комісаріатів землеробства СРСР та УРСР, 

облземвідділу, облвиконкому та райвиконкому.  

Виробничі плани колгоспів (1944, 1946). Плани: посіву; проведення сільськогосподарських 

робіт; заготівлі насіння трав у колгоспах району. 

Річні звіти колгоспів. Заключні звіти про розміри посівних площ (1944, 1945). Відомості: 

оприділення урожайності, про види на урожай зернових та технічних культур (1944); про 

наявність сортових дерев, ягідників (1944, 1945). 

Прибутково-видаткові кошториси колгоспі та звіти про їх виконання. Відомості про стан 

МТС району після звільнення від німецько-фашистських загарбників (1944). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 69; 1939, 1941, 1944–1953 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та рішення райвиконкому про злиття 

сільськогосподарських артілей району (1951). Земельно-шнурові книги колгоспів району 

(1939, 1941, 1944, 1947–1953). Акти обслідування, плани, схеми та обгрунтування сівозмін з 

внутрігосподарського улаштування полів в колгоспах (1947, 1951). Акти обміру присадибних 

ділянок земель колгоспників, службовців та одноосібників (1939, 1944–1946, 1953). 

Статистичні звіти про чисельність працівників і службовців та фонди зарплати (1946, 1947). 

Списки передовиків сільського господарства колгоспів району (1946). 

Акти приймання-передавання справ при зміні керівників (1948, 1949). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу (1944–1953). Річні звіти про рух основних коштів 

по бюджету (1950–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-884  Чигиринське районне споживче товариство (райст) Черкаського обласного 

споживчого товариства, м. Чигирин Черкаської області  

Справ: 673; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження Кіровоградської облспоживспілки (1944–1946). 

Протоколи засідань: правління райспоживспілки (1944, 1945); перевиборних загальних зборів 

пайовиків (1945). План з товарообігу, птахівництва та розвитку тваринництва (1944). 

Статистичні звіти райспоживспілки (1944–1946). Квартальні, місячні зведення та звіти 

райспоживспілки і споживчих товариств (1944, 1945). Баланси (1945). Штатні розписи (1944, 

1945). Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань місцевого комітету (1944, 

1945). 

Акти про збитки, нанесені райспоживспілці та сільським споживчим товариствам району 

німецько-фашистськими загарбниками (1943, 1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 126; 1946–1957 рр. 

Документи секретаріату, відділів: організаційного, планового та кадрів, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 487; 1958–1975 рр. 

Документи секретаріату, відділів: організаційного, планового та кадрів, бухгалтерії. 

 

 

Опис 4 

Справ: 40; 1976–1980 рр. 

Постанови правління райпо. Розпорядження правління райпо з основної діяльності (1979, 

1980). 

Протоколи: засідань правління райпо; звітно-виборних зборів уповноважених пайовиків 

райпо (1976, 1977, 1979); зборів уповноважених пайовиків райпо та сільських дирекцій. 
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Колективні договори між адміністрацією райпо та райкомом профспілки працівників 

державної торгівлі і споживчої кооперації (1976–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-886  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Чигиринської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Чигирин Черкаської області  

Справ: 167 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1944–1946 рр. 

Директивні вказівки Кіровоградського облвиконкому, облвідділу соціального забезпечення 

(1945). 

Протоколи: виробничих нарад (1944); зборів членів кас взаємодопомоги по колгоспах району 

(1945, 1946). Постанови, інформації та звіти роботу відділу (1944).  

Документи: (розпорядження, інформації, звіти, листування, списки) про надання допомоги 

сім’ям військовослужбовців; (накази, постанови, розпорядження, списки) про соціальне 

забезпечення інвалідів Великої Вітчизняної війни (1944, 1945). Річні статистичні звіти про 

кількість пенсіонерів, працевлаштування та протезування інвалідів війни (1945, 1946). 

Штатний розпис, кошторис витрат (1946). Річні бухгалтерські звіти (1944, 1945). Акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності відділу (1945, 1946). 

Журнали-головні. 

 

 

Опис 5 

Справ: 28; 1947–1955 рр. 

Накази, розпорядження облвідділу соціального забезпечення (1953, 1954); рішення 

райвиконкому (1954). 

Річні статистичні звіти про роботу відділу (1947–1949). Документи (плани, відомості, звіти, 

іменні списки) про працевлаштування та навчання інвалідів війни (1948). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 6 

Справ: 116; 1956–1975 рр. 

Рішення райвиконкому (1956–1969, 1972–1974). Протоколи засідань громадської Ради 

пенсіонерів при відділі (1975). 

Квартальні плани роботи відділу. Річні плани роботи громадської Ради пенсіонерів (1974, 

1975). 

Річні текстові та статистичні звіти про роботу відділу (1957, 1959, 1960, 1966–1975). Акти, 

довідки про перевіряння роботи відділу органами вищого рівня. 

Соцзобов’язання працівників відділу (1968, 1970, 1973). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти про виплату пенсій та допомог. 
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Ф. Р-887  Фінансовий відділ виконавчого комітету Чигиринської районної Ради народних 

депутатів, м. Чигирин Черкаської області  

Справ: 733; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 74; 1944–1947 рр. 

Документи секретаріату, інспекції: бюджетної, державних доходів та податкової, бюджетної 

бухгалтерії, податкової бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 155; 1944–1954 рр. 

Документи секретаріату, інспекції: бюджетної, державних доходів та податкової, бюджетної 

бухгалтерії, податкової бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 442; 1955–1975 рр. 

Документи секретаріату, інспекції: бюджетної, державних доходів та податкової, бюджетної 

бухгалтерії, податкової бухгалтерії. 

 

 

Опис 4 

Справ: 62; 1976–1980 рр. 

Документи секретаріату, інспекції: бюджетної, державних доходів та податкової, бюджетної 

бухгалтерії, податкової бухгалтерії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-889  Торгівельний відділ виконавчого комітету Чигиринської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Чигирин Черкаської області  

Справ: 34; 1943–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1943–1946 рр. 

Накази, розпорядження, директиви: Народного комісаріату торгівлі СРСР (1943–1945); 

Міністерства торгівлі СРСР (1946); постанови, рішення райвиконкому (1944–1946). Місячні 

звіти про використання продуктів харчування та промислових товарів (1944–1947). 

Листування з облвідділом та маслотрестом про забезпечення району продовольчими та 

промисловими товарами (1944–1946). Прибутково-видатковий кошторис (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 20; 1947–1955 рр. 
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Рішення райвиконкому (1949–1955). Місячні статистичні звіти про витрати ринкового фонду 

хлібопродуктів (1947–1952). Квартальні відомості про виконання планів товарообігу по 

району (1948–1952). 

Листування з обласним торгівельним відділом та торгівельними організаціями району з 

питань організації торгівлі в районі (1951, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-890  Відділ кінофікації виконавчого комітету Чигиринської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Чигирин Кіровоградської області   

Справ: 5; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1944 р. 

Квартальні та місячні звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 2; 1945 р. 

Накази, постанови, рішення  облуправління кінофікації, облвиконкому, райвиконкому. 

Баланси. 

 

 

Опис 3 

Справ: 2; 1946 р. 

Накази, постанови, рішення облуправління кінофікації,  облвиконкому, райвиконкому. 

Місячні звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-891  Планова комісія виконавчого комітету Чигиринської районної Ради народних 

депутатів, м. Чигирин Черкаської області  

Справ: 262; 1944–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1946 рр. 

Рішення райвиконкому. 

Протоколи: загальних зборів членів промислових артілей району (1945, 1946); загальних 

зборів колгоспників сіл району (1945). 

Звіти підприємств міста та району про виконання виробничих планів (1945, 1946). 

Виробничий план промисловий артілей міста та відомості про його виконання (1946). 

Відомості про виконання плану розвитку тваринництва (1946). 

Листування з обласною плановою комісією про заготівлю сировини для промисловості, 

розвиток рибної та інших галузей промисловості (1945, 1946). 
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Опис 2 

Справ: 249; 1947–1991 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1956–1962, 1965–1985). Постанови райплану (1948, 

1950). Протоколи засідань комісії (1948–1954, 1959–1962, 1966–1991). Плани роботи комісії 

(1948–1955, 1966–1985). П’ятирічні плани: розвитку народного господарства району (1956–

1965, 1971–1980); економічного та соціального розвитку району (1981–1985). Проекти планів 

відбудови та розвитку народного господарства (1948–1952, 1957, 1963). Державні плани: 

розвитку народного господарства району (1972–1977); економічного та соціального розвитку 

народного господарства (1978–1985). Плани відбудови та розвитку народного господарства 

району (1947–1958, 1962–1972). Звіти про виконання народногосподарського плану (1949, 

1956). Доповідні записки, аналізи, про розвиток народного господарства району (1974–1985). 

Довідки про виконання планів економічного та соціального розвитку району (1980–1982). 

Соціально-економічна характеристика району (1978). 

Семирічний план розвитку промисловості району (1959–1965). Річні плани з випуску валової 

продукції в асортименті по підприємствах району (1960, 1961, 1964–1973). Річні звіти про 

виконання планів з випуску валової продукції (1957–1962, 1972). 

Семирічний план розвитку господарства по колгоспах району (1959–1965). Основні 

виробничі показники виробничо-фінансових планів з сільського господарства (1959–1963). 

П’ятирічні плани закупівель сільськогосподарських продуктів і сировини (1976–1985). Річні 

державні плани (1959, 1966–1971) та плани закупівель продуктів сільського господарства у 

колгоспах та населення району (1960–1967, 1972–1982). Трирічний план розвитку 

тваринництва (1949–1951). 

Семирічний план (1959–1965) та плани соціально-культурного будівництва (1960, 1966–

1973). Документи про хід виконання планів будівництва (1970–1973). 

Звітні баланси та розрахунки балансів трудових ресурсів району (1969, 1973–1975, 1979–

1985). Довідки про балансову вартість основних засобів виробництва бюджетних установ та 

рух основних засобів (1970–1984). 

Штатні розписи на апарат виконкому та підпорядкованих йому установ (1973–1979). Штатні 

розписи, кошториси витрат райплану (1959–1964, 1973, 1974). Річний звіт про виконання 

кошторису витрат по бюджету (1963). Книги обліку кредитів та витрат по бюджету (1960, 

1961, 1964). 

Списки: осіб, вивезених до Німеччини та які не повернулися (1949); осіб, які не повернулися 

з Німеччини по району (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-892  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, м. Чигирин Черкаської 

області  

Справ: 151; 1944–1980  рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944, 1945 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944); виробничих нарад (1944).. Виробничий план 

(1944). Прибутково-видатковий кошторис (1945). Річний звіт про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1945). Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками 

(1944). 
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Опис 2 

Справ: 39; 1945–1955 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1947, 1948, 1952–1955); засідань правління 

колгоспу; загальних зборів бригад (1945, 1948.). Виробничі плани (1945, 1948–1951). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945–1951). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1948–1952). 

 

 

Опис 3 

Справ: 55; 1957–1969 рр. 

Статут артілі (1957).  

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1965, 1966). 

Виробничо-фінансові плани (1957–1962). Акти ревізій господарської діяльності колгоспу 

(1962–1969). Плани, карти внутрішньогосподарського землеупорядкування(1965). Книги 

історії полів сівозмін колгоспу (1966–1971). Шнурові книги обліку насіння (1965–1970). 

 

 

Опис 4 

Справ: 52; 1970–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови колгоспу (1970, 1971, 1976–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро  економічного аналізу. Книги історії полів сівозмін 

колгоспу. Шнурові книги обліку насіння (1971–1984). 

Річні фінансові звіти профспілкового комітету (1979, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-893  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана Хмельницького, с. Суботів 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 125; 1938–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1938, 1941, 1944, 1945 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому, райземвідділу (1944, 1945). Протоколи загальних 

зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1945). Виробничі плани (1944, 

1945). Договори з машинно-тракторною станцією на виконання сільськогосподарських робіт 

в колгоспі та акти перевіряння їх виконання (1938, 1941). Прибутково-видатковий кошторис 

(1945). Книга головних рахунків (1944). Книга обліку основних засобів виробництва (1944). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 30; 1944–1955 рр. 
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Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948–1955). 

Державний план посіву сільськогосподарських культур (1951). Виробничі плани (1947, 1949). 

Показники про виконання плану розвитку сільського господарства колгоспу (1952). 

Прибутково-видаткові кошториси (1947–1951, 1954, 1955). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 

 

 

Опис 3 

Справ: 16; 1956–1960 рр. 

Статути артілі (1956, 1957). Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління 

колгоспу. Виробничі плани (1956–1959). Колгоспна багатотиражна газета ―Ленінським 

шляхом‖ (1957). 

 

 

Опис 4 

Справ: 67; 1961–1980 рр. 

Протоколи: загальних звітно-виборчих зборів колгоспу (1971–1973); загальних зборів 

уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови 

колгоспу (1971–1974, 1977, 1980). Документи (протоколи, плани, угода, кошториси, звіти) 

профспілкового комітету (1978–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-894  Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 18-го з’їзду ВКП(б), с. Гущівка 

Чигиринського району Кіровоградської області  

Справ: 44; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1943–1950 рр. 

Директиви, розпорядження: райкому КП(б)У (1944, 1945); райуповмінзагу (1943–1945); 

розпорядження райвиконкому та його відділів (1943–1947). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1949); 

бригадних зборів (1946, 1947). Акти перевіряння стану тваринництва (1946). Річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1949). Книги обліку основних засобів 

виробництва, планових завдань та їх виконання, неподільних фондів, натуральних і грошових 

прибутків та їх розприділення (1948–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-895  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18-го з’їзду ВКП(б), с. Іванівка 

Чигиринського району Кіровоградської області  

Справ: 28; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1945–1950 рр. 
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Розпорядження: райвиконкому, райземвідділу (1945); райуповмінзагу (1946). Протоколи: 

загальних зборів колгоспників (1945); засідань правління колгоспу (1945, 1946). Виробничі 

плани (1945, 1949, 1950). Зобов’язання колгоспу на здавання державі сільськогосподарської 

продукції (1945). 

Типовий договір з машинно-тракторною станцією на виконання сільськогосподарських робіт 

в колгоспі та акти приймання виконаних робіт (1945). 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1945р. Річні та місячні звіти про будівництво 

житлових будинків колгоспників, господарських будівель, культурно-побутових будівель 

(1946). Стінні газети ―За сталінський урожай‖ (1945). 

Прибутково-видаткові кошториси (1947–1949). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1945, 1947, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-896  Риболовецький колгосп ім. 17-го партз’їзду Черкаського обласного виробничого 

рибного комбінату, с. Боровиця Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 215; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944, 1945 рр. 

Розпорядження Київського міжобласного рибного тресту. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945); засідань правління рибколгоспу (1944, 

1946). Відомості, зведення про вилов та  реалізацію риби (1945). Договори із замовниками на 

постачання риби, умови внутрішньогосподарського соцзмагання. Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність рибколкоспу. 

 

 

Опис 3 

Справ: 46; 1946–1954 рр. 

Протоколи:  загальних зборів колгоспників; засідань правління рибколгоспу; бригадних 

зборів (1946–1950). Виробничі плани. Умови на соцзмагання між рибколгоспами, бригадами і 

ланками та акти перевіряння їх виконання (1948–1951). 

Штатні розписи (1946, 1950–1954). Прибутково-видаткові кошториси. Річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність рибколгоспу. 

 

 

Опис 4 

Справ: 38; 1955–1961 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління рибколгоспу; бригадних 

зборів. Виробничі плани. Умови на соцзмагання між рибколгоспами, бригадами і ланками та 

акти перевіряння їх виконання. 

Штатні розписи. Прибутково-видаткові кошториси. Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність рибколгоспу. 

 

 

Опис 5 

Справ: 119; 1962–1980 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління рибколгоспу; бригадних 

зборів. Виробничі плани. Умови на соцзмагання між рибколгоспами, бригадами і ланками та 

акти перевіряння їх виконання. 

Штатні розписи. Прибутково-видаткові кошториси. Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність рибколгоспу та документи профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-897  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. Мельники Чигиринського 

району Черкаської області  

Справ: 186; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1944–1946 рр. 

Директивні листи райкому КП(б)У (1945); рішення, розпорядження: Кіровоградського 

облвиконкому та облземвідділу (1946); райвиконкому, райземвідділу. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників, засідань правління колгоспу. Виробничі плани. 

Планові завдання (1945, 1946). Агрономічні та зоотехнічні звіти (1945). Плани, листування 

про заходи з підвищення урожайності сільськогосподарських культур (1946). Заключні 

відомості про виконання сільськогосподарських робіт (1946). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1945). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944, 1945). Акти ревізійної комісії колгоспу (1945, 1946). 

Довідка про стан колгоспу після звільнення від німецько-фашистських загарбників, акти 

комісії з обліку збитків, нанесених окупантами (1944). Відомості, списки про надання 

допомоги сім’ям  військовослужбовців та дітям-сиротам (1946). 

 

 

Опис 3 

Справ: 82; 1947–1966 рр. 

Статут артілі (1957). 

Протоколи:  загальних зборів колгоспників (1947, 1948, 1951–1966); засідань правління 

колгоспу; бригадних зборів (1947, 1952, 1961). Звітна доповідь голови колгоспу (1963). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1970). План відбудови та 

розвитку сільського господарства (1947). Виробничо-фінансові плани (1949–1951, 1955–

1961). 

Прибутково-видаткові кошториси (1954, 1956). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1947–1952). Акти ревізійної комісії колгоспу (1958–1965). 

Земельно-шнурова книга колгоспу (1958). Структура посівних площ в колгоспі (1955–1960). 

Документи (грунтові карти, плани та схеми сівозмін, перехідні таблиці) з історії полів (1958–

1961, 1964). Книги реєстрації сівозмін колгоспу (1958–1966). Сортонасінневі книги (1958–

1966). 

 

 

Опис 4 

Справ: 14; 1967–1969 рр. 

Статут артілі (1969). 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969). Акти ревізійної комісії 

колгоспу. Книги історії полів сівозмін колгоспу (1967–1972). Шнурова книга обліку насіння. 

 

 

Опис 5 

Справ: 62; 1970–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. Документи (протоколи, плани, заходи, аналізи, списки) бюро економічного 

аналізу. Книга історії полів сівозмін колгоспу (1976–1980). Шнурові книги обліку насіння. 

Документи (протоколи, плани, угоди, кошториси, звіти)  профспілкового комітету (1978–

1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-898  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана, с. Чорнявка Чигиринського 

району Кіровоградської області 

Справ: 34; 1944–1952 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1944–1949 рр. 

Директиви, розпорядження: райкому КП(б)У (1944, 1945); райвиконкому, райземвідділу 

(1944–1946). 

Протоколи: виробничих нарад; загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; 

бригадних зборів (1944). Виробничий план (1948). Відомості про хід та виконання 

сільськогосподарських робіт, контрактацію молодняка, ремонт сільськогосподарських машин 

(1945). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). Головні книги (1945, 

1948). Книги обліку: державних постачань та колгоспної торгівлі (1945); основних засобів 

виробництва, планових завдань та їх виконання бригадами (1948). 

 

 

Опис 2 

Справ: 5; 1950, 1952 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1952). Акт 

розкуркулення колгоспу ім. Кагановича на два самостійні колгоспи: ім. Кагановича с. 

Худоліївка та ―Україна‖ с. Чорнявка (1952). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-899  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Зоря‖, с. Топилівка Чигиринського району 

Черкаської області  

Справ: 161; 1943–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 18; 1943–1945 рр. 

Директивні листи: райкому КП(б)У (1944, 1945); райвиконкому (1944, 1945); райземвідділу. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945); бригадних 

зборів (1945). Робочі плани проведення сільськогосподарських робіт та планові завдання 

(1944). Прибутково-видатковий кошторис (1945). Головні книги руху грошових сум (1945) 

 

 

Опис 3 

Справ: 27; 1946–1952 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; бригадних зборів 

(1946). Виробничі плани (1946, 1947, 1949, 1951). Прибутково-видатковий кошторис (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книга головних рахунків (1951). Книга обліку планових завдань з урожайності 

сільськогосподарських культур і продуктивності тваринництва та їх виконання (1951). 

 

 

Опис 4 

Справ: 65; 1956–1970 рр. 

Статути колгоспу (1967, 1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1963–1970). Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу 

(1969, 1970). Виробничо-фінансові плани (1956–1961). Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1967–1970). Земельно-шнурові книги колгоспу (1950–1962). Книга історії полів сівозмін 

колгоспу (1967–1970). Шнурова книга обліку насіння (1967–1969). 

 

 

Опис 5 

Справ: 51; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів  уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. Книга історії полів сівозмін 

(1974–1978). Шнурові книги обліку насіння (1971–1976). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, соцзобов’язання, угода, кошториси, звіти) 

профспілкового комітету (1979, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-900  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Бужин Чигиринського району 

Кіровоградської області  

Справ: 55; 1941, 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1941, 1944–1950 рр. 

Розпорядження: райкому КП(б)У (1945); райвиконкому, райземвідділу (1944–1948). 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1949); 

виробничих нарад (1948, 1949). 

Виробничі плани (1945–1950). План сільськогосподарських робіт (1946). Відомості про 

одержання високих урожаїв у колгоспі та списки передовиків сільськогосподарського 

виробництва (1947). 

Акти апробації сортового насіння (1944). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1948, 1949). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944–1948). 

Книги головних рахунків (1949, 1950). Книги особових рахунків колгоспників (1941). Книги 

обліку основних засобів виробництва, планових завдань з урожайності 

сільськогосподарських культур і продуктивності тваринництва та їх виконання фондів, 

грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, витрат на виробничі потреби (1949, 

1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-901  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар‖, с. Сагунівка Чигиринського 

району Черкаської області  

Справ: 41; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1944–1949 рр. 

Директиви, розпорядження райвиконкому, райвідділ сільського господарства. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1950); засідань правління колгоспу (1946–

1949). Плани розвитку: сільського господарства (1949); тваринництва в колгоспі (1946). 

Книги головних рахунків. Книги обліку основних засобів виробництва, державних постачань 

та колгоспної торгівлі (1947–1949). 

 

 

Опис 2 

Справ: 7; 1952, 1956–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-902  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар‖, с. Яничі Чигиринського району 

Кіровоградської області  

Справ: 27; 1943, 1944, 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1943, 1944, 1946–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Виробничі плани 

(1946–1949). Умови з машинно-тракторною станцією про проведення  сільськогосподарських 



356 

 

робіт та інформації про їх виконання (1943, 1944). Заключні відомості про проведення 

сільськогосподарських робіт (1948). 

Прибутково-видатковий кошторис (1946). Річний звіт про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1949). Акти комісії по обліку  збитків, нанесених німецько-фашистськими 

загарбниками (1946). Довідки про стан колгоспу після звільнення території від німецько-

фашистських загарбників (1943, 1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-903  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар, с. Верщаці Чигиринського району 

Черкаської області  

Справ: 130; 1944–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1944, 1945 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944). Договори з 

машинно-тракторною станцією на виконання сільськогосподарських робіт. Відомості про 

заготівлі та здавання державі сільськогосподарських продуктів. Акти перевіряння стану 

посівних площ, умов утримання худоби, апробації насіння та відбору зразків для оцінки 

якісного насіннєвого матеріалу. 

Акти про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками. 

 

 

Опис 2 

Справ: 53; 1945–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1947, 1948, 1954). Річний зведений план розвитку сільського господарства 

колгоспу (1958). Виробничі плани (1947–1950, 1953, 1956–1959). Річні виробничі завдання 

бригадам, фермам (1951–1954). 

Прибутково-видаткові кошториси (1947–1957). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1947–1952).  

Схема розміщення культур в полях сівозмін (1948). 

 

 

Опис 3 

Справ: 26; 1960–1966 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Виробничо-

фінансовий план (1960). Акти ревізійної комісії колгоспу (1962, 1963, 1966). Книга історії 

полів сівозмін колгоспу (1960–1964). 

 

 

Опис 4 

Справ: 12; 1967, 1968 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Протокол засідання 

та плани роботи бюро економічного аналізу (1968). Акти ревізійної комісії колгоспу. 

Картограма раціонального використання земель колгоспу (1967). Книга історії полів сівозмін 

колгоспу (1967–1971). Шнурова книга обліку насіння (1967). 
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Опис 5 

Справ: 28; 1969–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Протокол засідання 

та плани роботи бюро економічного аналізу. Акти ревізійної комісії колгоспу. 

Картограма раціонального використання земель колгоспу. Книга історії полів сівозмін 

колгоспу. Шнурова книга обліку насіння. 

Ф. Р-904  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. Головківка 

Чигиринського району Кіровоградської області  

Справ: 38; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944,1945 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Виробничий план 

(1945). Зобов’язання: про хлібопостачання державі (1944); на постачання 

сільськогосподарської продукції у фонд Червоної Армії (1945). Прибутково-видатковий 

кошторис (1945). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1945). 

 

 

Опис 4 

Справ: 20; 1946–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Виробничий план. 

Зобов’язання: про хлібопостачання державі. Прибутково-видатковий кошторис. Річні звіти 

про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу . 

 

 

  

 

 

Ф. Р-905  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дубового, с. Новоселиця Чигиринського 

району Черкаської області  

Справ: 162; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1944–1953 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944–1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; бригадних зборів 

(1947, 1948). 

Дворічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1948, 1949). Виробничий план 

(1950). Планові завдання з державних постачань (1946). 

Прибутково-видаткові кошториси (1947, 1949, 1953). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1948–1953). 

Книги головних рахунків (1944–1947). 
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Опис 5 

Справ: 39; 1956–1968 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; бригадних зборів 

(1966). Звітна доповідь голови колгоспу (1968). Виробничо-фінансові плани (1956–1961). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1957, 1967, 1968). Шнурові книги обліку насіння (1965, 

1968, 1969). 

 

 

Опис 6 

Справ: 69; 1969–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, звіти бюро економічного аналізу (1976–1980). Книги 

історії голів сівозмін колгоспу (1966–1974, 1979–1984). Шнурові книги обліку насіння. 

Документи (протоколи, звітна доповідь, плани роботи, соцзобов’язання та підсумки їх 

виконання, кошториси, звіти)  профспілкового комітету (1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-906  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Широкий лан‖, с. Вершаці Чигиринського 

району Кіровоградської області  

Справ: 47; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1944–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944–1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; бригадних зборів 

(1946, 1948). Виробничі плани. Зобов’язання колгоспу про здавання державі продукції (1946). 

Робочі плани рільничих бригад (1947). 

Агрономічні звіти про посіви сільськогосподарських культур (1948). Акти про якість 

сільськогосподарських робіт та продукції (1945). Списки колгоспників (1944). 

 Прибутково-видатковий кошторис (1945). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1945–1949). Акти ревізійної комісії колгоспу (1946–1948). Схеми сівозмін (1947). 

Книга головних рахунків (1950). Книги обліку: виконання зобов’язань з вирощування 

високих урожаїв (1947).; майна, продуктів: матеріалів, натуральних прибутків та їх 

розприділення, грошових та натуральних витрат (1944). 

Акт комісії з обліку збитків, нанесених німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Довідка про стан колгоспу після звільнення території від німецько-фашистських загарбників 

(1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-907  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Правда‖, с. Галаганівка Чигиринського 

району Кіровоградської області  

Справ: 23; 1937, 1941, 1944–1949 рр. 
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Опис 1 

Справ: 23; 1937, 1941, 1944–1949 рр. 

Рішення, розпорядження: Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Чигиринському 

району (1944, 1945); райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1945, 1948); 

нарад колгоспників (1944). 

Виробничі плани (1937, 1941, 1944–1946). Плани посіву (1944). 

Договори з машинно-тракторною станцією на виконання сільськогосподарських робіт та акти 

перевіряння їх виконання (1944, 1945). 

Акти: про виділення площ для насіннєвих ділянок (1944, 1945); апробації насіння та відбору 

зразків для якісної оцінки насіннєвого матеріалу (1944, 1945). 

Прибутково-видаткові кошториси. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944, 1945, 1948). 

Акт про збитки, нанесені селу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-908  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовицький сигнал‖, с. Галаганівка 

Чигиринського району Кіровоградської області   

Справ: 22; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1944–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1947); засідань правління колгоспу (1944–

1947); виробничих нарад та нарад активу (1944, 1945); бригадних зборів (1944). Виробничі 

плани. Договори з машинно-тракторною станцією на виконання сільськогосподарських робіт 

та акти приймання виконаних робіт. 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай. Відомості про здавання хліба державі. 

Акти апробації насіння та посвідчення про якість насіння; перевіряння стану тваринництва, 

обстеження одноосібних господарств, підготовки до весняної посівної кампанії. Списки 

працівників та службовців села, одноосібників (1944, 1945). 

Прибутково-видаткові кошториси. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. Акт про збитки, нанесені селу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-909  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комінтерн‖, с. Боровиця Чигиринського 

району Кіровоградської області  

Справ: 41; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1944–1950 рр. 
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Постанови, рішення, розпорядження: Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по 

Чигиринському району (1944–1946, 1948); райвиконкому, районного земельного відділу 

(1944–1946, 1948). Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу 

(1944, 1947–1950); виробничих нарад (1944); бригадних зборів (1947–1949). Виробничі плани 

(1947–1950). Договори з машинно-тракторною станцією на виконання  

сільськогосподарських робіт (1944, 1945). 

Відомості про стан підготовки до весняної посівної кампанії, наявність 

сільськогосподарських машин та худоби в колгоспі, обліку колгоспних будівель та споруд 

(1944). 

Списки: керівного складу колгоспу, агрофахівців та ланкових рільничих бригад (1948); 

колгоспників, одноосібників господарств (1944). 

Прибутково-видаткові кошториси (1948, 1949). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1947–1949). 

Книги головних рахунків (1947, 1950). Книги обліку основних засобів виробництва, 

державних постачань та колгоспної торгівлі (1944, 1950). 

Акт про збитки, нанесення колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944).  

Відомості про кількість населення, вивезеного до фашистської Німеччини та розстріляного 

(1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-910  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―КІМ‖, с. Адамівка Чигиринського району 

Черкаської області  

Справ: 51; 1944–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1944–1946 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу. Урядова 

телеграма з подякою трудящим району за зібрані кошти на танкову колону ―Кіровоградський 

комсомолець‖. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Листи машинно-тракторної станції про організацію та забезпечення роботи 

сільськогосподарської техніки (1944). Листування з районним земельним відділом про 

організацію та проведення сільськогосподарських робіт (1944). 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1944р. Відомості інвентаризації садів та 

ягідних насаджень (1944). 

Соцзобов’язання працівників сільського господарства Кіровоградської області про 

дострокове виконання плану хлібозаготівель (1945). 

Списки: колгоспників, представлених до нагородження медаллю ―За доблесну працю у 

Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.‖ (1946); членів ланок (1946). 

 

 

Опис 5 

Справ: 25; 1947–1956 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; нарад та зборів 

бригад і ланок (1947, 1950). 

Виробничо-фінансові плани (1948–1950). 
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Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-911  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Вітове Чигиринського 

району Черкаської області  

Справ: 41; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1944–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу. Протоколи загальних зборів 

колгоспників та засідань правління колгоспу (1944). Зобов’язання та постачання державі 

продукції (1945). Договори з машинно-тракторною станцією про виконання робіт та акти їх 

приймання (1945). Книги головних рахунків (1944, 1945). 

 

 

Опис 4 

Справ: 26; 1947–1955, 1958, 1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. План розвитку 

сільського господарства колгоспу (1955). Виробничі плани (1947, 1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-912  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Слава‖ с. Худоліївка Чигиринського району 

Черкаської області  

Справ: 81; 1944–1959, 1966–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу; директиви райвідділу 

сільського господарства. Протоколи загальних зборів колгоспників. Виробничі плани (1944, 

1945). Звіт про підсумки сівби під урожай 1944р. Місячні звіти про стан тваринництва (1944). 

Відомості про наявність худоби, урожайність сільськогосподарських культур (1944, 1945). 

Акти: апробації насіння; перевіряння виконання плану розвитку тваринництва, виконаних 

робіт машинно-тракторною станцією (1944, 1945). Договори на соцзмагання між колгоспами 

та бригадами. 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945). Книга обліку основних 

засобів виробництва (1944). Списки німецьких активістів (1944, 1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 35; 1947–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; виробничої нарад 

(1947, 1950); бригадних зборів (1947–1950). Виробничі плани (1950, 1957, 1958). Прибутково-
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видатковий кошторис (1950). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу 

(1948–1952). Книги головних рахунків (1947, 1951). Книги обліку планових завдань з 

урожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тваринництва та їх виконання, 

грошових та натуральних витрат (1951). 

 

 

Опис 3 

Справ: 15; 1966–1968 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1966–1970). 

Вступний баланс колгоспу після розділу з с. Трушівці (1966). Акти ревізійної комісії 

колгоспу. Плани, схеми сівозмін, перехідні таблиці, відомості з історії полів (1966–1970). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1966–1970). Шнурова книга обліку насіння. 

 

Опис 4 

Справ: 17; 1969–1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1970–1974). Шнурові книги обліку насіння (1973, 1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-913  Сільськогосподарська артіль (колгоспу) ім. Куйбишева, с. Медведівка 

Чигиринського району Черкаської області   

Справ: 183; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 105; 1944–1970 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1945). Статут 

колгоспу (1959).  

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1944, 1945, 1948–

1970); виробничих зборів бригад і ланок (1945, 1947, 1948, 1951, 1953). Звітні доповіді голови 

колгоспу (1959–1970). 

Виробничо-фінансові плани (1944–1949, 1954–1961).  

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952, 1958). Акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності колгоспу (1944, 1967–1970). 

Проект внутрішньогосподарського землекористування колгоспу (1970). Книга історії полів 

сівозмін колгоспу (1967–1971). Земельно-шнурова книга (1963–1971). 

 

 

Опис 5 

Справ: 78; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови колгоспу. Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро 

економічного аналізу. Книги історії полів сівозмін колгоспу (1971–1975, 1979–1983). 

Шнурові книги обліку насіння (1971–1974, 1979–1983). 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання та підсумки їх виконання, угоди) 

профспілкового комітету (1974–1980). 



363 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-914  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, с. Красносілля 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 143; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 100; 1944–1966 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1945) 

Протоколи: зборів уповноважених колгоспників (1956–1963); загальних зборів колгоспників 

та засідань правління колгоспу (1944–1946, 1949–1966); виробничих нарад бригад та ланок 

(1954); бригадних зборів (1946, 1951–1957). 

Виробничі плани (1944, 1948–1961). Виробничі завдання бригадам та ланкам (1955–

1957).Динамічні таблиці звітності (1955–1961). 

Прибутково-видатковий кошторис (1953), Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1947–1952). Акти перевіряння діяльності правління та окремих бригад ревізійною 

комісією колгоспу і районним земельним відділом (1950, 1954, 1962–1966). Плани та схеми 

сівозмін (1948). 

Книги обліку державних постачань та колгоспної торгівлі, майна, продуктів та матеріалів, 

натуральних прибутків та їх розприділення (1944, 1945). 

Акти комісії з обліку збитків, нанесених німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 6 

Справ: 43; 1967–1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1974, 1975). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу. Шнурові книги обліку насіння (1967, 1971–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-915  Виконавчий комітет Гущівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Гущівка 

Чигиринського району Кіровоградської області  

Справ: 11; 1943–1945 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1943–1945 рр. 

Директиви, рішення, розпорядження райвиконкому. Витяги з протоколів засідань районного 

виконкому (1944). Протоколи засідань виконкому (1945). 

Місячні плани роботи сільської Ради (1945). 

Звіти про склад виконкому, постійно-діючих комісій (1945). Відомості про виконання 

державних поставок (1944). Облікові картки військовослужбовців, що загинули під час 

Великої Вітчизняної війни. Списки: військовослужбовців та їх сімей (1943, 1944); громадян 
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на сплату державних поставок та звільнення від них (1944); працездатних громадян села 

(1945). 

Книга витрат сільського бюджету (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-916  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―П’ятирічка‖, с. Мельники Чигиринського 

району Кіровоградської області   

Справ: 46; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1944–1950 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу, районного відділу 

сільського господарства (1944, 1948). Розпорядження Медведівської машинно-тракторної 

станції про проведення посівної кампанії та сільськогосподарських робіт, підготовку кадрів 

(1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; бригадних зборів 

(1946). 

План розвитку сільського господарства колгоспу (1949). Річні виробничі завдання колгоспу 

та бригад (1948, 1950). 

Типовий договір з Медведівською машинно-тракторною станцією на проведення 

сільськогосподарських робіт (1946). Книги головних рахунків (1945–1949). Книги обліку 

продуктів і матеріалів капітального будівництва, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, грошових і натуральних витрат, основних засобів виробництва, розрахунків з 

установами та особами (1944, 1945, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-917  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Мудрівка Чигиринського 

району Кіровоградської області   

Справ: 26; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1950); засідань правління колгоспу (1945–

1950); бригадних зборів (1946, 1949). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1948, 1949). Акт перевіряння діяльності правління колгоспу (1949). Колгоспна 

земельно-шнурова книга (1950–1956). Книга головних рахунків (1944, 1947, 1950). Книга 

обліку планових завдань та їх виконання з урожайності сільськогосподарських культур та 

продуктивності тваринництва (1947). 
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Ф. Р-918  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Івківці Чигиринського 

району Кіровоградської області   

Справ: 19; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1944, 1945, 1948 рр. 

Розпорядження, вказівки райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1945). План 

посіву (1944). Договір з Медведівською машинно-тракторною станцією про виконання 

сільськогосподарських робіт у колгоспі (1944). 

Книга головних рахунків (1944). Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими 

загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 10; 1945, 1947–1949 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1947, 1949). 

Виробничий план (1949). Виробничі завдання (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу з додатками (1945, 1948, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-919  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Трушівці Чигиринського 

району Черкаської області  

Справ: 143; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 110; 1944–1967 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1945). Статути артілі (1956, 

1957, 1966). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; виробничих нарад 

(1945); загальних зборів членів бригад (1944–1952). Звітні доповіді голови колгоспу (1947, 

1959–1967). 

Виробничо-фінансові плани (1947–1951, 1957–1961). Витяг з протоколу загальних зборів та 

акт про розкуркулення колгоспу (1966). 

Характеристика та стан ведення господарства району (1959). Документи (звіти, результати 

аналізів насіння, договори, акти, посвідчення) про підвищення урожайності 

сільськогосподарських культур та стан рослинництва (1944–1946). Статистичні відомості про 

розвиток та стан тваринництва в колгоспі (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1952). Акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності колгоспу (1957–1963, 1966, 1967). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1956–1960). Сортонасіннева книга (1958–1961). 

Шнурові книги обліку насіння (1961–1964). 

 

 

Опис 6 

Справ: 33; 1968–1975 рр. 
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Протоколи: зборів уповноважених членів колгоспу (1975); загальних зборів колгоспників; 

засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1971, 1972, 1975). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу. 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1968–1980). Шнурові книги обліку насіння. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-920  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дружба‖, с. Боровиця Чигиринського 

району Черкаської області   

Справ: 293; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1944, 1945 рр. 

Виробничі  плани. 

Прибутково-видаткові кошториси. Місячні бухгалтерські баланси (1944). Річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 3 

Справ: 87; 1945–1962 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому, райуправління сільського господарства (1946, 1947, 

1950, 1951, 1954–1962). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1962); засідань правління колгоспу (1947–

1962); бригадних зборів (1947, 1950, 1951) 

Виробничо-фінансові плани (1946–1950, 1956–1962). 

Договори на соцзмагання між бригадами, фермами та ланками (1951, 1960–1962). 

Прибутково-видаткові кошториси (1955–1957). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 4 

Справ: 31; 1963–1967 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників;  засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани. Прибутково-видаткові кошториси. Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 5 

Справ: 172; 1968–1980 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому, райуправління сільського господарства (1975, 1977). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1970, 1974, 1976, 1979, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу.  Виробничо-

фінансові плани.   

Агрономічні та зоотехнічні звіти колгоспу. Статистичні звіти з підготовки та комплектування 

колгоспних кадрів. 
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Соцзобов’язання працівників сільського господарства. 

Річні фінансові звіти колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу. Акти ревізійної комісії 

колгоспу. Акти комплексних документальних ревізій фінансово-господарської діяльності 

колгоспу. Книга історії полів сівозмін колгоспу (1968–1975). Шнурова книга обліку насіння 

(1968–1983). 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання, угода, кошториси, звіти) профспілкового 

комітету (1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-921  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше травня‖, с. Полуднівка 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 47; 1945–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1945–1958 рр. 

Директивні листи райвиконкому, районного земельного відділу (1945). 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1953, 1956–

1958). 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1948, 1957, 1958). Планові завдання та зобов’язання 

колгоспу на здавання продукції державі та у фонд Червоної Армії (1945). 

Акти апробації насіння, посвідчення про якість насіння посівного матеріалу (1946). 

Прибутково-видаткові кошториси (1952, 1953, 1956, 1957). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу (1947, 1948, 1951–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-922  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Кожарки Чигиринського 

району Кіровоградської області   

Справ: 20; 1944–1948, 1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1948, 1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944–1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1947); засідань правління колгоспу (1944–

1947); бригадних зборів (1947, 1948). Виробничі плани (1945, 1947, 1948, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1948). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1950). 
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Ф. Р-923  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Шабельники Чигиринського 

району Кіровоградської області  

Справ: 39; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944,1945 рр. 

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944); засідань правління колгоспу; бригадних 

зборів (1945). 

Виробничий план (1945). Плани збирання урожаю (1944). 

Акти: перевіряння стану посівних площ; апробації насіння (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 27; 1946–1950 рр. 

Статут артілі (1950).   

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; бригадних зборів. 

Виробничі плани. Акти перевіряння колгоспу радянськими та сільськогосподарськими 

органами (1948). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949). 

Книги головних рахунків (1947, 1950). Книги обліку неподільних фондів, планових завдань з 

урожайності сільськогосподарських культур та їх виконання, продуктивності тваринництва 

(1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-924  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона зірка‖, с. Матвіївка Чигиринського 

району Черкаської області  

Справ: 147; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 107; 1944–1970 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1945) 

Статути артілі (1948, 1954, 1965). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; виробничих нарад 

(1944–1946). Звітні доповіді голови колгоспу (1961–1964, 1967–1970). П’ятирічні плани 

розвитку господарства колгоспу (1954–1960, 1966–1970). Виробничо-фінансові плани (1944, 

1949–1951, 1957–1963). Зобов’язання колгоспу на виконання державних постачань 

сільськогосподарської продукції (1944, 1945). Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1947, 

1950). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1952). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1958, 1962–1970). Розрахункові відомості по державних 

постачаннях та торгівлі (1945). Земельно-шнурова книга (1963–1970). 

 

 

Опис 5 

Справ: 40; 1971–1980 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного 

аналізу (1977–1980). Шнурова книга обліку насіння (1971–1976). 

Документи (протоколи, звітна доповідь, плани, угода, кошторис, звіти) профспілкового 

комітету (1979, 1980). 

 

 

 

 

Ф. Р-925  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона зірка‖, с. Стецівка Чигиринського 

району Кіровоградської області  

Справ: 36; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1944–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1943–1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; бригадних зборів 

(1946–1949). 

Виробничі плани (1947, 1948). Плани посіву, збирання та здавання урожаю (1945). Звіт про 

стан тваринництва (1948). Річний бухгалтерський звіт (1948). 

Книги головних рахунків (1945, 1946, 1950). Книги обліку основних засобів виробництва, 

майна, грошових та натуральних витрат (1944, 1946, 1950). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-926  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Данова, с. Калантаїв Чигиринського 

району Кіровоградської області  

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1946). Протоколи: 

загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1950). 

Відомості про здавання зерна державі колгоспниками  та одноосібниками (1944, 1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-927  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Іскра‖, с. Головківка Чигиринського району 

Черкаської області  

Справ: 153; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 9; 1944, 1945 рр. 

Розпорядження районного земельного відділу (1944). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 3 

Справ: 73; 1946–1965 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; зборів бригад та 

ланок колгоспу (1946–1950). Виробничі план (1947–1950, 1955, 1958–1960). План відбудови 

господарства колгоспу (1948). 

Прибутково-видаткові кошториси (1948, 1950, 1952, 1954, 1956, 1959, 1960). Річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1952). 

 

 

Опис 4 

Справ: 11; 1966, 1967 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1967). П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1966–1970). 

Положення про оплату праці колгоспників (1966–1970). Норми виробітку та розцінки на 

оплату праці (1966–1971). 

План роботи, звіт та акти ревізійної комісії колгоспу. 

План внутрішньогосподарського землеупорядкування (1966). Книга історії полів сівозмін  

колгоспу (1973–1981). Шнурова книга обліку насіння. 

Документи (протоколи, угода, кошторис, звіти) профспілкового комітету (1979, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-928  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Шабельники Чигиринського 

району Черкаської області   

Справ: 53; 1943–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1943–1945 рр. 

Розпорядження, вказівки райвиконкому, районного земельного відділу. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1945). 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1944р. Зведення про хід 

сільськогосподарських робіт (1944, 1945). 

Акти огляду стану озимих посівів та багаторічних трав, обміру посівних площ та про 

наслідки аналізів насіння (1944, 1945). 

Книга головних рахунків (1945). Книги обліку грошових коштів, продуктів та матеріалів, 

адміністративно-господарських витрат (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 42; 1946–1955 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1946). 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; бригадних зборів 

(1946–1952). Звітні доповіді голови колгоспу (1953–1954). 

Виробничі плани (1947–1951, 1954, 1955). Списки керівного складу колгоспу, ревізійної 

комісії та передовиків сільського господарства (1954, 1955). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-929  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Україна‖, с. Тіньки Чигиринського району 

Черкаської області  

Справ: 147; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 115; 1944–1967 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1946); директивні листи районного земельного 

відділу (1944, 1945). 

Протоколи: виробничих нарад (1947–1950); загальних зборів уповноважених членів колгоспу 

(1965, 1966); загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; бригадних зборів 

(1946–1951, 1964–1967). Звітні доповіді голови колгоспу (1948, 1952, 

1953, 1962, 1963, 1967). Перспективні плани розвитку колгоспу (1955–1965). Виробничо-

фінансові плани (1944–1949, 1954–1961). Річні виробничі завдання (1960). Зобов’язання 

колгоспу на постачання продукції державі (1946). 

Відомості про здавання зерна державі та у фонд Червоної Армії (1944). Прибутково-

видаткові кошториси (1944, 1950, 1953, 1954). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944, 1947, 1948, 1951, 1952, 1962). 

Книги обліку планових завдань з урожайності сільськогосподарських культур і 

продуктивності тваринництва та їх виконання, натуральних прибутків і їх розприділення, 

грошових та натуральних витрат (1949, 1950). 

Акти про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). Списки 

німецько-фашистських  прибічників (1944). 

 

 

Опис 5 

Справ: 32; 1968–1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу  (1968, 1969, 1975). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1968–1971, 

1975). Книга історії полів сівозмін колгоспу. Шнурова книга обліку насіння. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-931  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Рублівка Чигиринського 

району Кіровоградської області   

Справ: 45; 1943–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ: 45; 1943–1950 рр. 

Накази, рішення, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944–1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1949); 

бригадних зборів (1945–1949). 

Виробничі плани. Зобов’язання колгоспу на постачання державі зерна, овочів (1944). План 

посіву (1944). Інформації про хід сівби та хлібної торгівлі (1944). 

Акти: перевіряння виконання державних постачань (1944); апробації сортового насіння та 

виділення насіннєвих ділянок (1944, 1945). Списки колгоспників, колгоспних бригад (1944–

1946). Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1945, 1948). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу (1944–1948). 

Книги обліку планових завдань з урожайності сільськогосподарських культур і 

продуктивності тваринництва та їх виконання, основних засобів виробництва (1949, 1950). 

Акти про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-932  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жовтневої революції, с. Головківка 

Чигиринського району Кіровоградської області  

Справ: 31; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1944, 1945 рр. 

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу.  

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Виробничий план 

(1945). Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945). Книги головних 

рахунків. 

 

 

Опис 2 

Справ: 20; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946, 1947, 1950); засідань правління колгоспу; 

виробничих нарад бригад та ланок (1946); бригадних зборів (1948). Виробничі плани. 

Прибутково-видатковий кошторис (1950). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1947, 1949, 1950). Книги головних рахунків (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-933  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―20 років Жовтня‖, с. Чмирівка 

Чигиринського району Кіровоградської області  

Справ: 38; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1944–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944–1946).  
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; загальних зборів 

бригад та ланок (1948).  

Виробничі плани (1947–1950). Планові завдання (1945, 1947). Зобов’язання колгоспу на 

здавання державі сільськогосподарських продуктів (1945).  

Плани: постачання державі сільськогосподарських продуктів та звіти про їх виконання (1949, 

1950); весняної сівби (1944); збирання урожаю (1945). 

Агрономічний звіт (1944). Декадні, щоденні зведення про хід підготовки до сівби, стан 

тваринництва (1944). Відомості про урожайність сільськогосподарських культур (1945). 

Акти, довідки, посвідчення про якість насіння (1944, 1945). 

Документи про будівництво та ремонт шосейних доріг, благоустрій сіл, проект планування 

господарського центру колгоспу, типові проекти житлових будинків, господарських будівель 

(1948). 

Довідки, характеристики членів правління колгоспу (1947). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1949). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1945–1948). Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1950). 

Довідка про стан колгоспу після звільнення території від німецько-фашистських загарбників 

(1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-934  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Паризької Комуни, с. Красносілля 

Чигиринського району Кіровоградської області  

Справ: 45; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1943–1950 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження Уповноваженого Народного комісаріату заготівель 

СРСР по Чигиринському району, райвиконкому, районного земельного відділу (1943–1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1945, 1948–

1950); бригадних зборів (1943–1945, 1949, 1950). 

Виробничі плани (1944, 1945, 1948–1950). Планові зобов’язання колгоспу (1946). План і звіти  

про результати сівби та стан тваринництва (1944). Плани сільськогосподарських робіт (1945). 

Інформації, довідки про діяльність колгоспу (1943, 1944). Акти перевіряння діяльності 

правління колгоспу ревізійною комісією та органами вищого рівня (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську  діяльність колгоспу (1947–1949). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1948). Книги головних рахунків (1944, 1945, 1950). Книги обліку державних 

постачань та колгоспної торгівлі (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-935  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Ударник‖, с. Мельники Чигиринського 

району Кіровоградської області  

Справ: 26; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 26; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1944, 1946, 1947, 

1949). 

Виробничий план (1947). Плани: посівів сільськогосподарських культур (1947); роботи 

виробничих бригад (1950). Договори з машинно-тракторною станцією на виконання робіт та 

акти приймання їх виконання (1950). Типові договори на контрактацію насіння трав (1946). 

Плани, відомості та листування про виконання державних постачань сільськогосподарської 

продукції (1950). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

Головні книги (1944, 1945, 1950). Описи майна колгоспу (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-936  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Данова, с. Стецівка Чигиринського 

району Черкаської області  

Справ: 123; 1944–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1944–1947 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1945, 1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946); зборів 

бригад колгоспу (1946). Виробничі плани (1945, 1946). 

Акти перевіряння стану  виробничих приміщень, колгоспної худоби, якості посівів озимих 

культур (1946, 1947). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946). 

 

 

Опис 3 

Справ: 40; 1947–1955 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; виробничих нарад 

бригад та ланок (1947, 1949, 1954); бригадних зборів. 

Виробничо-фінансові плани (1947–1951, 1954, 1955). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1950–1952). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1948, 1949). Книги головних рахунків (1948, 1949). 

 

 

Опис 4 

Справ: 52; 1956–1967 рр. 

Статути артілі (1956, 1960). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1957, 1963–1967). Перспективний план розвитку колгоспу (1955–1960). 

Виробничо-фінансові плани (1956–1961). 

Прибутково-видатковий кошторис (1957). Акти ревізійної комісії колгоспу (1956, 1957, 1961–

1967). 

 

 

Опис 5 

Справ: 20; 1968–1973 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Книга історії полів  сівозмін колгоспу (1968–1970). Шнурова книга обліку насіння (1971–

1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-937  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. Івківці Чигиринського 

району Черкаської області  

Справ: 35; 1944–1950, 1952–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1944–1950, 1952–1958 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Виробничі плани 

(1949, 1954–1957). Планові завдання, зобов’язання  на здавання державі продукції (1944). 

Договори з машинно-тракторною станцією на проведення сільськогосподарських робіт 

(1945). 

Прибутково-видаткові кошториси (1949, 1956, 1957). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1948, 1949, 1954, 1958). 

Книги головних рахунків (1945, 1952).Книги обліку натуральних прибутків та їх 

розприділення (1950, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-938  Сільськогосподарська артіль (колгосп)ім. Ворошилова,с. Рацеве Чигиринського 

району Кіровоградської області  

Справ: 21; 1945, 1947–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1945, 1947–1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1951); засідань правління колгоспу (1947–

1950); загальних зборів бригад (1949). Виробничий план (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1950). Книги обліку 

реалізації продуктів, затрат виробництва (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-939  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Новий господар‖, с. Вершаці 

Чигиринського району Кіровоградської області  

Справ: 26; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 26; 1944–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Виробничі плани (1945–1950). 

Документи про заходи підвищення урожайності сільськогосподарських культур та 

продуктивності тваринництва (1947). Агротехнічні звіти (1947, 1950). 

Прибутково-видатковий кошторис (1944). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944–1949). План-схема земель колгоспу (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-940  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 50-річчя Жовтня, с. Тарасово-Григорівка 

Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 62; 1946–1958, 1967–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1946–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948–1958). 

Виробничі завдання ферм (1951). 

Прибутково-видатковий кошторис (1951). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1951, 1952). Книги головних рахунків (1946–1950). Книги обліку виконання 

планових завдань з урожайності сільськогосподарських культур та продуктивності 

тваринництва, фондів, грошових і натуральних прибутків ті їх розприділення, грошових та 

натуральних витрат (1946–1950). 

 

 

Опис 2 

Справ: 18; 1967–1971 рр. 

Статут артілі (1967). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1969, 1970). Плани роботи бюро економічного аналізу (1969, 1970). 

Земельно-шнурова книга. Книга історії полів сівозмін колгоспу. 

 

 

Опис 3 

Справ: 5; 1972–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Агрономічні та 

зооветеринарний звіти (1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-941  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, с. Іванівка Чигиринського 

району Кіровоградської області   

Справ: 36; 1944–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ: 36; 1944–1950 рр. 

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944–1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1948); засідань правління колгоспу (1945–

1949); бригадних зборів (1944–1948). 

Виробничі плани (1946–1950). Зобов’язання на постачання державі сільськогосподарських 

продуктів (1945). Акти апробації посівів (1944, 1945). Посвідчення про якість насіння (1944, 

1945). Прибутково-видатковий кошторис (1949). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-943  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар‖, с. Яничі Чигиринського району 

Кіровоградської області  

Справ: 10; 1945, 1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1945, 1946 рр. 

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1945). 

Протоколи: виробничих нарад (1945); засідань правління колгоспу (1945); загальних 

бригадних зборів (1945). Договори з машинно-тракторною станцією на виконання  

сільськогосподарських робіт та відомості про їх виконання (1945). Умови на соцзмагання між 

колгоспами, бригадами та ланками (1945). Книги обліку основних засобів виробництва, 

майна (1945). Списки членів колгоспу та осіб, нагороджених медаллю ―За доблесну працю у 

Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.‖. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-945  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Енгельса, с. Розсошинці Чигиринського 

району Кіровоградської області  

Справ: 22; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1943–1950 рр. 

Розпорядження районного відділу сільського господарства та листування з ним про підняття 

парів, контрактацію тварин (1943–1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1945, 1950); засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1947–1950). Виробничі завдання бригад і ферм (1950). Річні звіти колгоспу 

(1947–1949). 

Акти: апробації насіння зернових та картоплі (1943–1945); перевіряння стану озимих посівів, 

прийому площ після збирання урожаю (1944, 1945). Звіти про хід весняної сівби, оранки 

парів, утворення лісозахисних смуг, хід збирання урожаю (1950). 

Прибутково-видатковий кошторис (1949). Книги головних рахунків (1944, 1945, 1950). Книги 

обліку планових завдань та їх виконання з урожайності сільськогосподарських культур та 

продуктивності тваринництва, державних постачань і колгоспної торгівлі (1950). 
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Ф. Р-965  Чигиринська виробнича кооперативна артіль ―Шкіряна праця‖, м. Чигирин 

Черкаського округу  

Справ: 1; 1925–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1925–1927 рр. 

Протоколи зборів членів артілі. Річні звіти про роботу артілі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-966  Чигиринська промислово-кооперативна артіль ―Своя праця‖ по виробництву цегли, 

м. Чигирин Київської області  

Справ: 5; 1930–1934 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1930–1934 рр. 

Протоколи зборів членів артілі. Виробничо-фінансовий план артілі (1932). Звіт про діяльність 

артілі (1931). Відомості на виплату заробітної плати членам артілі (1930–1932). 

 

 

 

 

Ф. Р-969  Кам’янська промислова артіль кравців ―Шлях до соціалізму‖, м-ко Кам’янка 

Кам’янського району Шевченківського округу  

Справ: 1; 1928 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1928 р. 

Протоколи зборів членів артілі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-970  Івківецька артіль інвалідів ―Праця інваліда‖ районної кооперативної спілки 

інвалідів, с. Івківці Медведівського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 3; 1927–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1927–1929 рр. 

Статут артілі (1927). Протоколи зборів членів артілі. Місячні та квартальні звіти про 

діяльність артілі (1927). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності артілі. 
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Ф. Р-971  Кожарківська артіль ―Незаможник‖ по виготовленню черепиці, с. Кожарки 

Чигиринського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 1; 1928–1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1928–1931 рр. 

Протоколи засідань правління та загальних зборів членів артілі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-973  Михайлівський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Михайлівка Михайлівського району Черкаського округу 

Київської губернії  

Справ: 1; 1923 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1923 р. 

Директива Черкаського окружного  виконкому.  

Листування з сільськими Радами з питань оплачування податків. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-974  Медведівський місцевий комітет професійної спілки працівників освіти, с. 

Медведівка Медведівської волості Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 1; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1921, 1922 рр. 

Протоколи з’їзду та конференцій працівників культури Медведівської волості. Списки членів 

шкільних колективів Мельниківської, Зам’ятницької, Куликівської, Івківецької, 

Медведівської волостей. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-976  Кам’янський районний комітет професійної спілки працівників землі і лісу, м-ко 

Кам’янка Кам’янського району Черкаського округу  

Справ: 2; 1925, 1926 рр. 
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Опис 1 

Справ: 2; 1925, 1926 рр. 

План роботи комітету (1925). Положення про виробничо-технічні наради. 

Листування з місцевими організаціями з організаційних питань (1925, 1926). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-977  Кам’янський районний секретаріат профспілок Шевченківської (Черкаської) 

окружної Ради профспілок, м-ко Кам’янка Кам’янського району Шевченківського 

(Черкаського) округу  

Справ: 12; 1925–1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1925–1928 рр. 

Протоколи: 3-го окружного з’їзду профспілок нарад представників районних секретаріатів, 

секретарів профспілок округу, засідань президії окружного бюро профспілки (1925–1927) 

пленумів; нарад та засідань районного секретаріату профспілок (1925–1928); засідань, 

розширених пленумів місцевих і фабричних комітетів та уповноважених колективів, 

міжсоюзних конференцій, 3-ої районної конференції спілки ―Всепрацземліс‖, нарад 

представників і секретарів спілок, міжсоюзних та загальних зборів членів профспілок м. 

Кам’янка (1925, 1926). 

Плани роботи: уповноваженого окружного профспілкового бюро по Кам’янському району 

(1925); окружної профспілкової Ради (1926, 1928); культкомісій районного секретаріату, 

спілок, клубів (1926). Звіти про діяльність окружного профспілкового бюро (1925). Акт 

обслідування роботи районного секретаріату (1927). 

Листування з окружним профспілковим бюро та профспілками про перепис населення, про 

виборчі кампанії, роботу культкомісій, медичне обслуговування та народну освіту (1925–

1927). 

Кошториси прибутків та видатків районного секретаріату (1925); культурних установ м. 

Умані (1926). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-978  Кам’янський селищний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м-ко Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 3; 1920, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1920, 1921 рр. 

Протоколи засідань виконкому (1920, 1921). Список членів виконкому (1921). Відомості на 

виплату заробітної плати співробітникам виконкому (1921). 
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Ф. Р-979  Окружна і дільничні виборчі комісії по виборах у Верховну Раду СРСР 

Золотоніського округу Черкаської області  

Справ: 22; 1954 р. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1954 р. 

Протоколи зборів трудящих про висунення кандидатів у склад дільничних виборчих комісій, 

голосування дільничних виборчих комісій. 

Списки виборців по дільницях. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-983  Боровицький волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Боровиця Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Справ: 2; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1921 р. 

Обов’язкові постанови Кременчуцького губернського виконкому. Накази і циркуляри 

Чигиринського районного виконкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-984  Суботівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Суботів Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 4; 1918–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1918–1922 рр. 

Інструкція Народного Комісаріату Внутрішніх справ УСРР про реєстрацію актів цивільного 

стану. Відомості про кількість вилученого майна; розписки; списки справ виконкому. 

Журнал вихідних документів (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-985  Лебединський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянський і 

червоноармійських депутатів, с. Лебедин Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 5; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1920–1922 рр. 



382 

 

Декрет Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету про права і льготи незаможного 

селянства (1922). Накази Народного Комісаріату землеробства УСРР, Кременчуцької 

губернської ради народного господарства; циркуляри Чигиринського повітового земельного 

відділу (1921, 1922). 

Протоколи засідань: президії волосного виконкому та волосного комітету бідноти (1921, 

1922); волосного виконкому (1920, 1922); сільських виконкомів та рад (1921, 1922); шкільної 

педагогічної наради (1920). 

Доповіді про діяльність волосних та сільських виконкомів (1922). 

Списки військовозобов’язаних (1921, 1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-986  Шабельницький волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Шабельники Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 8; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1922, 1923 рр. 

Циркуляри, накази Черкаського повітового виконкому про проведення місячника допомоги 

Червоній Армії і дитячим будинкам, про надання відомостей на відповідальних працівників 

волості, про реєстрацію всіх фабрик, заводів, майстерень повіту (1923). 

Протоколи загальних зборів та засідань членів сільських рад волості. Відомості про пожежні 

обози по селах волості (1922). Іменні списки відповідальних працівників сільських рад 

волості (1923); власників майстерень (1922). 

Документи (заяви, довідки, посвідчення) для вступу у шлюб мешканців волості (1923). 

Листування з сільськими радами про видачу довідок запису актів цивільного стану 

мешканцям сіл волості (1923). Заяви, довідки, розписки мешканців волості про розірвання 

шлюбу (1922, 1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-987  Земельний відділ Телепинського волосного виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Телепине Чигиринського повіту Київської 

губернії  

Справ: 6; 1921–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1921–1923 рр. 

Декрети Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про націоналізацію земель 

для цукрової промисловості, про права і льготи біднішого селянства, яке вступає у 

сільськогосподарські колективи (1921, 1922). Циркуляри, постанови, інструкції Ради 

Народних Комісарів УСРР про землекористування (1921, 1922). Накази і інструкції 

Кременчуцького губернського виконкому про видачу насіннєвих позик (1922, 1923). 

Циркуляри Чигиринського повітового виконкому, розпорядження волосного земельного 

відділу про користування лісовими матеріалами (1921, 1922). 
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Протоколи засідань Коханівської та Лебедівської сільських Рад та листування з ними про 

весняну посівну кампанію (1922, 1923). 

Списки мешканців села Катеринівка (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-988  Калабурдянський волосний революційний комітет (волревком), с. Калабурди 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії   

Справ: 1; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1921 р. 

Протоколи засідань революційного  комітету та загальних зборів громадян Вітрівської і 

Ключківської сільських Рад по виборах членів сільрад. 

 

  

 

 

 

Ф. Р-989  Шабельницький волосний військовий комісаріат (волвійськкомат), с. Шабельники 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 4; 1920, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1920, 1921 рр. 

Постанови Ради Народних Комісарів УСРР про реорганізацію військових комітетів у 

військові відділи волосних виконкомів (1921). Накази окружного комісаріату у військових 

справах Харківського військового округу, Чигиринського повітового військового комісаріату 

про організацію комісій по збору зброї від населення, реєстрацію зброї, мобілізацію 

громадян, забезпечення міліціонерів. 

Листування з Чигиринським повітовим виконкомом, Чигиринським повітовим військовим 

комісаріатом про іноземних підданих, які звільняються від військової повинності, про 

реєстрацію демобілізованих військовозобов’язаних. 

Списки: членів Тарасівського відділу комітету незаможних селян; осіб, які повернулися з 

полону. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-990  Штаб Побережанської районної дільниці по боротьбі з бандитизмом Чигиринського 

повіту Кременчуцької губернії 

Справ: 10; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1922 р. 

Обов’язкові постанови Чигиринського повітового виконкому. 
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Протоколи та акти обшуків і допитів. Акти про вилучення зброї, військового майна та інших 

предметів у населення. 

Листування з органами міліції з питань боротьби з бандитизмом. 

Списки: міліціонерів; червоноармійців на отримання заробітної плати. Заяви про прийняття 

на роботу; громадян про вбивства і крадіжки. Посвідчення червоноармійців на право носіння 

зброї. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-991  Перша рота окремого стрілецького батальйону військ робітничо-селянської міліції, 

м-ко Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 1; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1921, 1922 рр. 

Накази Чигиринської повітової міліції та командира 1-ої роти про арешт осіб за 

несплачування продовольчого податку, забезпечення червоноармійців обмундируванням. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-994  Сьома рота окремого стрілецького батальйону військ робітничо-селянської міліції, 

м-ко Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 2; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1921, 1922 рр. 

Постанови Ради Народних Комісарів УСРР і Всеукраїнського Центрального Виконавчого 

Комітету про вилучення деяких товарів з обігу, арешт та обшук у членів повітових і 

губернських виконкомів (1921). Накази Чигиринського повітового революційного комітету 

про дозвіл на торгівлю різними товарами, про боротьбу з бандитизмом, забезпечення 

міліціонерів (1921). 

Протоколи засідань Златопільської економічної і продовольчої нарад (1921). 

Іменні списки червоноармійців при сьомій роті. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-995  Управління Медведівської волосної робітничо-селянської міліції, с. Медведівка 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 1; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1921, 1922 рр. 
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Циркуляри, накази управління Чигиринської повітової робітничо-селянської міліції про 

боротьбу з залишками бандитизму. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-996  Управління Кам’янської волосної робітничо-селянської міліції, м. Кам’янка 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 1; 1921–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1921–1922 рр. 

Заяви, довідки та посвідчення громадян про втрату ними документів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-997  Управління Триліської волосної робітничо-селянської міліції, с. Триліси 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 2; 1921–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1921–1923 рр. 

Наказ начальника Кременчуцької губернської міліції про боротьбу проти самосудів (1922). 

Протоколи дізнань звинувачених (1922). 

Листування з сільськими радами з питань боротьби з бандитизмом (1922). Книга вихідних 

документів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-998  Управління Кам’янської  дільничної робітничо-селянської міліції, м-ко Кам’янка 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 1; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1921 р. 

Накази, розпорядження начальника Чигиринської повітової міліції про розпуск районних і 

волосних виконкомів та створення військових революційних комітетів, банди на території 

повіту і боротьбу з ними, переформування національних єврейських самоохорон, охорону 

підприємств. 
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Ф. Р-999  Управління Суботівської волосної робітничо-селянської міліції, с. Суботів 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 2; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1922, 1923 рр. 

Накази та розпорядження Кременчуцької губернської міліції про самоохорону у зв’язку з 

реформуванням Чигиринського повіту, розшук та арешт осіб за різні злочини. Циркуляри 

Черкаського повітового виконкому та накази начальника Черкаської повітової міліції про 

заходи з усунення халатності при виконанні обов’язків представниками міліції, крадіжки лісу 

селянами. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1000  Управління робітничо-селянської міліції 6-го Телепинського району, м-ко 

Телепине Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Справ: 4; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1921, 1922 рр. 

Циркуляри та накази начальника Кременчуцької губернської міліції про ліквідацію 

бандитизму, відомості на осіб, які перебувають під вартою, контроль за торгівлею всіма 

видами сільськогосподарських продуктів, боротьбу з холерою, особовий склад міліції. 

Витяги з наказів начальника Чигиринської повітової міліції про призначення, звільнення та 

переміщення працівників міліції. 

Протокол об’єднаного засідання Телепинського волосного революційного комітету, 

волосного комітету незаможних селян та начальника міліції 6-го Телепинського району. 

Листування з начальником Кам’янської повітової міліції та старшими міліціонерами про 

роботу особового складу військ міліції. 

Списки міліціонерів 6-го Телепинського району. Іменні списки командного складу 

міліціонерів та співробітників 6-го Телепинського району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1001  Управління Чигиринської  повітової робітничо-селянської міліції, м. Чигирин 

Кременчуцької губернії  

Справ: 4; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1920–1922 рр. 

Протоколи загальних зборів співробітників міліції і списки співробітників міліції (1921, 

1922). 

Щотижневі зведення з питань дезертирства по Чигиринському повіту (1920, 1921). Звітні 

відомості про діяльність повітової міліції та іменні списки співробітників міліції 4-го 

Златопільського району. 
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Опис 2 

Справ: 1; 1920 р. 

Накази  начальника управління з особового складу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1002  Управління Телепинської містечкової робітничо-селянської міліції, м-ко Телепине 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 1; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920 р. 

Циркуляр Кременчуцького губернського революційного комітету про заборону реалізації 

табачних виробів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1004  Управління робітничо-селянської міліції 6-го Шабельницького району, с. 

Шабельники Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 2; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1922 р. 

Циркуляри, накази та інструкція Кременчуцької губернської радянської робітничо-селянської 

міліції про підняття політичного рівня міліціонерів, вилучення зброї у населення, надання 

допомоги органами міліції продовольчим органам у проведенні податкової кампанії. 

Рапорти та донесення співробітників про проведену роботу. 

Списки співробітників міліції та членів санітарної тройки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1006  Управління робітничо-селянської міліції 1-го Лебединського району, с. Лебедин 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 1; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920 р. 

Накази Чигиринського повітового військового революційного комітету і листування з ним 

про державний збір з театральних видовищ, заборону купівлі-продажу нерухомості і 

рухомості, мобілізацію населення у караульну роту. 
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Ф. Р-1007  Управління робітничо-селянської міліції 2-го Телепинського району, м-ко 

Телепине Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 1; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920 р. 

Накази управління Чигиринської повітової міліції та  листування з нею про арешт осіб, 

перевіряння списків особового складу, мобілізацію осіб до Червоної Армії. 

Списки співробітників міліції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1008  Управління робітничо-селянської міліції 2-го Кам’янського району, м-ко Кам’янка 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 1; 1920–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920–1923 рр. 

Іменні списки  чинів та складу міліції, посвідчення та заяви громадян. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1009  Управління робітничо-селянської міліції 4-го Триліського району, с. Триліси 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Справ: 1; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920 р. 

Відомості та списки про особовий склад міліції 4-го району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1010  Управління робітничо-селянської міліції 1-го Телепинського району, м-ко 

Телепине Чигиринського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 5; 1922 р. 

 

Опис 1 
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Справ: 5; 1922 р. 

Постанови Ради Народних Комісарів УСРР про охорону заводів, фабрик та інших державних 

підприємств. Циркуляри Народного Комісаріату юстиції, відділу судового контролю та 

листування з ними з питань боротьби з бандитизмом в районі. 

Циркуляри та накази управління Кременчуцької губернської міліції, управління 

Чигиринської повітової міліції та міліції 6-го Телепинського району про призначення і 

переміщення працівників міліції. 

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам міліції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1014  Виконавчий комітет Баландинської сільської Ради народних депутатів, с. 

Баландине Кам’янського району Черкаської області  

Справ: 306; 1932–1935, 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1932–1935 рр. 

Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів СРСР ―Про збір 

коштів на потреби житлового і культурно-побутового будівництва (1934). 

Постанови, розпорядження Кіровоградського обласного виконкому, Кам’янського районного 

виконкому і його відділів (1932–1934). 

Протоколи: засідань президії та пленумів сільради (1933, 1934); засідань виконкому (1933, 

1934); загальних зборів мешканців села (1933, 1934); засідань сільського суду (1933, 1934); 

засідань секцій виконкому (1933–1935). 

Плани роботи сільської Ради (1934). Умови виконання плану індустріалізації та 

колективізації СРСР (1935). 

Документи: (звіти, відомості, списки (про проведення самооподаткування (1933); (протоколи 

засідань, допитів, акти) про роботу сільського товариського суду (1932–1934); (плани, 

відомості) про заготівлю сільськогосподарських продуктів (1933); (списки, відомості) про 

проведення хлібозаготівлі (1933); (акти, списки) про оплату сільськогосподарського податку 

(1934); (розпорядження, протоколи) про виконання сільськогосподарських робіт (1934); 

(постанова, розпорядження Кам’янського районного виконкому) про охорону дитинства 

(1934); (протоколи, інформації, списки) про вибори до Рад (1934, 1935). 

Звіти про підготовку до весняної сівби, очистку посівів (1934). 

Заяви громадян з особистих питань (1933–1935). 

Списки: колгоспників-одноосібників, які мають посівні площі (1933, 1934); мешканців села 

(1933, 1934); колгоспників (1934); господарств і осіб, постачальників вовни та картоплі 

(1935). 

 

 

Опис 2 

Справ: 260; 1944–1980 рр. 

Протоколи сесій сільради (1947, 1950, 1954, 1957, 1958, 1961, 1963–1980). Протоколи 

засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1952, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 

1967–1981). Протоколи звітних зборів виборців про роботу депутатів сільради (1966–1968, 

1980). Накази виборців депутатам (1957, 1959, 1961, 1963, 1971–1982). Звіти депутатів перед 

виборцями (1964, 1969–1980). 
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Протоколи засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1969, 1975, 1977, 1980). 

Плани роботи виконкому (1960, 1962, 1980). 

Доповідні записки, довідки та листування з органами вищого рівня з питань господарського 

та соціально-культурного розвитку села (1980). 

Договори на соціалістичне змагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1955–

1959, 1965–1978, 1980). Інформації та звіти про організаційно-масову роботу (1955–1967, 

1970–1979). 

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів сільради, про організаційно-масову роботу, 

кількість населення, худоби (1960, 1962, 1966–1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах (1957, 1963, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1949, 1950, 1952, 

1957–1980). Річні звіти про виконання кошторису по бюджету (1958–1961, 1966–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1957, 1963–1965). 

Акти про збитки нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1945). 

Довідки, акти групи народного контролю (1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1015  Виконавчий комітет Завадівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Завадівка 

Кам’янського району Кіровоградської області  

Справ: 68; 1932–1934, 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1932–1934 рр. 

Постанова Ради Народних Комісарів про участь населення у шляховому будівництві (1934). 

Постанови, розпорядження, витяги з протоколів засідань Кам’янського районного виконкому, 

районного земельного відділу (1933, 1934). 

Протоколи засідань виконкому сільради (1933, 1934). 

Планові завдання колгоспників та одноосібників (1934). 

Звіт про роботу сільради (1934). Акти ревізійної комісії про перевіряння роботи сільської 

Ради (1932, 1933). 

Умова на соціалістичне змагання між Чигиринським і Кам’янським районами (1934). 

Відомості: про розмір засіяних площ (1933); про хід посівної кампанії, розміри посівних 

площ в господарствах колгоспників і одноосібників (1934). Журнал обліку 

сільськогосподарських робіт (1934). 

Списки: виборців села; громадян села; господарств колгоспників, одноосібників, які 

зобов’язані здати державі картоплю; індивідуальних господарств села (1934). 

Місячні звіти про виконання сільського бюджету (1934). Звітні відомості про мобілізацію 

коштів сільради (1934). 

Погосподарські книги основних виробничих показників господарств колгоспників і 

одноосібників господарств; обліку виконання населенням зобов’язань перед державою 

(1934). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 30; 1944–1951 рр. 

Протоколи сесій сільради. Протоколи засідань, плани роботи, списки посімейних комісій 

(1946, 1948). 

Протоколи засідань виконкому. 

Договори на соціалістичне змагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1946, 1948). 

Відомості про кількість колгоспних дворів, членів колгоспу, хід виконання господарських 

робіт (1944). Статистичні звіти про кількість населення, житлових будинків, худоби у 

колгоспників (1946, 1948). 

Бюджети сільради (1948, 1951). Кошториси витрат (1948, 1951). Річні звіти про виконання 

кошторису по бюджету (1946, 1948, 1950). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1949, 1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1016  Виконавчий комітет Нечаївської сільської Ради народних депутатів, с. Нечаївка 

Шполянського району Черкаської області  

Справ: 279; 1928, 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1928 р. 

Акти облікової комісії з обслідування господарств мешканців села у зв’язку з 

несплачуванням податків. 

 

 

Опис 2 

Справ: 264; 1944–1981 рр. 

Протоколи сесій сільради (1946, 1948–1956, 1958, 1960–1981). Протоколи засідань, плани 

роботи, списки постійних комісій (1951, 1952, 1954–1961, 1963–1971, 1973–1975, 1977, 1980) 

Протоколи звітних зборів виборців про роботу депутатів (1956, 1963, 1964, 1969–1971, 1973–

1981). Накази виборців депутатам (1950, 1955, 1961, 1971, 1972, 1977–1979). Звіти депутатів 

перед виборцями (1965–1967, 1969, 1970, 1977). Інформації про виконання наказів виборців 

(1972). 

Протоколи засідань виконкому сільради (1944–1946, 1948–1952, 1955–1981); загальних зборів 

мешканців села (1972–1974, 1976–1981). 

Піврічні, квартальні та місячні плани роботи виконкому (1945, 1946, 1975–1981). 

Умови на соціалістичне змагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 

1952, 1955, 1957, 1960, 1961, 1968, 1975–1981). Інформації про організаційно-масову роботу 

(1952, 1957, 1961, 1975–1981). 

Статистичні звіти: про склад виконкому, депутатів та постійних комісій (1949, 1951–1953, 

1955, 1959, 1963); про кількість населення, худоби (1946). 

Протоколи засідань товариського суду (1971–1974). 

Протоколи загальних зборів виборців про висунення кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1967, 

1969, 1973, 1975, 1977). 
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Бюджети сільради (1946, 1948–1981). Штатні розписи, кошториси витрат сільради та 

підпорядкованих їй установ (1945, 1946, 1948–1981). Річні звіти про виконання бюджету та 

витрат по самооподаткуванню (1946, 1948–1981). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1966–1970, 1975, 1976). 

 

 

Опис 3 

Справ: 14; 1950–1963 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1017  Виконавчий комітет Ребедайлівської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Ребедайлівка Кам’янського району Черкаської області  

Справ: 177; 1922, 1935–1936, 1943–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1922 р. 

Список осіб, які мають право обирати і бути вибраними по сільраді. 

 

 

Опис 2 

Справ: 175; 1935–1936, 1943–1974 рр. 

Протоколи сесій сільради (1944, 1947, 1949–1961, 1963–1974). Протоколи засідань, плани 

роботи, списки членів постійних комісій (1949, 1950, 1952, 1956–1961, 1963–1974). Накази 

виборців депутатами (1973, 1974). Звіти депутатів перед виборцями (1968–1974). 

Протоколи засідань виконкому (1944, 1949–1966, 1969–1974). 

Договори на соціалістичне змагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 

1952, 1953, 1957–1959, 1963, 1966, 1967, 1969–1971, 1973, 1974). Доповідні записки, 

інформації про організаційно-масову роботу (1950, 1952, 1953, 1961, 1965, 1966, 1970, 1972–

1974). 

Статистичні звіти про кількість населення, худоби (1954–1974). 

Списки жителів села різних категорій (платники податків, сотенні і інші) (1943, 1944). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1955, 

1964, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973). 

Бюджети сільради (1945, 1949, 1950, 1952–1954, 1957–1959, 1961–1963, 1965–1974). Штатні 

розписи, кошториси витрат (1945, 1948–1950, 1952–1954, 1957, 1961–1963, 1967–1974). Річні 

звіти про виконання кошторису по бюджету, про нарахування, надходження та витрати сум 

самооподаткування (1947, 1957–1966, 1968–1973). Акти ревізій фінансово-господарської 

діяльності сільради (1935, 1936). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1956, 1958–1970). 
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Ф. Р-1023  Виконавчий комітет Михайлівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Михайлівка Кам’янського району Черкаської області  

Справ: 306; 1931–1933, 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1931–1933 рр. 

Протоколи засідань сільської податкової комісії (1933). 

Документи (списки громадян, відомості і акти ревізійної комісії, аналіз бюджету) по єдиному 

сільськогосподарському податку (1932, 1933). 

Списки: одноосібників (1931); платників єдиного сільськогосподарського податку та 

трудгужподатку. Податково-обліковий список (1931). 

 

 

Опис 2 

Справ: 299; 1944–1980 рр. 

Протоколи сесій сільради (1947, 1948, 1950–1980). Протоколи засідань, плани роботи, списки 

членів постійних комісій (1949–1980). Накази виборців депутатам (1963, 1965, 1967–1982). 

Звіти депутатів перед виборцями (1961, 1962, 1967–1969, 1971–1980). 

Протоколи засідань виконкому (1945, 1947–1980); загальних зборів трудящих (1970). 

Плани роботи виконкому (1964, 1980). 

Договори на соціалістичне змагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1955, 

1956, 1962–1966, 1968–1975, 1978, 1980). Доповідні записки, інформації про організаційно-

масову роботу (1954–1958, 1960–1980). 

Статистичні звіти про кількість населення, худоби (1952, 1954–1958, 1960, 1961, 1963–1979). 

Листки військовослужбовців  з фронту (1944). 

Протоколи загальних зборів виборців про висунення кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, голосування окружних 

виборчих комісій по виборах (1950, 1953, 1963, 1965, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільської Ради (1946–1954, 1956–1963, 1965–1967, 1969–1980). Штатні розписи, 

кошториси витрат (1950–1954, 1956–1963, 1965–1980). Річні звіти про виконання  кошторису 

по бюджету (1949, 1956, 1957, 1959, 1961, 1962, 1965–1980). 

Книги обліку доходів та видатків  сільського бюджету (1947–1949, 1958, 1960, 1963, 1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1024  Чигиринська повітова спілка кредитних, позиково-ощадних і споживчих 

товариств, м. Чигирин Кременчуцької губернії  

Справ: 106; 1917–1920 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 106; 1917–1920 рр. 

Протоколи і постанови Кам’янського кредитного товариства (1918, 1919). 

Протоколи загальних зборів членів товариств повіту; статути; баланси; акти перевіряння 

товариств; звіти про діяльність товариств; заяви товариств про прийняття їх у члени спілки. 
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Доповіді інструкторів споживчої кооперації про діяльність товариств; копії посвідчень, 

виданих інструкторам; списки кооперативних установ Чигиринської спілки (1918, 1919). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1025  Кам’янське районне податкове бюро, м-ко Кам’янка Чигиринського повіту 

Кременчуцької губернії  

Справ: 5; 1922, 1923 рр. 

 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1922, 1923 рр. 

Накази Черкаського повітового продовольчого комітету про сплачування єдиного 

продовольчого податку, порядок ведення діловодства у всіх районних податкових бюро. 

Листування з Черкаським продовольчим комітетом з питань кадрової роботи. 

Облікові листи про земельні ділянки платників податку Кам’янського району. 

Телеграми Александрійської заготівельної контори про участь у районних нарадах, звітність. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1026  Лебедівське сільськогосподарське кооперативно-кредитне товариство, с. 

Лебедівка Кам’янського району Черкаського округу  

Справ: 4; 1919–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1919–1926 рр. 

Інструкція Кам’янського районного виконкому про посів буряку (1925). 

Протоколи зборів членів товариства (1924–1926). 

Акт про наявність бурякових плантацій Лебедівської сільської Ради (1925). 

Списки плантаторів (1925). 

Книга видатків грошових сум Лебедівської сільської Ради. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1028  Фінансовий інспектор 4-го податкового району Київського губернського 

фінансового відділу, м-ко Кам’янка Кам’янського  району Черкаського округу  

Справ: 94; 1921–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 94; 1921–1926 рр. 

Циркуляри Народного Комісаріату фінансів СРСР, управління податками і державними 

прибутками СРСР, цукротресту Київського відділення та листування з Київським 

губернським і Черкаським окружним фінансовими відділами про обкладання податком, 
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видачу патентів, надходження місцевих податків, облік приватної торгівлі (1921–1925). 

Інструкція Київського губернського фінансового відділу про проведення загальноцивільного 

податку (1922). 

Протоколи: нарад Чигиринського фінансового відділу (1921–1924); зборів платників податків 

сіл Бандурове, Тимошівка, Ямки, Ясиноватка (1925); засідань окружної податкової комісії 

(1923–1925). 

Звіти про діяльність Кам’янського фінансового відділу (1925). Звіти фінансового інспектора з 

питань обкладання сільськогосподарським податком (1924, 1925). 

Акти по обліку земельних ділянок, платників сільськогосподарського податку; про наявність 

майна, яке підлягає обкладанню податками (1924). 

Статистичні відомості про кількість земельних ділянок та худоби в Кам’янському районі 

(1924). 

Реєстраційні списки: платників прибутково-майнового податку (1923, 1924); торгівельно-

промислових підприємств (1924). 

Списки: платників та неплатників податків (1922–1924); платників сільськогосподарського 

податку (1925, 1926); платників, які користуються пільгами при сплачуванні 

сільськогосподарського податку (1924, 1925); особового складу районного фінансового 

відділу (1925, 1924). 

Заяви платників прибутково-майнового податку про прибутки і вартість їх майна (1923, 

1924). 

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам районного  фінансового відділу (1923, 

1924). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1032  Медведівська трудова школа Черкаського  окружного відділу народної освіти, с. 

Медведівка Медведівського району Шевченківського округу  

Справ: 5; 1923, 1927, 1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1923, 1927, 1928 рр. 

Циркуляри Шевченківської окружної інспектури народної освіти (1928). 

Протоколи педагогічної ради школи (1927). 

Звіти та відомості про діяльність школи (1923, 1928). 

Списки учнів школи (1923) 

Відомості на виплату заробітної плати працівникам та службовцям школи (1923). 

 

  

 

 

 

Ф. Р-1035  Телепинська професійна школа Черкаського окружного відділу народної освіти, м-

ко Телепине Черкаського округу Київської губернії  

Справ: 1; 1923, 1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1923, 1924 рр. 
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Циркуляр Черкаського окружного відділу народної освіти з питань діяльності школи та 

протоколи президії Черкаського окружного виконкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1036  Чигиринське середнє шляхово-будівельне технічне училище, м. Чигирин 

Чигиринського повіту Київської губернії  

Справ: 1; 1919 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1919 р. 

Заяви учнів про надання матеріальної допомоги. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1037  Івківецька трудова школа Черкаського окружного відділу народної освіти, с. 

Івківці Медведівського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 14; 1923–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1923–1930 рр. 

Протоколи: засідань шкільної ради (1926, 1928); зборів членів правління шкільного 

кооперативу (1927–1929). 

План роботи школи (1928) Оперативно-виробничі плани шкільної роботи (1927, 1928). 

Річні звіти про роботу школи (1925, 1926). Відомості про діяльність школи за 1-ше півріччя 

1927 р. 

Акти: приймання-здавання майна школи (1923, 1924); перевіряння кількості продовольчих 

товарів школи (1925–1929). 

Списки і характеристики учнів школи (1925, 1926, 1928). Списки: пайщиків шкільного 

кооперативу (1925, 1926, 1928–1930); дітей с. Івківці (1926–1928). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1038  Боровицька трудова школа Черкаської окружної інспектури народної освіти, с. 

Боровиця Медведівського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Справ: 22; 1920–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1920–1929 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради школи (1923–1925); загальних зборів учнів школи 

(1923, 1924); сільсько-технічної наради (1925); засідань правління товариства сільського 

будинку (1923–1925); Медведівського методичного бюро (1928, 1929). 
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Програми та плани роботи районного відділу народної освіти (1926). Плани роботи школи 

(1926, 1928). 

Звіти про роботу школи (1926–1929). 

Листування з інспектором Черкаської окружної інспектури народної освіти з учбових та 

кадрових питань (1923–1929). 

Договори, акти про ремонт школи (1922–1927). 

Списки учнів школи (1920–1927). Іменні списки учнів школи (1923, 1924). Списки, облікові 

картки та заяви особового складу школи (1923, 1924 ). 

Кошториси, прибуткові та видаткові документи (1925–1928). Відомості на виплату заробітної 

плати працівникам та службовцям школи (1926–1929). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1039  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Баландине Кам’янського 

району Черкаської області  

Справ: 104; 1930–1935, 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 63; 1930–1957 рр. 

Постанови, розпорядження та інструкції райвиконкому (1932–1934). 

Розпорядження районної колгоспної спілки та листування з нею з питань забезпечення 

посівним матеріалом, інвентарем (1930, 1931). 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1933, 1934); засідань правління колгоспу (1931–

1934); загальних зборів бригад (1933, 1934); об’єднаних засідань сільської Ради і правління 

колгоспу (1931–1933). 

Виробничий план (1930). 

Акти на соціалістичне змагання з профспілковим комітетом спілки ―Робос‖ (1930, 1931). 

Договори контрактації озимих засівів (1930). Умови на виконання та акти приймання роботи 

від бригад колгоспу (1934). Щоденник обліку виконаних робіт (1930–1932). 

Акти перевіряння стану посівів сільськогосподарських культур (1933, 1934). Акти польової 

апробації, обслідування стану тваринництва (1932–1934). 

Відомості: про стан тваринництва, проведення посівної кампанії (1932, 1934); обліку майна, 

розподілу прибутків (1932, 1933); про культурно-побутові витрати (1930, 1931). 

Заяви про прийом та виключення з членів колгоспу, про надання матеріальної допомоги 

(1933, 1934). Списки: членів колгоспу (1932, 1934); колгоспників (1932, 1933). 

Баланси (1934). Річний фінансовий звіт (1932). Особові рахунки членів колгоспу (1931). 

Книги обліку майна; обов’язкових поставок сільськогосподарської продукції; грошових 

фондів; розрахунків з членами колгоспу; мобілізації коштів; членів колгоспу і їх сімей; 

трудоднів (1930–1934). 

 

 

Опис 2 

Справ: 41; 1944–1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1952, 1953, 1955–1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1946, 1949–1952). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 



398 

 

Книги обліку: членів колгоспу і їх сімей (1944); грошових прибутків та їх розприділення; 

фондів (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1040  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Лібкнехта, с. Косарі 

Кам’янського району Кіровоградської області   

Справ: 29; 1927–1928, 1930–1934, 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1927–1928, 1930–1934, 1944–1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1949). 

Виробничий план (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944– 1949). 

Місячні відомості про кількість відпрацьованих годин колгоспниками (1927, 1928, 1929). 

Журнал-головна (1934). Особові рахунки колгоспників (1933, 1934). 

Книги обліку: витрат на утримання адміністративно - управлінського апарату, конторські 

видатки, утримання приміщення правління (1931); загальногосподарських витрат (1931–

1934). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1041  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Вербівка Кам’янського 

району Кіровоградської області  

Справ: 32; 1931–1935, 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1931, 1932, 1934, 1935 рр. 

Розпорядження, інструктивні листи Кам’янської окружної колгоспної спілки, районної 

колгоспної спілки, Кам’янської машинно-тракторної станції про проведення 

сільськогосподарських робіт, підготовку до збиральної кампанії, організацію та облік праці 

(1931, 1932). 

Протоколи засідань правління колгоспу; загальних зборів членів артілі (1931); виробничих 

нарад (1931). 

Відомості: про видачу продуктів (1932); розрахунків з членами артілі (1934). 

Заяви про вступ до сільськогосподарської артілі (1931, 1935). Списки членів артілі (1932) та 

їх сімей (1934). 

 

 

Опис 2 

Справ: 21; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1946, 1949, 1950). 

Зобов’язання на державні поставки (1946). План та звіт з господарської діяльності (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1946, 1949). 
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Акти перевіряння діяльності колгоспу (1945). Акти ревізійної комісії колгоспу (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1042  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Райгород Кам’янського 

району Черкаської області 

Справ: 45; 1931–1933, 1944-1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1931–1933 рр. 

Умови та акти перевіряння умов контрактації посівів і худоби (1932). Умови з Кам’янським 

бюро виправно-трудових робіт про прийом для відбуття покарання засуджених (1932). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1932). Рапорт-звіт про підсумки 

весняного засіву (1931). Опис будівель, реманенту та худоби (1932). 

Списки колгоспників на виключення з колгоспу (1931). 

Особові рахунки колгоспників (1933). Картки по нарахуванню сільськогосподарського 

податку (1931). 

Книги обліку трудоднів колгоспників, розрахунків з установами; продуктів (1932). 

 

 

Опис 2 

Справ: 35; 1944–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Виробничо-

фінансовий план (1954). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–

1952). 

Договори з колгоспниками на контрактацію худоби (1944). 

Акти апробації (1944). Посвідчення про якість насіння (1944). 

Головні книги (1944, 1945). Книги обліку доведених планових завдань; державних поставок і 

колгоспної торгівлі; основних засобів; матеріалів (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1043  Чигиринське  лісництво м. Чигирин Чигиринського повіту Київської губернії  

Справ: 42; 1918–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1918–1922 рр. 

Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства, постанови Народного Комісаріату 

землеробства УСРР (1918, 1919, 1922). Циркуляри, постанови, розпорядження повітового 

земельного відділу (1919, 1920). 

Закон про ліси УСРР (1922). 

Протоколи про порушення лісового статуту (1920). 

Плани та акти на продаж лісу (1918, 1919). Акти про заготівлю та вивезення дров; дозволи на 

вивезення дров (1918, 1919, 1921, 1922). 
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Креслення ділянок лісосік (1918, 1919). Обліково-оціночні відомості деревам лісосік  

Мотронинської дачі, Чигиринського лісництва (1918, 1919). 

Відомості: про лісокультурні роботи по лісництвах Кременчуцької губернії (1922); про 

службовців лісництва (1919); про рух грошових сум по Чигиринському лісництву (1921). 

Заяви про видачу будівельного лісу для потерпілих від пожарів та інших стихій (1918). 

Заяви  про прийняття на роботу та звільнення (1919, 1920). Список службовців лісництва 

(1920, 1921). 

Звітна відомість по касі лісника (1920). 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати службовцям лісництва (1918, 1919). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1044  Матвіївське лісництво, с. Матвіївка Суботівської волості Чигиринського повіту 

Кременчуцької губернії 

Справ: 33; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1920–1922 рр. 

Декрет Народного Комісаріату землеробства УСРР; циркуляри; розпорядження 

Кременчуцького губернського виконкому та губернського земельного відділу, 

Чигиринського повітового виконкому (1920, 1922). 

Протоколи про порушення лісового статуту (1921, 1922). 

Господарський план лісництва (1922). 

Звіти про діяльність лісництва (1921, 1922). 

Листування з Кременчуцьким губернським земельним відділом, Чигиринським повітовим 

виконкомом про оренду орної землі лісництва, самовільне захоплення земель, безкоштовний 

відпуск лісу для опалення шкіл, сім’ям червоноармійців. 

Опис лісів лісництва (1920). Обліково-оціночні відомості ділянкам, відведеним для рубки 

(1920, 1922). Облікові відомості та креслення п’ятирічних лісосік (1920–1924). Облікові 

відомості дачам лісництва (1922). 

Умови про оренду лісових ділянок; на рубку лісу, укладені між лісниками і селянами (1920, 

1921). Договори про передавання лісових полян у тимчасове  сільськогосподарське 

користування місцевому населенню (1921). 

Відомості про лісокультурні та лісозаготівельні роботи лісництва (1921, 1922). 

Заяви про прийом, звільнення зі служби в лісництві (1921, 1922). Списки службовців, 

лісників лісництва (1921, 1922). 

Кошторис прибутків та видатків лісництва (1922). Прибутково-видаткова книга лісництва 

(1920). Відомості про рух грошових сум по лісництву (1922). 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати службовцям лісництва (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1045  Кам’янське лісництво, м-ко Кам’янка Кам’янського району Шевченківського 

(Черкаського) округу  

Справ: 4; 1919, 1920, 1928 рр. 
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Опис 1 

Справ: 4; 1919, 1920, 1928 рр. 

Інструкція Чигиринського повітового земельного відділу (1919). 

Місячний звіт про роботу лісництва (1928). 

Заяви про прийняття на роботу (1919). 

Прибутково-видаткові бланки (1920). 

Відомості на виплату заробітної плати службовцям лісництва (1919). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1047  Медведівський районний комітет незаможних селян  (райкомнезам), с. Медведівка 

Медведівського району Черкаського округу  

Справ: 2; 1923 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1923 р. 

Вимогові відомості на виплату заробітної плати службовцям-членам президії райкомнезаму. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1048  Інспектура народної освіти Боровицького районного виконкому Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Боровиця Боровицького району Черкаського 

округу  

Справ: 9; 1923, 1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1923, 1924 рр. 

Циркуляри Черкаського окружного виконкому та листування з ним з питань освіти (1924). 

Протоколи: зборів і засідань районної ради народної освіти (1924); засідань педагогічної ради 

Трушівської школи (1924). 

Звіти про боротьбу з неграмотністю (1924). 

Акти про невідвідування шкіл та списки учнів (1924). 

Документи про наділення шкіл району земельними ділянками та будівництво шкільних 

будівель (1924). 

Анкети по обліку населення сіл Боровиці, Мудрівки, Худоліївки, Трушівців, Погорільців і 

Топилівки (1923). 

Відомості на виплату заробітної плати працівникам інспекції і трудових шкіл району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1049  Кам’янське поштово-телеграфне відділення, м-ко Кам’янка Чигиринського повіту 

Кременчуцької губернії  
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Справ: 4; 1917–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1917–1922 рр. 

Постанови Народного Комісаріату фінансів УСРР (1921, 1922). Циркуляри Кременчуцького 

поштово-телеграфного управління. Місячні звіти відділення (1921). 

Документи про особовий склад відділення (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1050  Рексинський сільський комітет незаможних селян (сількомнезам), с. Рексине 

Чигиринського району Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 3; 1928, 1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1928, 1931 рр. 

Витяги з протоколів засідань Чигиринського районного комітету незаможних селян (1928). 

Грошово-виправдні документи сількомнезаму (1931).  

 

 

 

 

 

Ф. Р-1051  Чигиринське повітове відділення радіотелеграфного агентства України, м. 

Чигирин Чигиринського повіту Київської губернії  

Справ: 2; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1921 р. 

Відомості на виплату заробітної плати службовцям. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1053  Відділ народної освіти Чигиринського повітового виконкому Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Чигирин Чигиринського повіту Кременчуцької 

губернії  

Справ: 7; 1919–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1919–1922 рр. 

Протоколи: районної конференції учителів (1920); засідання педагогічної ради  

Івангородської початкової школи з питання демократизації шкільного управління та заборону 

вивчення ―Закона божьего‖ (1919). 

Доповідні записки завідуючого Івангородською початковою школою про переміщення 

учителів (1918, 1919). 
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Листування: з Чигиринським повітовим виконкомом, школами з адміністративних питань 

(1920); з Грушківською початковою школою про переміщення учителів (1919). 

Документи про особовий склад Грушківської початкової школи (1919). 

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам відділу народної освіти (1921, 1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1055  Земельний відділ Чигиринського повітового виконкому Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Чигирин Чигиринського повіту Кременчуцької 

губернії  

Справ: 2; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1921 р. 

Вимогові відомості на виплату жалування працівникам відділу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1057  Фінансовий відділ Чигиринського повітового виконкому Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької 

губернії   

Справ: 3; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1921, 1922 рр. 

Листування Цвітнянського волосного виконкому з відділом управління  Чигиринського 

повітового виконкому про надання грошових коштів волосному виконкому (1922) 

Акт про наявність грошей та цінностей фінансового відділу (1922). 

Списки платників цільового податку. 

Відомості на виплату заробітної плати працівникам Цвітнянського волосного революційного 

комітету (1921). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1058  Чигиринська районна контрольна комісія КП(б)У – робітничо-селянська інспекція 

(РКК-РСІ), м. Чигирин Київської області  

Справ: 2; 1933 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1933 р. 
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Розпорядження Чигиринської РКК-РСІ; витяги з протоколів засідань секцій робітничо-

селянських інспекцій при сільських радах; документи (акти, заяви, довідки) про перевіряння 

фактів зловживань, спричинених посадовими особами. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1059  Відділ соціального забезпечення Чигиринського повітового виконкому Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Чигирин Кременчуцької губернії 

Справ: 15; 1919, 1922–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1919, 1922–1923 рр. 

Декрети, накази, постанови, розпорядження Народного Комісаріату соціального забезпечення 

УСРР, Кременчуцького губернського відділу соціального забезпечення. 

Витяги з протоколів засідань Чигиринського повітового виконкому (1919). 

Інструкція про порядок ліквідації колишніх національних біженських організацій (1919). 

Тимчасове положення про Комісаріат соціального забезпечення УСРР (1919). 

Звіт про роботу відділу (1922). 

Список службовців відділу (1919). 

Заяви про видачу допомоги сім’ям червоноармійців (1919). 

Штатний розпис (1919). Кошториси (1922, 1923). Головна книга (1919). 

 

 

 

 

Ф. Р-1060  Чигиринський районний комітет взаємної допомоги, м. Чигирин Черкаського 

округу Київської губернії  

Справ: 1; 1923, 1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1923, 1924 рр. 

Окладні листи по обкладанню сільськогосподарським податком. 

Відомості на виплату заробітної плати співробітником комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1062  Кам’янська машинно-тракторна станція (МТС), м. Кам’янка Черкаської області  

Справ: 40; 1923, 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1923 р. 

Довідки про вироблені трудодні  робітниками. 

 

 

Опис 2 
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Справ: 39; 1944–1957 рр. 

Виробничо-фінансові плани. 

Річні звіти станції. 

Річні баланси (194–1949, 1951, 1954). Кошториси колгоспів (1944). Інвентарні описи: 

основних засобів (1944, 1945, 1949); матеріальних цінностей та майна (1945). 

Книги обліку реєстрації актів на виконання робіт; розрахунків з установами і організаціями 

(1944); по натуральній оплаті з колгоспами (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1063  Уманський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський інститут 

ім. Горького, м. Умань Черкаської області  

Справ: 1475; 1925–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1925–1927, 1933–1935, 1937, 1940, 1944–1950 рр. 

Постанови Ради Народних Комісарів СРСР, рішення інституту, доповідні записки про 

відновлення інституту (1946). 

Накази по інституту (1937). 

Протоколи засідань ученої ради інституту (1945–1947); методичної ради при учбовій частині 

інституту (1946–1949). 

П’ятирічний план науково-дослідної роботи (1946–1950). Плани роботи ученої ради (1945, 

1946). 

Річні звіти інституту (1946, 1947). Звіти про науково-дослідну роботу інституту (1940, 1945–

1948) та кафедр (1945). Річні звіти кафедр інституту (1945–1947). 

Похвальні  листи та грамоти за першість інституту на сільськогосподарських виставках 

(1925–19927). Списки студентів (1933–1935). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1946). Річні бухгалтерські звіти (1934, 1935, 1944–

1946). 

Акт про збитки, нанесені інституту німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 5 

Справ: 1071; 1945–1976 рр. 

Документи канцелярії, Ради вищого учбового закладу, вченого секретаря, аспірантури, 

деканату, кафедри, відділів: наукового, учбового, кадрів, заочного відділення, бухгалтерії, 

бібліотеки. 

 

 

Опис 6 

Справ: 251; 1976–1980 рр. 

Документи канцелярії, Ради вищого учбового закладу, вченого секретаря, аспірантури, 

деканату, кафедри, відділів: наукового, учбового, кадрів, заочного відділення, бухгалтерії, 

бібліотеки  

 

 

Опис 7 
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Справ: 22; 1944–1960 рр. 

Виробничо-фінансові плани учбово-дослідного господарства інституту. 

Соціалістичні зобов’язання колективу господарства та підсумки їх виконання (1947, 1957). 

Зворотні баланси господарства (1944, 1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність господарства (1946–1960). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 115; 1946–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1969–1979).; звітно-виборних 

зборів членів профспілки (1948–1951, 1957, 1959, 1963, 1964, 1967, 1968); загальних зборів 

членів профспілки (1951); засідань місцевого комітету (1949–1951, 1953, 1955–1957, 1960–

1977, 1980); засідань профспілкового комітету студентів (1970, 1971). Звітні доповіді голови 

місцевого комітету (1950, 1951, 1957–1961, 1963, 1971). 

Плани роботи місцевого комітету (1948, 1950, 1952, 1955, 1956, 1958, 1959, 1961, 1963). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1949–1952, 1956–1963, 1974–

1976). 

Договори на соціалістичне змагання між інститутами та звіти про їх виконання (1949–1952). 

Кошториси витрат (1946–1954, 1958–1980). Фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1064  Шевченківське окружне кооперативно-виробниче об’єднання інвалідів, м. Черкаси 

Київської губернії  

Справ: 12; 1924, 1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1924, 1925 рр. 

Ресконто різних осіб та установ, сировини, матеріалів, робітників і службовців, загальних 

витрат, рухомого майна, 5% відрахування і пайовиків. 

Головні книги, Книги виробничих видатків. Касові книги. 

Ліквідаційний баланс та оборотні відомості (1925). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1065  Шполянський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості, м. Шпола Черкаської області  

Справ: 490; 1937–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1937, 1940, 1944–1946 рр. 

Виробничий план (1945). Промислово-фінансові плани та відомості про його виконання 

(1940, 1944). 

Річні звіти комбінату (1944–1946). Місячні звіти по праці і промисловості (1946). 

Акти про збитки, нанесення німецько-фашистськими загарбниками (1944). 
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Проект типової лабораторії по контролю бурякоцукрового і рафінадного виробництва (1937). 

Кошторисно-фінансовий розрахунок вартості відновлення будівель і споруд, зруйнованих 

німецько-фашистськими загарбниками (1944). Інвентарні описи будівель, споруд, цехів на 

день звільнення від німецько-фашистських загарбників (1944). 

Списки працівників на вручення медалей ―За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 

1941–1945 рр.‖ (1945). 

Головний баланс (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 279; 1947–1975 рр. 

Наказ міністра харчової промисловості УРСР ―Про присвоєння ім.50-річчя Великої 

Жовтневої Соціалістичної революції Шполянському цукрозаводу (1967). Накази Київського і 

Черкаського цукробурякотрестів (1949–1953, 1967). 

Накази директора комбінату з основної діяльності (1963–1974). Розпорядження директора 

цукрокомбінату (1975). 

Протоколи нарад технічної ради при директорі комбінату (1972–1974). 

Протоколи засідань технічної ради (1954–1974); технічних нарад (1954, 1955). Статистичні 

звіти про розвиток і впровадження нової техніки (1963–1967, 1969–1971, 1973). 

План виробництва (1972). Річні хіміко-технологічні звіти (1963–1971). Річні, піврічні 

виробничо-технічні звіти (1963–1974). 

Розрахунки виробничих потужностей основного обладнання (1965, 1970, 1971). 

Комплексний план заходів з наукової організації праці і управління виробництвом (1967–

1971, 1973, 1974). Документи (плани, заходи) з раціоналізаторських пропозицій (1947). 

Раціоналізаторські пропозиції і розрахунки ефективності до них (1964–1971). Звіти про 

надходження і впровадження раціоналізаторських пропозицій (1964–1971). 

Промислово-фінансові плани (1947–1960). Техніко-промислово-фінансові плани (1961–1975). 

Контрольні цифри і ліміти фінансування по праці і зарплаті (1964–1966, 1969, 1971). Штатні 

розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат (1952–1961, 1964–1966, 1969–

1971, 1973–1975). Плани, титульні списки, кошториси і звіти по капітальному будівництву 

(1947–1975). Аналізи виробничо-фінансової діяльності комбінату (1972–1975). Річні 

статистичні звіти з усіх показників комбінату (1964–1970). 

Плани з праці і заробітній платі (1956, 1958, 1967, 1969). Затверджені положення про оплату 

праці і преміювання працівників і службовців (1963–1975). Річні звіти про виконання плану з 

праці і заробітній плати (1954, 1956, 1957, 1959, 1963–1965, 1968–1975). 

Колективні договори (1972–1975). Соціалістичні зобов’язання працівників і службовців 

комбінату (1973). 

Річні плани і звіти по підготовці і підвищення кваліфікації кадрів (1947, 1964, 1971). 

Інформації про роботу з кадрами (1971). Іменні списки працівників комбінату (1973, 1974). 

Протоколи засідань  і рішення товариського суду (1975). 

Інформації, звіти по охороні праці і техніці безпеки (1966–1971, 1974, 1975). Акти і висновки 

про нещасні випадки (1954–1956). 

Річні бухгалтерські звіти (1947–1957, 1960, 1962–1965, 1970–1975). Протоколи і акти 

інвентаризаційної комісії (1949). Акти документальної ревізії комбінату (1949–1957, 1962–

1975). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 190; 1950–1976 рр. 
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Протоколи: профспілкових конференцій (1959, 1961, 1963–1971, 1973, 1975, 1976); загальних 

профспілкових зборів (1957–1971, 1973–1976); засідань президії заводського комітету (1972, 

1974); засідань заводського комітету (1951, 1955–1976); засідань товариського суду (1958–

1971); засідань комісії по трудових спорах (1959, 1963). 

Звітна доповідь голови заводського комітету (1963, 1967, 1969–1971). 

Плани роботи заводського комітету (1959, 1960, 1962, 1963, 1972–1976). 

Колективні договори і підсумки, акти перевіряння їх виконання (1958–1971). Договори на 

соціалістичне змагання між цукровими комбінатами; соціалістичні зобов’язання працівників і 

службовців і акти перевірянь їх виконання (1958–1971). 

Акти про нещасні випадки (1953, 1958, 1959, 1961, 1962). 

Штатні розписи і кошториси по профбюджету і соціальному страхуванню (1954, 1956, 1964, 

1965, 1967–1976). Фінансові звіти (1950, 1954–1976). Статистичні звіти з усіх видів діяльності 

заводському комітету (1955, 1964–1971, 1973–1976). Акти ревізійної комісії (1955–1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1071  Городищенське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих кооперативних товариств, м. Городище Черкаської області  

Справ: 427; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944, 1947, 1948 рр. 

Річні звіти (1947, 1948). 

Вступний баланс (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 369; 1948–1977 рр. 

Документи відділів: організаційного, планового, торгового, кадрів; бухгалтерії, групи 

народного контролю. 

 

 

Опис 3 

Справ: 37; 1978–1980 рр. 

Документи відділів: організаційного, планового, торгового, кадрів; бухгалтерії, групи 

народного контролю. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 17; 1967–1977 рр. 

Документи (протокол, постанова, доповідь) профспілкової конференції працівників 

районного споживчого товариства (1977). 

Протоколи, постанови, доповіді, звітно-виборних профспілкових зборів (1967, 1968, 1970–

1974). Протоколи: загальних зборів працівників спілки (1969–1972, 1975); засідань місцевого 

комітету. 
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Ф. Р-1073  Городищенська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, м. Городище Черкаської області  

Справ: 509; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1944–1948 рр. 

Накази, розпорядження уповноваженого Держплану при Раді Народних Комісарів СРСР по 

Київській області; розпорядження Київського обласного виконкому, районного виконкому, 

Черкаського обласного статистичного управління. 

План роботи районної інспектури (1948). 

Документи: про Всесоюзний перепис дрібної промисловості (1944–1946); про стан 

комунального господарства і торгівлі (1945); про перепис фруктово-ягідних  насаджень 

(1945, 1946). 

Організаційний план, правила, інструкції по заключному обліку посівних площ, оприділення 

урожайності (1947). 

Аналіз виконання народногосподарських планів промисловістю району (1947). 

Звіти: про чисельність працівників і витрати фондів заробітної плати (1944–1946, 1948); про 

віковий і статевий склад населення (1944–1948); про підсумки сівби під урожай 1944–1948 

рр.; про виконання плану по праці (1945); про хід сівби і відомість про розміри посівних 

площ (1945); про хід будівництва житлових будинків колгоспників (1946); про наявність 

худоби у колгоспників (1944–1946). Статистичні звіти і звіти колгоспників про стан 

тваринництва (1944–1948). Відомості про чисельність населення (1946). 

Списки промислових підприємств району (1948). 

 

 

Опис 2 

Справ: 459; 1944–1945,1948–1962, 1967–1980 рр. 

Розпорядження Центрального статистичного управління, накази Черкаського обласного 

статистичного управління (1950–1962, 1967–1972, 1974, 1975). 

Плани роботи районної інспектури (1950–1952, 1970–1975). 

Документи (плани, звіти) промислових підприємств району (1950, 1957, 1958, 1962, 1967–

1975, 1977–1980). Зведені статистичні дані і звіти промислових підприємств про виконання 

плану з випуску валової продукції і промисловості району (1951, 1954–1956, 1959–1961, 

1968–1980). Статистичні дані по обліку і звітності промисловості району (1949, 1953). 

Одноразові звіти і статистичні дані про обліку дрібної промисловості колгоспів (1945, 1950). 

Річні звіти і статистичні дані про кількість худоби в колгоспах (1944, 1949–1955, 1958, 1969–

1976). Звіти про стан тваринництва (1977–1980). 

Зведення і зведені статистичні дані по сільському господарству (1951, 1958, 1959, 1967–

1980). Плани заготівлі сільськогосподарських продуктів (1956, 1957). Виконавчі звіти і 

зведені статистичні дані по заготівлі сільськогосподарських продуктів (1950–1957, 1959, 

1962). Звіти колгоспів по підсумках збирання урожаю сільськогосподарських культур (1955, 

1977–1979). Річні зведення про продаж сільськогосподарської продукції (1977–1980). Звіти 

про збирання урожаю сільськогосподарських культур (1977–1980). Статистичні дані по 

обліку посівних площ під урожай (1949, 1951, 1953, 1954, 1977–1980). Виконавчі звіти про 

виконання плану заготівлі сільськогосподарських продуктів (1957, 1969–1976). 

Річні звіти колгоспів (1967–1969, 1971–1976). 
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Звіти по капітальному будівництву і житлово-комунальному господарству, транспорту 

зв’язку (1949, 1951, 1961, 1967, 1969–1974, 1977–1980). Статистичні дані про наявність 

автомобільного транспорту в районі (1948–1952, 1967–1980). 

Звіти по обліку спеціалістів з вищою і середньою освітою, про чисельність працівників 

апарату управління, про кадри (1960, 1961, 1967, 1970–1980). 

Відомості і звіти про механічний і природний рух населення (1967–1980). Статистичні дані 

про облік, вік і стать населення району (1949–1951, 1953, 1955). Річні і статистичні звіти про 

облік населення в районі (1945, 1977, 1978, 1980). 

Документи (звіти, зведення) про обстеження закладів народної освіти і культури (1949, 1952, 

1959, 1961, 1962, 1967–1980). Звіти про дитячі дошкільні установи (1977–1980). Звіти про 

облік дітей (1977, 1978, 1980). 

Документи (зведені статистичні дані, інформації, акти, довідки) на всіх галузях народного 

господарства (1968–1980). Документи (доповідні записки, рішення, акти) про перевіряння 

стану обліку і звітності підприємств, організацій, закладів (1957, 1960). 

Документи (накази, вказівки, списки) Всесоюзного перепису населення (1959, 1968, 1970); 

фруктово-ягідних насаджень (1945, 1953, 1969); тварин (1952, 1956). 

Аналітичні і доповідні записки, довідки станції про проведену роботу (1978, 1979). 

Плани по праці (1977–1980). Статистичні дані про виконання плану по праці і заробітній 

платі (1949–1951, 1954, 1958, 1961, 1978–1980). 

Списки підприємств і організацій району (1977–1980); інвалідів війни і праці (1949). 

Штатні розписи і кошториси витрат (1977–1980). Основні показники виробничо-фінансового 

плану (1977–1980). Річні бухгалтерські звіти (1977–1980). 

Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань місцевого комітету; плани роботи; 

колективний договір і акти перевірки його виконання і статистичні звіти профспілкового 

комітету (1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1077  Відділ будівництва і експлуатації шляхів виконавчого комітету Городищенської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Городище Черкаської області  

Справ: 90; 1945–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1945–1948 рр. 

Плани шляхових робіт.  

Річні звіти з шляхового будівництва (1946–1948). Акти приймання виконаних шляхових 

робіт. 

 

 

Опис 2 

Справ: 78; 1949–1963, 1967–1974 рр. 

Рішення райвиконкому (1967–1970, 1972). 

Плани: шляхових робіт (1949–1961, 1973); з будівництва та експлуатації автомобільних доріг 

(1967, 1971, 1974); з будівництва та ремонту шосейних доріг (1968–1970, 1972). 

Річні звіти: про виконання плану шляхових робіт (1949–1962, 1967); з будівництва та 

експлуатації автомобільних, шосейних доріг (1968–1973). Річні статистичні звіти з 

будівництва автомобільних доріг (1968, 1969, 1971). 
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Плани з праці та заробітній платі (1955–1957, 1960–1962, 1967–1969, 1971, 1972). Зведені 

звіти про виконання плану з праці (1967, 1968, 1974). 

Плани та звіти з техніки безпеки (1967–1972). 

Документи (плани, звіти, списки)  про підготовку кадрів (1968, 1969, 1974). 

Фінансовий план з будівництва автомобільних доріг (1968). Штатні розписи, кошториси 

витрат (1952–1963, 1967–1969, 1971, 1972, 1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1084  Відділ охорони здоров’я  виконавчого комітету Чорнобаївської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Чорнобай Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 5; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944–1946 рр. 

Накази: Народного комісаріату охорони здоров’я СРСР (1944, 1945); Міністерства охорони 

здоров’я СРСР (1946). 

Річний звіт районного відділу та сільських лікувальних ділянок про роботу (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1086  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Чорнобаївському району 

(уповмінзаг), с. Чорнобай Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 8; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1943–1946 рр. 

Заключні звіти, відомості колгоспів про стан посівів сільськогосподарських культур, 

нарахування та постачання сільськогосподарської і тваринницької продукції у фонд державі і 

Червоної Армії, реєстрації млинів, крупорушок, олійниць. 

Списки: сільськогосподарської продукції, знищеної німецько-фашистськими загарбниками 

по господарствах колгоспників (1943); підсобних господарств району; громадян с. 

Богодухівка, господарств с. Веселий Хутір, що потерпіли від німецько-фашистських 

загарбників; колгоспників та одноосібників – недоїмщиків по сільськогосподарській 

продукції по району (1944); колгоспів, які притягуються до обов’язкових поставок 

сільськогосподарської продукції; господарств району, що потерпіли від німецько-

фашистських загарбників (1945, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1087  Чорнобаївська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, смт. Чорнобай Чорнобаївського 

району Черкаської області  
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Справ: 551; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1943–1946 рр. 

Накази Центрального статистичного управління, держплану СРСР; постанови, 

розпорядження Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Полтавській області, 

районного виконкому. 

Оціночні відомості роботи міських і районних інспектур статистики (1946). 

Звіти про перепис дрібної промисловості (1944–1946). 

Зведені звіти і звіти про стан тваринництва, наявність худоби у населення. 

Допоміжні таблиці про підсумки сівби, акти підсумкових звітів (1944–1946). Звіти про 

кількість сортових посівів площ (1944–1946). 

Статистичні відомості про кількість спеціалістів району (1943). 

Одноразові звіти про віковий і статевий склад населення (1944). 

Звіти про роботу культурно-освітніх установ (1945). Статистичні звіти про кількість шкіл, 

учнів, культурно-освітніх установ (1946). 

Звіти про наявність автомобільного транспорту (1944–1946). 

Документи про реєстрацію актів цивільного стану, облік сільського населення (1945). 

Зведені звіти по праці і заробітній платі працівників і службовців (1944–1946). 

Допоміжні таблиці по підрахунках виборців, списки виборців (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 518; 1946–1980 рр. 

Плани роботи станції (1976–1980). 

Акти перевіряння виробничої діяльності станції органами вищого рівня (1976). 

Зведені і первинні одноразові звіти по обліку дрібної промисловості та підсумки роботи 

(1946, 1947, 1949, 1953–1955, 1958, 1965–1980). Річні звіти промислових підприємств (1954, 

1958–1962, 1965–1980). 

Річні звіти колгоспів, радгоспів та інших державних господарств про виробництво продукції 

тваринництва (1947–1949, 1951, 1952, 1955–1960, 1967–1980). Підсумки річного обліку 

худоби у колгоспах, радгоспах і інших державних і кооперативних господарствах та у 

населення (1946, 1949, 1953, 1958, 1959, 1961, 1964–1980). 

Річні плани по закупівлі сільськогосподарських продуктів (1976–1980). Зведення, довідки, 

таблиці по статистиці сільського господарства і заготівель сільськогосподарських продуктів, 

які представлені місцевим керівним органам та організації вищого рівня (1953–1961, 1965–

1968, 1970–1972, 1973, 1975–1980). Зведені статистичні дані з обліку посівних площ та 

урожайності (1947, 1949, 1950, 1953–1957, 1964–1980). Заключні звіти про підсумки сівби 

колгоспів, радгоспів та інших державних господарств (1948, 1951, 1954–1958, 1976–1980). 

Зведені статистичні документи по капітальному будівництву та житлово-комунальному 

господарству (1947, 1948, 1958, 1959, 1965–1980). 

Річні звіти по статистиці побутового обслуговування населенню (1976–1980). 

Річні звіти по транспорту і зв’язку (1969). 

Річні статистичні звіти про роботу лікувальних установ і яслів (1948). 

Річні звіти, зведені статистичні звіти про чисельність і склад керівних працівників, 

спеціалістів: механізаторів в колгоспах та радгоспах (1962, 1971, 1973, 1975–1980). 

Зведення даних одноразових обліків населення (1948). Відомості про механічний (1945, 1956, 

1958–1962, 1965–1973, 1976–1980). та природний (1960–1962, 1976–1980) рухи населення. 
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Таблиці, зведення, довідки з усіх галузей сільського господарства, представлені місцевим 

керівним органам та організації вищого рівня (1956–1958, 1960–1980). 

Документи Всесоюзного перепису населення (1969, 1970). Документи перепису населення і 

одноразовий облік сільського населення (1946, 1948). Переписні листи і підсумкові зведення 

даних перепису торгівельних організацій (1949, 1976–1980). Переписні листи, подвірні 

списки та підсумкові зведення даних перепису фруктово-ягідних насаджень у колгоспах, 

радгоспах та інших державних господарствах і у населення (1952, 1970). Зведені статистичні 

документи по перепису житлових будинків у особистій власності громадян (1953, 1955, 

1956). Переписні листи і підсумкові зведення даних перепису шкільних будівель і 

матеріальної бази шкіл (1961).  

Документи одноразових обстежень перепису і обліку з питань освіти і культури (1968, 1970, 

1973–1980). 

Річні звіти про виконання плану з праці (1976–1980). Зведені звіти про виконання плану з 

чисельності працівників і службовців і фонду заробітної плати, звіти і зведення одноразових 

обстежень та обліку з питань праці і зарплати (1947, 1948, 1965–1969, 1971, 1972, 1976–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1948, 1976–1979). Річні бухгалтерські звіти і 

баланси станції (1977–1979). Місячні фінансові звіти (1947, 1948, 1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1088  Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Чорнобаївської 

районної Ради депутатів трудящих, с. Чорнобай Чорнобаївського району Полтавської області 

Справ: 4; 1946 р. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1946 р. 

Накази та розпорядження начальника управління сільського і колгоспного будівництва 

Полтавського обласного виконкому. 

Плани  колгоспного будівництва, озеленення  вулиць. 

Звіт про виробничо-господарську діяльність відділу. 

Список переселенців з території Польщі у Чорнобаївський район. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1091  Фінансовий відділ виконавчого комітету Чорнобаївської районної Ради народних 

депутатів, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 1201; 1943–1962, 1965–1984 рр. 

 

Справ: 1171; 1943–1962, 1965–1984 рр. 

Накази, розпорядження Народного комісаріату фінансів СРСР, Полтавського і Черкаського 

обласних фінансових відділів, постанови Чорнобаївського районного виконкому з питань 

діяльності відділу (1943–1946, 1956, 1958–1962, 1968–1970). 

Накази  начальника районного відділу з основної діяльності (1970–1984). 

Комплексні плани роботи районного фінвідділу (1974–1984). 

Протоколи і матеріали виробничих нарад (1972–1984). 
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Акти проведення комплексних ревізій виконання бюджету району з додатками (1970, 1972, 

1973, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984). 

Довідки, акти перевірок роботи відділу вищестоящими фінансовими органами та інформації 

про усунення виявлених недоліків і порушень (1970–1984). 

Зведення бюджетів району, по сітці, штатах і контингентах бюджетних установ (1947–1952, 

1955–1962, 1965–1984). Місцеві бюджети району (1944–1946, 1953–1960). Затверджені 

бюджети сільських рад (1947–1961, 1965–1969). Доповіді, доповідні записки, таблиці 

показників, що характеризують виконання бюджетів, виконання плану по сітці, штатах і 

контингентах бюджетних установ (1969–1977). 

Зведені затверджені кошториси відділів районного виконкому та підвідомчих установ, а 

також кошториси установ, що безпосередньо фінансуються з районного бюджету (1945, 1946, 

1970–1984). 

Річні, поквартальні розписи прибутків і видатків бюджетів, документи по обліку змін 

бюджетів (1969–1984). 

Річні звіти про виконання місцевих бюджетів району (1944–1962, 1965–1984).  Затверджені 

штати і кошториси відділу (1965–1984). Штатні розписи і кошториси організацій, 

підприємств і установ району, що безпосередньо фінансуються з районного бюджету (1962, 

1965–1984). 

Річні бухгалтерські звіти про виконання кошторису витрат на утримання апарату відділу 

(1950–1962, 1965–1984). Річний звіт по адміністративно-управлінських видатках органів 

державного управління, що фінансуються з бюджету (1969). 

Одноразові звіти про чисельність адміністративно-управлінського  апарату і розділ 

працівників за посадами (1970–1984). 

Річні плани надходження платежів по державних прибутках і довідки про їх виконання 

(1970–1984). Довідки і таблиці аналізу планів відрахувань від прибутку, плати за фонди та 

фіксованих платежів (1970–1984). Довідки і таблиці по аналізу виконання плану надходження 

прибуткового податку з кооперативних і громадських організацій, лісового і інших 

неподаткових прибутків (1970–1984). Річні звіти по податку з прибутків (1943, 1944). 

Зведення про виконання квартальних планів по державних прибутках (1945, 1946). 

Квартальні звіти підприємств, установ і організацій про перерахування податків з працівників 

і службовців (1945). 

Акти по реалізації майна за постановами Чорнобаївського районного відділу внутрішніх 

справ (1965–1984). Книги обліку актів опису і оцінки майна, прийнятого на обліку 

фінансовим відділом (1959–1962, 1965–1984). 

Звіти про суми надходжень і недоїмок по платежах у бюджет державних і кооперативних 

підприємств і організацій по податках і зборах з населення (1950, 1955, 1957, 1958, 1960, 

1970–1984). Звіти про обчислення і надходження  прибуткового податку з кооперативних 

підприємств і організацій та громадських організацій (1948–1960, 1970–1984). Річні звіти про 

розрахунок прибуткового податку з колгоспів (1945, 1946, 1965–1967, 1969–1984). Річні звіти 

про нарахування податку з будівель і земельної ренти (1950–1961, 1966–1984). Річні звіти про 

нарахування податку з будівель і земельної ренти (1950–1961, 1966–1984). Річні звіти про 

наслідки обліку платників прибуткового податку з населення (1950–1961, 1966–1984). Звіти 

про наслідки обліку платників і нарахування сільськогосподарського податку (1950–1961, 

1966–1984). Книга підсумків по обліку нарахувань податків і зборів (1946). 

Річні звіти фінансового відділу і звіти фінансових органів по штатах (1965–1984). Журнали 

реєстрації штатних розписів і кошторисів установ і організацій (1956–1962, 1965–1984). 

Книги державної реєстрації установ, організацій і підприємств району (1945–1956). 

Реєстраційні картки штатів (1945). 

Річні статистичні звіти про роботу з кадрами (1970–1984). 
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Документи про нагородження фінансових працівників урядовими нагородами, почесними 

грамотами і знаком ―Відмінник фінансової роботи‖ (1970–1977). 

Піврічні звіти про роботу старшого контролера-ревізора (1970–1984). 

Протоколи засідань місцевого комітету, профспілкових зборів; фінансові і статистичні звіти 

про роботу профкому (1978–1984). 

 

 

Опис 1 м 

Справ: 31; 1970–1977 рр. 

Протоколи засідань профспілкових зборів колективу (1970–1977); засідань місцевого 

комітету (1970–1977). 

Плани роботи місцевого комітету (1970–1977). 

Фінансові і статистичні звіти місцевого комітету (1970–1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1092  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Чорнобаївської районної 

Ради депутатів трудящих, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 195; 1943–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1943–1948 рр. 

Накази, постанови та інструктивні листи Міністерства соціального забезпечення УРСР, 

Полтавського обласного відділу соціального забезпечення, Полтавського обласного 

виконкому, управління по державному забезпеченню і побутовому влаштуванню сімей 

військовослужбовців при Раді Народних Комісарів УРСР (1943–1946). 

Витяги районного відділення Держбанку СРСР по рахунках союзних і республіканських 

бюджетів про витрати грошових сум на виплату пенсій  військовослужбовцям та їх сім’ям 

(1944–1946). 

Річний звіт про виплату пенсій та допомог (1944). 

Річні бухгалтерські звіти відділу (1945, 1946). 

Анкети та доповідна записка про ревізію фінансово-господарської діяльності районних 

відділів державного забезпечення і соціального забезпечення (1946–1948). 

 

 

Опис 4 

Справ: 45; 1947–1951, 1953–1961 рр. 

Накази, рішення, розпорядження Полтавського і Черкаського обласних відділів соціального 

забезпечення. 

Протоколи виробничих нарад (1960, 1961). 

Річні квартальні плани роботи (1953–1956). 

Річні звіти по виплаті пенсій та допомог (1947, 1948, 1951, 1953–1961). 

Документи (наказ, акти прийому-передачі) про передавання функцій по виплаті державних 

допомог багатодітним та одиноким матерям (1956). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1953–1961). Головні книги (1949, 1950). 
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Опис 5 

Справ: 106; 1965–1976 рр. 

Накази, вказівки Міністерства соціального забезпечення СРСР, Черкаського обласного 

відділу соціального забезпечення про призначення та виплату пенсій (1965–1976). 

Протоколи засідань: районної ради забезпечення колгоспників (1967, 1969, 1970, 1972–1976); 

громадської ради при відділі (1965–1976); технічної ради при відділі (1967–1969, 1973–1976). 

Квартальні плани роботи (1966–1976). 

Річні звіти про роботу відділу (1965–1976). 

Документи (акти, довідки) про перевіряння відділу органами вищого рівня (1966–1976). 

Статистичні звіти про стан роботи з соціального забезпечення (1965–1976). 

Річні бухгалтерські звіти про виплату пенсій та державних допомог (1965–1969, 1971–1976). 

Річні бухгалтерські звіти відділу (1965–1976).  

Кошториси витрат (1965–1968, 1970–1976). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 31; 1965–1976 рр. 

Протоколи: загальних та звітно-виборчих зборів членів профспілки (1966–1976.); засідань 

робітничого комітету профспілки (1967–1976). 

Статистичні звіти з усіх видів діяльності робітничого комітету (1965, 1967, 1973). 

Соціалістичні зобов’язання працівників відділу (1967–1972, 1974–1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1093  Великобурімська машинно-тракторна  станція (МТС), с. Велика Бурімка 

Чорнобаївського  району Полтавської області   

Справ: 12; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1943–1946 рр. 

Протоколи зборів робітників, членів профспілкової організації, кущових нарад голів 

колгоспів та голів сільських рад, випускної комісії курсів трактористок при МТС (1944–

1946). 

Акти передачі зібраного і намолоченого зерна комірникам колгоспів (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність станції (1943–1946). 

Головні книги руху грошових сум (1944–1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1094  Богодухівська машинно-тракторна станція (МТС), с. Богодухівка Чорнобаївського 

району Черкаської області  

Справ: 58; 1943–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1943–1946 рр. 
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Протоколи зборів колективу (1945, 1946). 

Виробничо-фінансові плани (1944–1946). Річний звіт про виконання виробничо-фінансового 

плану (1944). 

Річні звіти про роботу МТС (1943, 1946). 

Журнал-головна (1944–1946). Річний фінансовий звіт (1945). 

Книги реєстрації рахунків (1945, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 43; 1947–1957 рр. 

Протоколи: виробничих нарад (1947–1953); загальних зборів (1949). 

Виробничо-фінансові плани. 

Річні звіти про роботу станції. 

Колективні договори (1948, 1955). 

Договір на соціалістичне змагання між машинно-тракторними станціями (1952). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1955–1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1104  Виконавчий комітет Лукашівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Лукашівка Чорнобаївського району Черкаської області   

Справ: 320; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1943–1946 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944–1946); засідань виконкому (1944–1946); загальних зборів 

громадян (1946). 

Плани роботи виконкому (1944–1946). 

Бюджет сільради (1945). Кошторис витрат (1945). Звіти по самообкладанню (1946). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1944, 1946). Звіти по сільському колгоспному 

будівництву (1946). 

Скарги, заяви та листи громадян про відкриття і закриття погосподарських номерів (1944, 

1946). 

Списки перепису фруктово-ягідних насаджень (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 306; 1947–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1947–1951, 1955–1980); загальних зборів 

мешканців села (1967–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями 

(1972–1976, 1979, 1980). 

Документи (протоколи, плани, акти перевірянь, списки) постійних комісій (1956–1977, 1980). 

Плани роботи виконкому (1947–1949, 1956–1973, 1975–1980). 

Акти, довідки про перевіряння роботи виконкому органами вищого рівня (1972–1976). 

Умови на соціалістичне змагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1958, 

1961–1963, 1966, 1972–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1961–1963, 1966–

1980). 
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Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій, про стать і вік населення (1949, 

1971, 1977–1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів у депутати про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих 

комісій по виборах (1955, 1958, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1975, 1977, 1979, 

1980). Особові картки депутатів сільради (1949, 1957, 1959, 1969, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1949, 1955–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1955–

1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1949, 1950, 1959–1979,1972–1980). 

Місячні звіти по прибутках і видатках сільського бюджету (1947, 1955–1958). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947, 1958, 1970, 1971, 1973, 1974). 

Документи (плани, списки, акти та довідки перевірок, статистичні звіти) групи народного 

контролю (1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1105  Виконавчий комітет Франківської сільської Ради народних депутатів, с. Франківка 

Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 328; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому (1944–1946). 

Місячні плани роботи виконкому (1944–1946). 

Акти обстеження роботи сільради (1944, 1945). 

Місячні звіти про організаційно-масову роботу (1945). 

Бюджет сільради (1946). 

Касова книга (1946). Книги облік доходів та видатків сільського бюджету і витрат по 

самообкладанню (1946). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1944–1946 рр. Місячні статистичні звіти про 

чисельність населення (1946). 

Зведення, звіти, дані перепису, обліково-статистичні матеріали  (1943). Подвірний список 

перепису фруктово-ягідних насаджень (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 303; 1947–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1957, 1960–1980); засідань виконкому (1947–1957, 1960–

1980); загальних зборів мешканців села (1965–1980); звіти зборів виборців та звіти депутатів 

перед виборцями (1967–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1949–1957, 1960–1980). 

Квартальні, місячні плани роботи виконкому (1947–1957, 1960–1980). 

Умови на соціалістичне змагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1957, 

1960, 1964, 1965, 1968–1976, 1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1960, 1961, 

1970–1980). 

Статистичні звіти про зміни у складі виконкомів, депутатів, постійних комісій, про стать і вік 

сільського населення та підсумки обліку руху худоби (1977–1980). 
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Протоколи загальних зборів про висунення кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви кандидатів про згоду 

балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1950, 1953, 

1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1957, 1960–1980). Штатні розписи, кошториси витрат виконкому 

сільради та підпорядкованих установ (1947, 1950–1957, 1960–1980). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1951–1957, 1961–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947–1950, 1960, 1961). 

Документи (піврічні плани роботи, акти обстеження, журнал) групи народного контролю 

(1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1106  Виконавчий комітет Красенівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Красенівка Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 366; 1938–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1938–1940, 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому (1944–1946). 

Плани роботи виконкому (1944–1946). 

Акти обстеження діяльності сільради (1946). 

Документи про видачу допомоги багатодітним матерям; свідоцтва про народження; журнал 

реєстрації свідоцтва про народження (1938–1940). 

Місячні звіти: про хід будівництва житлових будинків та колгоспних споруд (1946); про 

кількість і рух населення (1945, 1946). Статистичні звіти про кількість членів сімей, землі, 

худоби в господарствах одноосібників (1943, 1945). 

Списки керівного апарату колгоспів, установ; інвалідів війни (1946). Списки  репатріантів, 

поліцейських і посібників окупантів; характеристики на поліцейських; громадян, насильно 

вивезених до фашистської Німеччини (1944–1946). 

Кошторис витрат (1945). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 344; 1947–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1964–

1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1964–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1959–1972). 

Плани роботи виконкому (1948, 1949, 1951–1980). 

Акти перевірянь роботи виконкому органами вищого рівня (1972–1978). 

Умови на соціалістичне змагання між сільрадами та акти перевірянь їх виконання (1959–

1967, 1971–1978). Інформації про організаційно-масову роботу (1959–1970, 1973–1975, 1979, 

1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1947, 1948, 1959–1961, 

1963, 1964, 1967–1980). 
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Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977–1980). 

Бюджети сільради (1949, 1980). Штатні розписи, кошториси витрат сільради та 

підпорядкованих установ (1947, 1952, 1954–1963, 1968,1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1959–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по самооподаткуванню (1949–

1956, 1965, 1972). 

Документи (плани роботи, акти обстежень, журнал) про роботу групи народного контролю 

(1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1107  Виконавчий комітет Малобурімської сільської Ради народних депутатів, с. Мала 

Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 413; 1943–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому (1944–1946). 

Плани роботи виконкому (1945). 

Бюджет сільради (1946). 

Щоденні звіти про хід сільськогосподарських робіт в колгоспі ―1-ше Травня‖ (1943, 1944). 

Акти документальної ревізії та обстеження роботи сільради (1944). 

Списки військовозобов’язаних (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 402; 1945–1985 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1985); засідань виконкому (1947–1985).; загальних зборів 

мешканців села (1968–1985); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями 

(1968–1985). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1953, 1955, 1959–1985). 

Плани роботи виконкому (1947, 1948, 1950–1985). 

Акти, довідки про перевіряння роботи виконкому  органами вищого рівня (1968–1977). 

Умови на соціалістичне змагання між сільськими радами та акти перевіряння їх виконання 

(1951, 1959, 1960, 1970–1976, 1981–1985). Інформації про організаційно-масову роботу 

(1954–1961, 1964, 1967, 1970–1983). 

Статистичні звіти про вибори до сільради, про зміни у складі виконкому депутатів, постійних 

комісій; про стать та вік сільського населення (1950, 1959–1961, 1963, 1967, 1969, 1971, 1977–

1983, 1985); про чисельність працівників апарату управління та розприділення всіх 

працюючих по зайнятих посадах (1981–1984). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1979, 1980, 1982, 1984, 1985). 
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Бюджети сільради (1947–1985). Штатні розписи, кошториси витрат сільради та 

підпорядкованих установ (1947–1965, 1968–1985). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету. 

Документи (плани роботи, акти обстеження, довідки про проведені перевірки, списки членів 

групи народного контролю (1980–1983, 1985). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1108  Виконавчий комітет Тарасівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Тарасівка 

Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 60; 1949–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1943, 1944). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Бюджет сільради (1945). Кошториси витрат (1945, 1946). Місячні звіти про виконання 

сільського бюджету (1945, 1946). 

Книга видатків сільського бюджету і витрат по самообкладанню (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 49; 1947–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому (1947–1953). 

Плани роботи виконкому. 

Договори на змагання між сільськими радами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1951). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат виконкому сільради та підпорядкованих установ (1947, 

1953, 1954). 

Книги доходів та видатків сільського бюджету і витрат по самообкладанню (1947–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1109  Виконавчий комітет Новоселицької сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Новоселиця Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 55; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому (1945, 1946). 

Квартальні плани роботи виконкому (1946). 

Довідки-характеристики на мешканців села (1944–1946). 

Іменний список допризовників та військовозобов’язаних (1943). Списки: осіб, насильно 

вивезених до фашистської Німеччини (1944); громадян, прибувших до села в період 
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тимчасової окупації (1945); репатрійованих і осіб, які не повернулися з фашистської 

Німеччини (1947). 

 

 

Опис 2 

Справ: 46; 1947–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 

Плани роботи, акти обстежень, списки членів постійних комісій (1948–1954). 

Плани роботи виконкому (1947–1950, 1952, 1954). 

Умови на соціалістичне змагання між сільськими радами та акти перевіряння їх  виконання 

(1947). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат (1947, 1948, 1951–1954). Річні звіти про виконання 

кошторисів (1949–1952, 1954). 

Книга обліку видатків сільського бюджету та коштів самооподаткування (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1110  Виконавчий комітет Хрестителевської сільської Ради народних депутатів, с. 

Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 319; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1943–1946 рр. 

Протоколи: засідань виконкому (1944–1946); нарад голів колгоспів (1943, 1944). 

Список постійно-діючих комісій сільради (1945). 

Плани роботи виконкому (1943, 1945). 

Акти ревізій та обстежень сільради (1945, 1946). 

Заяви та листи громадян (1945). 

Статистичні звіти по сільському господарству (1945, 1946). 

Бюджет сільради (1946). 

Книга каси та поточних рахунків (1945). Книга видатків сільського бюджету і витрат по 

самообкладанню (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 303; 1948–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1950–1980); загальних зборів мешканців села 

(1958, 1968–1979); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1968–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, звіти постійних комісій (1953, 1954, 1958, 1961–1980). 

Плани робот виконкому (1954–1980). Акти, довідки про перевіряння роботи виконкому 

органами вищого рівня (1968–1976). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1958, 1968–1970, 

1973–1976, 1978, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1957, 1958, 1961, 1962, 

1968, 1969, 1974, 1975, 1977). 

Статистичні звіти: про зміни у складі виконкомів, депутатів та постійних комісій (1969, 1971, 

1977–1980); про стать і вік сільського населення, підсумки руху худоби (1977–1980). 
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Протоколи загальних зборів трудящих про висунення кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, заяви кандидатів про згоду 

балотуватися (1953, 1957, 1963, 1969, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1948, 1951, 1955–1979). Штатні розписи, кошториси витрат сільради та 

підпорядкованих установ (1952, 1954–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету 

(1949, 1952, 1956–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по самообкладанню (1948, 

1950, 1951, 1953–1955, 1957, 1961, 1963–1968). 

 

 

 

Ф. Р-1111  Виконавчий комітет Великоканівецької сільської Ради народних депутатів, с. 

Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області   

Справ: 342; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому (1945, 1946). 

Бюджет, кошториси витрат сільради та інших установ (1945, 1946). Місячні звітні відомості 

по доходах та видатках бюджету (1946). 

Копії характеристик на громадян, насильно вивезених до фашистської Німеччини (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 335; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1980); засідань виконкому (1947–1956, 1959–1980); 

загальних зборів мешканців села (1971–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів 

перед виборцями (1963–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1957–1980). 

Плани роботи виконкому (1948, 1950–1954, 1959–1980). 

Умови, договори на змагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1957–1962, 

1964, 1966, 1967, 1971–1977). Інформації про організаційно-масову роботу (1956, 1957, 1960–

1980). 

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, постійних комісій, про скликання сесій 

сільради (1959, 1961–1965, 1968, 1978–1980). 

Протоколи зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про  

згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1980). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету. Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 

1950, 1953, 1954, 1958, 1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1112  Виконавчий комітет Чорнобаївської селищної Ради народних депутатів, смт. 

Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області   
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Справ: 434; 1943–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому (1944–1946). 

Плани роботи виконкому (1944, 1946). 

Акти обстежень роботи сільради (1946). 

Бюджет сільради (1946). Кошторис витрат (1945). 

Заключний  звіт про підсумки сівби під урожай 1946 р. 

Подвірні списки перепису фруктово-ягідних насаджень, худоби (1945, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 423; 1947–1986 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1950, 1951, 

1960–1965, 1969–1977, 1980–1984); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями (1961, 1967–1986). 

Документи (протоколи, плани, звіти, списки) постійних комісій (1951–1985). 

Плани роботи виконкому. 

Акти про перевіряння роботи виконкому органами вищого рівня (1963–1974). Звітні доповіді 

та звіти про роботу виконкому (1956, 1971, 1975–1978). 

Умови, договори на змагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1957–1967, 

1983, 1986). Інформації про організаційно-масову роботу (1965, 1980–1983). Статистичні 

звіти про зміни у складі виконкомів, депутатів, постійних комісій; інформації про стать і вік 

сільського населення та підсумки обліку худоби (1980–1983). 

Протоколи зборів про висунення кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій 

про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви про згоду балотуватися 

кандидатів у депутати (1957, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 

1973, 1975–1980, 1982, 1985). 

Бюджети сільради, Штатні розписи, кошториси  витрат виконкому та підпорядкованих 

установ. Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947–1961, 1964–1986). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947, 1948, 1950, 1956–1958, 1960–

1963, 1967, 1973, 1974). 

Документи (плани роботи, акти і довідки перевірок, списки членів) групи народного 

контролю (1982, 1983). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1113  Виконавчий комітет Мар'янівської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Мар’янівка Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 54; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому. 

Місячні плани роботи виконкому. 

Бюджет сільради (1946). Касова книга (1946). 
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Опис 2 

Справ: 46; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому (1947, 1949–1953). 

Плани роботи виконкому (1948, 1949, 1952, 1953). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради 

(1947). 

Бюджети сільради (1947–1950, 1952–1954). Штатні розписи, кошториси витрат сільради та 

підпорядкованих установ (1947–1949, 1952, 1953). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1947–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1114  Виконавчий комітет Мохнацької сільської Ради депутатів трудящих, с. Мохнач 

Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 216; 1943–1967 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1943–1946 рр. 

Розпорядження Чорнобаївського районного військкомату про облік військовозобов’язаних, 

про допомогу сім’ям червоноармійців (1943, 1944). 

Протоколи засідань виконкому (1944, 1945). 

Документи про роботу постійних комісій (1945, 1946). 

Список осіб, представлених до нагороди медаллю ―За доблесну працю у Великій Вітчизняній 

війні 1941–1945 рр.‖ (1946). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946). Акти перевіряння роботи сільради (1945). 

Бюджети сільради (1945, 1946) Місячні звіти про виконання сільського бюджету (1946). 

Заключні звіти про підсумкові сівби під урожай в господарствах колгоспників, робітників і 

службовців (1945, 1946). Звіти: про чисельність населення села (1945); про чисельність та 

витрати фондів заробітної плати робітників (1945). Статистичні звіти про наявність худоби в 

господарствах одноосібників (1945). 

Списки поліцаїв і старост (1944). Подвірні списки перепису фруктово-ягідних насаджень 

(1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 177; 1945–1967 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1967); засідань виконкому. 

Протоколи засідань; плани роботи, акти перевірянь постійних комісій (1947, 1955, 1959–

1967). 

Плани роботи виконкому (1952–1967). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1959). Інформації 

про організаційно-масову роботу (1955–1956). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій, скликання сесій сільради (1955, 

1956, 1959, 1961, 1963, 1964, 1967). 
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Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів у депутати про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих 

комісій по виборах (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967). 

Список осіб, насильно вивезених до Німеччини (1947). Заяви громадян (1945, 1946). 

Бюджети сільради (1947–1967). Штатні розписи, кошториси витрат сільради та 

підпорядкованих установ (1947, 1952–1966).Річні звіти про виконання сільського бюджету 

(1947, 1950, 1955–1967). Місячні звіти про рух населення, про фонд заробітної плати (1947). 

Книги  обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по самооподаткуванню (1947–

1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1115  Виконавчий комітет Малоканівецької сільської Ради депутатів трудящих, с. Малі 

Канівці Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 67; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому. 

Бюджет сільради (1945). 

Документи про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). Списки 

поліцаїв, старост та добровільно виїхавших до Німеччини (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 61; 1947–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому.  Протоколи засідань, плани роботи, звіти 

постійних комісій (1952, 1955–1958). 

Плани роботи виконкому (1947–1950, 1952). 

Бюджети сільради (1947–1958). Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1949, 1950, 1952–

1955, 1958, 1959). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948–1958). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1950, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1116  Виконавчий комітет Савківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Савківка 

Чорнобаївського району Черкаської області   

Справ: 40; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому (1945, 1946). Місячні звіти про виконання плану. 

Бюджет сільради (1946). 
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Опис 2 

Справ: 34; 1947–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1949–1952); засідань виконкому (1947–1952). Плани роботи 

виконкому (1948–1950, 1952). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради 

(1950). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1954). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1117  Виконавчий комітет Бакаєвської сільської Ради депутатів трудящих, с. Бакаєве 

Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 62; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому. Плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Бюджет сільради (1946). Місячні звіти про виконання сільського бюджету (1946). 

Списки поліцаїв, старост та керівників громадських дворів (1944). Списки фруктово-ягідних 

насаджень по господарствах (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 52; 1947–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому (1947–1953). 

Плани роботи, звіти постійних комісій (1947–1949). 

Плани роботи виконкому (1948–1954). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат сільради та підпорядкованих установ. 

Річні звіти про виконання сільського бюджету. 

Книга обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по самообкладанню (1953). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах (1947, 1950, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1118  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖, с. Велика Бурімка 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 28; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1944–1946 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу;  загальних зборів колгоспників. 

Виробничий план (1944). 
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Акти виділення насіннєвих ділянок, перевіряння та передачі насіннєвих фондів на зберігання 

(1946). 

 

 

Опис 5 

Справ: 17; 1947–1951 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1947–1950); загальних зборів колгоспників; 

бригадних зборів (1949). 

Заяви, скарги, витяги з протоколів з присадибного землекористування  колгоспників (1947–

1950). Земельно-шнурова книга (1946–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1119  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Ударник‖, с. Велика Бурімка 

Чорнобаївського району Полтавської області   

Справ: 17; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1943–1946 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1946); загальних зборів колгоспників. 

 

 

Опис 5 

Справ: 10; 1946–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1947–1950). 

Земельно-шнурова книга (1946–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1120  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона Зірка‖, с. Красенівка 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 23; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1946). 

Виробничий план та завдання колгоспу (1946). 

Договори на соцзмагання між бригадами та ланками, колгоспами (1946).Акт інвентаризації 

майна і будівель (1943). 

Прибутково-видатковий кошторис (1946). Акти ревізійної комісії колгоспу (1944, 1945). 

 

 

Опис 5 

Справ: 12; 1945–19950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1947–1950). 
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Виробничий план (1948). Агрозвіт по сортових посівах (1950). 

Земельно-шнурова книга (1946– 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1121  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Великі Канівці 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 7; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1943–1946 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1946); загальних зборів колгоспників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1122  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Чорнобай Чорнобаївського 

району Черкаської області  

Справ: 439; 1943–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1943–1946 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1946); зборів членів колгоспу (1943, 1944, 

1946). 

Виробничі плани (1944, 1946). Акти інвентаризації майна та будівель  (1945). 

Прибутково-видатковий кошторис (1946). 

 

 

Опис 5 

Справ: 34; 1947–1958 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани (1947, 1950, 1952–1955, 1957, 1958). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1948, 1953–

1957). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1123  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, с. Савківка 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 12; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1943–1946 рр. 
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Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944, 1946). 

Виробничо-фінансовий план (1944). 

Прибутково-видатковий кошторис (1944). 

 

 

Опис 5 

Справ: 7; 1946–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1947–1949); загальних зборів колгоспників (1948–

1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1124  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Великі Канівці 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 9; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників (1943–1945). 

Договір на соцзмагання між колгоспами та бригадами (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1125  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Чорнобай Чорнобаївського 

району Полтавської області  

Справ: 11; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1946 р. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

 

 

Опис 2 

Справ: 8; 1947–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1126  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. Великі Канівці 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 10; 1943–1947 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 10; 1943–1947 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1946); загальних зборів колгоспників (1944–

1947). 

Інвентарний опис майна (1943). 

Касова книга (1944). Книга обліку державних поставок та колгоспної торгівлі (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1127  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Велика  Бурімка 

Чорнобаївського району Полтавської області   

Справ: 15; 1945–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1945–1951 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників.  

Земельно-шнурові книги (1946–1948, 1950–1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1128  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона Україна‖, с. Савківка 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 17; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників; бригадних зборів 

(1948). 

Умови, договори на соцзмагання між колгоспами, бригадами та акти перевіряння їх 

виконання (1948, 1949). 

Акти інвентаризації майна, продуктів, худоби (1944). Акти ревізійної комісії колгоспу (1945). 

Касова книга (1945). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1129  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Мохнач Чорнобаївського 

району Полтавської області   

Справ: 13; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1945–1950); загальних зборів колгоспників (1945–

1949). 
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Книга обліку фондів та грошових прибутків колгоспу (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1130  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний шлях‖, с. Богодухівка 

Чорнобаївського району Полтавської області 

Справ: 7; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1944–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1947–1950). 

Протоколи, акти по присадибному землекористуванню  колгоспників. 

Земельно-шнурова книга (1946–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1131  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―1-ше Травня‖, с. Мала Бурімка 

Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 18; 1944–1947, 1959–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944–1947, 1959–1961 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу;  загальних зборів колгоспників.  

Виробничо-фінансові  плани (1959, 1960). Акти ревізійної комісії колгоспу (1946). 

Книги головних рахунків (1945, 1946). 

Акт збитків, нанесених колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р- 1132  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Красенівка 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1946–1950). 

Виробничі плани (1944, 1945). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1947, 1948). 

Земельно-шнурова книга (1946–1950). 

Книги головних рахунків (1945–1947). Книги обліку основних засобів виробництва (1947); 

фондів, розподілу грошових  прибутків (1949). 
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Ф. Р-1133  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Хвиля революції‖, с. Бакаєве 

Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 35; 1943–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1943–1958 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників; зборів членів бригад 

(1944). 

Виробничі і виробничо-фінансові плани (1947, 1952–1958). 

Типовий договір колгоспу з Великобурімською машинно-тракторною станцією (1945). 

Річний агрономічний звіт (1950). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952). 

Документи (грунтові карти, перехідні таблиці, схеми, акти) з історії полів (1950). 

Книга обліку фондів (1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1134  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний Жовтень‖, с. Мохнач 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 10; 1944–1950 рр.. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944, 1946). 

 

 

 

Опис 5 

Справ: 7; 1947–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1135  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Богодухівка 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 16; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1944–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників (1946–1950). 

Документи (протоколи, витяги з протоколів, акти, списки) по присадибному  

землекористуванню колгоспників. Земельно-шнурова книга (1946–1950). 
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Ф. Р-1136  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комінтерн‖, с. Чорнобай Чорнобаївського 

району Полтавської області  

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1137  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, с. Чорнобай 

Чорнобаївського району Черкаської області   

Справ: 40; 1943–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1943–1946 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1946); загальних зборів колгоспників (1945). Акти 

виділення насіннєвих ділянок, перевірки передачі насіннєвих фондів (1946). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946). 

Опис 5 

Справ: 35; 1947–1958 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників (1947–1957). 

Виробничі плани (1952–1958). 

Зобов’язання, договори на соцзмагання між колгоспами, бригадами і ланками та акти 

перевіряння їх виконання (1955). 

Затверджений генеральний кошторис капітального будівництва (1953). 

Документи (плани і схеми  сівозмін, грунтові карти) історії полів (1953). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, грошових прибутків і їх розприділення 

(1952, 1957, 1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1138  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях Ілліча‖, с. Малі Канівці 

Чорнобаївського району Полтавської області 

Справ: 6; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1943–1946 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничий план (1944). 
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Ф. Р-1139  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖, с. Богодухівка 

Чорнобаївського району Полтавської області   

Справ: 18; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1943–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1943–1949). 

Виробничий план (1946). 

Прибутково-видатковий кошторис (1946) 

Земельно-шнурова книга (1946–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1140  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях до комунізму‖, с. Нове життя 

Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 26; 1943–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1943–1946 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; зборів членів колгоспу (1943–1945). Умови на 

соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1944). 

Касова  книга (1944). 

 

 

Опис 5 

Справ: 20; 1947–1950, 1954–1958 рр. 

Статут сільськогосподарської артілі (1957). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1947–1951, 1954–

1958). 

Виробничо-фінансові плани (1956–1958). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1949). 

Акт на вічне користування землею (1957). 

Земельно-шнурові книги (1946–1950, 1957–1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1141  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Пам’яті Леніна‖, с. Тарасівка 

Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 32; 1943–1958 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 8; 1943–1946 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1946); загальних зборів колгоспників. 

Умова на соцзмагання між колгоспами (1945). 

 

 

Опис 5 

Справ: 24; 1947–1950,1956–1958 рр. 

Статут сільськогосподарської артілі (1957). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1947–1950, 1956–

1959). 

Виробничо-фінансові плани (1957, 1958). 

Річні звіти та фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949, 1956, 1957). 

Державний акт на вічне користування землею (1957). 

Книги обліку основних засобів виробництва фондів (1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1142  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Мар’янівка Чорнобаївського 

району Черкаської області   

Справ: 7; 1947–1950, 1955–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1947–1950, 1955–1958 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1947–1949); загальних зборів колгоспників (1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1955–1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1143  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Богодухівка Чорнобаївського 

району Полтавської області   

Справ: 12; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1946–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Земельно-шнурова книга. 

 

 

 

 

Ф. Р-1144  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Радянське село‖, с. Лукашівка 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 17; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 17; 1943–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1950). 

Прибутково-видатковий кошторис (1944). 

Документи (грунтові карти, плани, схеми і акти перевірки посівних площ) по історії полів 

сівозмін (1947–1950). 

Земельно-шнурова книга (1944–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1145  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар‖, с. Малі Канівці 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 4; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944–1946 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани (1945, 1946). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1146  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Воровського, с. Велика Бурімка 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 15; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1944–1951 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1945–1951). 

Виробничі плани (1944, 1945). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943). 

Земельно-шнурова книга (1946–1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1147  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Хрестителеве 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 10; 1944, 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944, 1946–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1946–1950); загальних зборів колгоспників (1946–

1949). 

Книга обліку прибутків та видатків (1946). 
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Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1148  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Жовтневий промінь‖, с. Малі Канівці 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 8; 1944–1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944–1948 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників (1944, 1945). 

Виробничі плани (1945, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1149  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Лукашівка Чорнобаївського 

району Полтавської області  

Справ: 11; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1945–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників (1946, 1947). 

Проект агрообгрунтування сівозмін та одноразові звіти колгоспу про освоєння  травопільних 

сівозмін (1949, 1950). 

Земельно-шнурова книга (1946–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1150  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Лукашівка Чорнобаївського 

району Полтавської області  

Справ: 14; 1944, 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944, 1946–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1946–1950). 

Земельно-шнурова книга (1946–1950). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими  загарбниками (1944). 
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Ф. Р-1151  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Хрестителеве 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 10; 1944–19950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944, 1947–1949); загальних зборів колгоспників 

(1944–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1152  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комінтерн‖, с. Хрестителеве 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 10; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944–1949 рр. 

Наказ Чорнобаївського районного відділу сільського господарства про будівництво 

цегельних заводів в колгоспах та хід сільськогосподарських робіт (1949); постанови, рішення 

райвиконкому (1947–1949). 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1948); загальних зборів колгоспників (1944–

1947). 

Виробничий план (1944). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1153  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний хлібороб‖, с. Богодухівка 

Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 30; 1940, 1941, 1943–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1940, 1941, 1943–1958 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1943–1953, 1956–

1959); бригадних зборів (1946). 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1954). Виробничі плани (1953–

1958). Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952). Земельно-шнурові 

книги (1940, 1941, 1946–1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1154  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Правда‖, с. Франківка Чорнобаївського  

району Черкаської області  
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Справ: 35; 1943–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1943–1958 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників; бригадних зборів 

(1948). 

Виробничі та виробничо-фінансові плани (1945, 1952–1958). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1155  Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Маяковського, с. Красенівка 

Чорнобаївського району Полтавської області   

Справ: 12; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1946–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1948–1950); загальних зборів колгоспників (1947). 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1950). 

Земельно-шнурова книга (1946–1949). 

Книги обліку фондів, основних засобів виробництва, грошових прибутків і їх розприділення 

(1948–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1156  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Друга п’ятирічка‖, с. Богодухівка 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 16; 1944, 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1944, 1946–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1946–1950); загальних зборів колгоспників (1946–

1948). 

Виробничий план (1944). 

Земельно-шнурова книга (1946–1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1157  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, с. Красенівка Чорнобаївського 

району Полтавської області  

Справ: 15; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 15; 1945–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничий план (1946). План освоєння сівозмін (1945). 

Прибутково-видатковий кошторис (1946). 

Земельно-шнурова книга (1946–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1158  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Новоселиця 

Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 19; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1943–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1949); загальних зборів колгоспників (1944–

1946, 1948, 1950). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1943). 

Земельно-шнурова  книга (1946–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1159  Державний племінний завод ―Велика Бурімка‖  Головного управління 

тваринництва Міністерства сільського господарства СРСР, с. Велика Бурімка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 346; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1943–1946 рр. 

Накази, розпорядження, інструктивні листи Народних комісарів зернових і тваринницьких 

радгоспів СРСР і УРСР; накази Полтавського обласного тресту зернових і тваринницьких 

радгоспів. 

Виробничо-фінансовий план (1944). 

Річні звіти про основну діяльність племінного радгоспу. Відомості про стан племінного 

радгоспу (1943). 

Документи (пояснююча записка, схеми-плани села, садиби радгоспу та його будівель) про 

технічне обстеження радгоспу з метою його електрифікації, технічний проект електрифікації 

радгоспу (1946). 

Вступний баланс (1943). 

Акт про збитки, нанесені радгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1943). 

Списки осіб, представлених до нагородження медаллю ―За доблесну працю у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр.‖ (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 318; 1946–1980 рр. 
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Наказ Міністерства радгоспів УРСР про зміни у підпорядкуванні радгоспів (1954). 

Протоколи: загальних зборів працівників і службовців (1967–1970); засідань бюро 

економічного аналізу (1971–1977). Положення про радгосп (1947). 

Виробничо-фінансові плани. Плани основних агротехнічних заходів (1971–1980). Річні плани 

ветеринарно-профілактичних та протиепізоотичних заходів (1971–1977). 

Основні виробничі показники (1949). Підсумкові виробничо-економічні показники діяльності 

(1971–1974, 1978–1980). 

Списки передовиків радгоспу, заводу, нагороджених урядовими нагородами (1947, 1959, 

1960, 1970, 1971). 

Річні звіти про надходження та впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій 

(1963–1965, 1971–1980). Плани та звіти про впровадження нової техніки та передової 

технології (1971–1975). Річні звіти про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з 

виробництвом (1971–1979). Документи (титульні списки, штатні розписи, річні звіти, 

відомості)  з капітального будівництва (1968–1977). 

Статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, чисельність і склад 

спеціалістів та розприділення всіх працюючих по займаних посадах (1968–1977). 

Агрономічні звіти (1962–1968, 1971–1978). Статистичні таблиці звітності по 

сільськогосподарських культурах (1978, 1980). Річні звіти про стан тваринництва та 

виробництва продукції тваринництва (1966–1980). 

Соцзобов’язання спеціалістів, колективу працівників і службовців та підсумки їх виконання 

(1955–1966). Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1948, 1954–1965). 

Річні бухгалтерські звіти та пояснюючі записки до них. 

Книги історії полів сівозмін (1965–1980). Шнурові книги обліку насіння (1965, 1966, 1971–

1975). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 52; 1971–1977 рр. 

Протоколи: профконференцій; звітно-виборних профзборів; засідань заводського комітету 

профспілки. Звітні доповіді голови заводського комітету. 

Соцзобов’язання працівників та службовців. Колективні договори та акти перевіряння їх 

виконання. 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1160  Ордена Леніна радгосп ім. Комінтерна Черкаського обласного спеціалізованого 

тресту м’ясо-молочних радгоспів, с-ще Комінтерн Чорнобаїського району Черкаської області  

Справ: 416; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1943–1946 рр. 

Накази, інструктивні листи: Народних комісаріатів зернових і тваринницьких радгоспів СРСР 

і УРСР; Міністерства радгоспів СРСР; Полтавського обласного тресту зернових і 

тваринницьких радгоспів. 

Виробничо-фінансові плани. Робочий план збирання зернових (1945). 
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Агрономічні звіти (1945, 1946). Річні звіти про основну діяльність радгоспу. Акти аналізів та 

випробувань посівного матеріалу (1945). 

Річний фінансовий звіт (1946). Інвентарні описи будівель та споруд (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 323; 1947–1980 рр. 

Накази директора радгоспу з основної діяльності (1968–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1973–1980). 

П’ятирічні плани розвитку господарства радгоспу (1966–1975). Виробничо-фінансові плани 

(1947–1972). Плани посіву сільськогосподарських культур (1947–1949). 

Списки передовиків та спеціалістів сільського господарства, представлених до нагородження 

(1960, 1970). 

Аналіз роботи радгоспу (1953). Доповідь про роботу радгоспу (1962). Контрольні цифри та 

показники виробничо-фінансової діяльності (1948, 1972). 

Звіти: про надходження та впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій (1965–

1972); про освоєння коштів та заходи з охорони праці та потерпілих при нещасних випадках, 

пов’язаних з виробництвом (1964–1972). Документи (річні плани фінансування, титульні 

списки, звіти, акти приймання-здавання споруд)  з капітального будівництва (1960–1963). 

Статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, чисельність 

адміністративно-управлінського апарату, склад спеціалістів та чисельність працівників за 

професіями і системами оплати (1947, 1963–1972). 

Агрономічні звіти (1947–1953, 1956, 1959–1972). Основні показники засобів по збільшенню 

виробництва сільськогосподарських продуктів (1961–1965). Ветеринарні звіти (1964–1972). 

Річні звіти про виробництво продукції тваринництва (1947, 1948, 1964–1972). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1963–1972). Річні бухгалтерські звіти (1947–1972). Акти 

ревізій фінансово-господарської діяльності радгоспу (1948, 1962–1964, 1968–1972). 

Шнурова книга обліку насіння (1972–1977). 

Документи (протоколи, соцзобов’язання та акти перевіряння їх виконання, колдоговори та 

акти перевіряння, кошториси, звіти) робітничого комітету профспілки (1950, 1951, 1957–

1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 74; 1955–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1956, 1957, 1960, 1963, 1966–1972); загальних 

зборів членів профспілки (1956, 1957, 1960, 1963, 1966–1972); засідань робітничого комітету 

(1955–1957, 1960–1972). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів  діяльності. 

Соцзобов’язання працівників та службовців (1963–1972). 

Кошториси прибутків та витрат (1955–1969). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1161  Радгосп ―Веселий Хутір‖ Черкаського обласного спеціалізованого тресту м’ясо-

молочних радгоспів, с. Веселий Хутір Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 324; 1943–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 324; 1943–1980 рр. 

Накази, інструктивні листи Полтавського обласного тресту зернових і тваринницьких 

радгоспів (1946). 

Виробничо-фінансові плани. 

Річні звіти про основну діяльність 

 

 

Опис 2 

Справ: 293; 1947–1980 рр. 

Накази директора радгоспу з основної діяльності (1975–1980). 

Протоколи: виробничих нарад спеціалістів та службовців (1956, 1961, 1963, 1966); технічних 

нарад спеціалістів (1948, 1949, 1960); загальних зборів спеціалістів, працівників та 

службовців (1950, 1951, 1957, 1958, 1962, 1967–1970, 1977). Протоколи засідань, плани 

роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1967, 1971–1978). 

Списки передовиків, представлених до нагородження (1947, 1967, 1968, 1970). 

П’ятирічні плани розвитку господарства радгоспу (1955–1965). Виробничо-фінансові плани 

(1948–1972). 

Економічна характеристика району(1965). Основні економічні  показники радгоспу (1969–

1972). 

Звіти про використання коштів на заходи з охорони праці та про потерпілих при нещасних 

випадках, пов’язаних з виробництвом (1960, 1962, 1966, 1969–1972). Документи (плани, 

титульні списки, звіти, акти приймання-здавання споруд) з капітального будівництва (1951–

1970). 

Плани та звіти про роботу з кадрами, звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, 

чисельність та склад спеціалістів і службовців та розприділення всіх працюючих по займаних 

посадах (1947, 1961, 1964–1972). 

Агрономічні звіти (1960–1972). Звіти про стан тваринництва та виробництва продуктів 

тваринництва (1959–1972). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1948, 1951–1972). Річні бухгалтерські звіти (1947–1972). 

Акти ревізій фінансово-господарської діяльності радгоспу (1958–1964, 1971, 1972). 

Книги історії полів сівозмін радгоспу (1970–1979). Шнурові книги обліку насіння (1970–

1978). 

Документи (протоколи, соцзобов’язання та акти перевіряння їх виконання, колдоговори та 

акти перевіряння їх виконання, кошториси) робітничого комітету профспілки (1947, 1950–

1972, 1975–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 22; 1963–1965, 1968–1974 рр. 

Протоколи:  загальних зборів членів профспілки (1971–1974); засідань робітничого комітету 

(1969–1974). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1968–1974). 

Колективні договори (1973, 1974). 

Кошториси прибутків та витрат (1963–1965, 1971–1974). Річні фінансові звіти (1968–1974). 
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Ф. Р-1166  Центральна ощадна каса № 3291, с. Чорнобай Чорнобаївського району 

Полтавської області  

Справ: 9; 1943–1944 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1943–1944 рр. 

Бухгалтерські звіти з додатками. 

 

 

Опис 2 

Справ: 3; 1944 р. 

Оперативна звітність управління та ощадних кас про боротьбу з зловживаннями та збитками. 

Кошториси прибутків та видатків. Бухгалтерські  звіти з додатками. 

 

 

Опис 3 

Справ: 4; 1945 р. 

Накази, розпорядження по управліннях, центральних та районних ощадних касах. 

Оперативна звітність управлінь і ощадних кас про боротьбу з зловживаннями і збитками. 

Кошториси прибутків та видатків. 

 

 

Опис 4 

Справ: 1; 1946 р. 

Акти ревізій центральної  ощадної каси та підзвітних ощадних кас. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1172  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Іркліївської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 63; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 63; 1944–1959 рр. 

Постанови, розпорядження управління по держзабезпеченню і побутовому влаштуванню 

сімей військовослужбовців при Раді Народних УРСР, Черкаського обласного відділу по 

держзабезпеченню (1944, 1945, 1951–1959). 

Протоколи: загальних зборів працівників (1948); виробничих нарад (1947–1952). 

Плани роботи відділу (1951–1959). 

Річні звіти про виплату пенсій і допомог. Інформація про роботу відділу (1951). 

Договори на соцзмагання між відділами соціального забезпечення (1951, 1952). 

Витяги держбанку по рахунках союзних та республіканських бюджетів (1944–1947). 

Зведений звіт про роботу кас взаємодопомоги (1952). 

Штатні розписи, кошториси  витрат (1951–1959). Річні бухгалтерські звіти (1948–1959). Акт, 

доповідні записки про ревізію  фінансово-господарської діяльності (1947). 
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Ф. Р-1173  Фінансовий відділ виконавчого комітету Іркліївської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області   

Справ: 261; 1943–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 107; 1943–1946 рр. 

Накази, постанови, розпорядження: Народного Комісаріату фінансів СРСР; Черкаського 

обласного фінансового відділу. 

Протоколи нарад працівників (1945, 1946). 

Плани надходження податків та зборів (1945). Документи про надходження податків та 

зборів (1943–1945). 

Річні звіти про виконання місцевих бюджетів (1944–1946). 

Звіти про нарахування військового податку (1944). 

Звіти: селищних та сільських рад про виконання бюджету (1945, 1946); про виплату допомог 

багатодітним матерям (1945, 1946); установ про виконання бюджетів (1945); про реєстрацію 

штатів (1946); про результати обліку платників і обчислення податкових платежів (1944–

1946); про результати обчислення сум по самообкладанню (1944, 1945); про залишки 

недоїмок (1945, 1946); про обчислення сільськогосподарського податку; про результати 

обчислення податків з будівель і земельної ренти (1943–1945); про обчислення прибуткового 

податку з колгоспів (1945, 1946). 

Квартальні звіти про проведення ревізій кас податкових агентів (1944, 1945). 

Квартальний бюджет райфінвідділу (1945). Річні бюджети району (1944–1946). Бюджети 

сільрад (1946). 

Штатні розписи, кошториси витрат бюджетних установ та організацій району (1944–1946). 

Кошториси засобів бюджетних установ (1943, 1944). 

Журнали: державної реєстрації установ та підприємств (1944–1947); операцій по кошторисах 

відділів виконкому (1944–1946). 

Відомості: по сітці установ та їх штатів; контрольних цифр по сільських бюджетах; про 

недоїмки (1946). 

Список працівників відділу (1945). Списки районних установ і організацій (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 154; 1944–1960 рр. 

Протоколи виробничих нарад (1950, 1951, 1954, 1955). 

План розвитку народного господарства району (1950). 

Річні звіти про виконання місцевих бюджетів (1947–1956, 1958). 

Квартальні плани роботи відділу та довідки про їх виконання (1954, 1955). 

Фінансовий план району (1948). 

Документи  на переселенців, які прибули з Польщі на Україну (1948–1951). 

Звіти: про реєстрацію штатів (1951–1956); про виконання кошторисів бюджетних установ 

(1951, 1952); про виконання плану по сітці, штатах та контингентах установ (1951–1953). 

Річні звіти райфінвідділу про виконання бюджету району (1950, 1953–1959). Аналізи по 

виконанню бюджету (1954–1956). 
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Річні звіти про результати обчислення самообкладання і зведені таблиці по розробці цих 

звітів (1951–1958). Річні звіти: про результати обліку платників сільськогосподарського 

податку (1947, 1949, 1955–1958); про обчислені і надійшовші суми податку з видовищ (1951, 

1954–1958); про обчислення податку з будівель і земельної ренти (1956–1958). Квартальні 

звіти про зміни нарахованих сум і надходження прибуткового податку з колгоспів і зміни 

обрахованих сум та надходження платежів (1951–1953, 1959, 1957). 

Проекти бюджету району (1947, 1948, 1950–1959). Зведення: місцевих бюджетів (1950–1952); 

сільських бюджетів (1951, 1953, 1956–1959). Бюджети сільрад (1946–1950, 1954). Кошториси 

витрат сільрад та установ району (1947–1950). 

Журнали: державної реєстрації (1944, 1945); реєстрації штатів (1951, 1952, 1954–1959); 

реєстрації заяв, що надійшли на видачу державних допомог багатодітним матерям (1945–

1947); реєстрації операцій районного бюджету (1945–1947). 

Бухгалтерські звіти про виконання кошторису витрат на утримання апарату відділу (1951, 

1954, 1956–1959). 

Річні звіти про чисельність працівників та фонд зарплати (1951, 1958, 1959). 

Звітні відомості і звіти про виконання кошторисів витрат і прибутків сільських бюджетів 

(1950, 1951). 

Книги обліку витрат по виплаті державних допомог багатодітним та одиноким матерям 

(1944–1947). Список працівників райфінвідділу (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1175  Іркліївська ордена ―Знак Пошани‖ машинно-тракторна станція (МТС), с. Іркліїв 

Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 18; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1943–1946 рр. 

Виробничо-фінансові плани (1944–1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність станції. 

Головні книги руху грошових сум (1944, 1945). Книги розрахунків з організаціями і 

установами (1944–1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1176  Планова комісія виконавчого комітету Іркліївської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 11; 1943–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1943–1947 рр. 

Положення про районні та міські планові комісії (1945). 

П’ятирічний план відновлення та розвитку народного господарства (1946–1950). Плани 

роботи (1945). 
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Доповідні записки Чорнобаївського райвиконкому про потреби охорони здоров’я, 

дошкільних учбових закладів, будівництва (1946). 

Листування з Полтавським обласним виконкомом, відділами райвиконкому, колгоспами про 

відновлення підприємств місцевої промисловості, будівництво в районі, забезпечення 

кадрами (1943–1946). 

Відомості сільських рад про кількість і стан будівель по селах (1943). Відомості та списки 

колгоспників, які будують і які вже побудували будинки (1944). 

Списки українського населення-переселенців з Польщі, які знаходяться на території району і 

листування з Полтавським обласним виконкомом та переселенцями про забезпечення житлом 

та їх працевлаштування (1946, 1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1177  Іркліївська районна контрольно-насіннєва лабораторія земельного відділу 

виконавчого комітету Іркліївської районної Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського 

району Полтавської області  

Справ: 13; 1944–1945 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944 р. 

Директивні вказівки Полтавської обласної державної інспекції по якості насіння. 

Штатний розпис та реєстраційна картка.  Касова  книга. 

Журнал реєстрації зразків посівного матеріалу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 8; 1944, 1945 рр. 

Директивні вказівки, накази Полтавської обласної державної інспекції по якості насіння 

(1945). 

Штатний розпис та реєстраційна картка (1945). 

Робочі бланки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1178  Відділ сільського господарства виконавчого комітету Іркліївської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 89; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 89; 1943–1946 рр. 

Розпорядження Полтавського обласного виконкому та земельного відділу (1944–1946). 

Інформації, зведені відомості, рапорти про підготовку до весняної сівби (1946). 

Агротехнічні звіти про сівбу ярих культур; плани-графіки весняної сівби колгоспами (1945, 

1946). 
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Відомості: про хід сільськогосподарських робіт (1943–1946); про види на урожай (1944–

1946); обмолочення зернових культур (1944); про сортові посіви по колгоспах (1946); про 

кількість ланок по колгоспах (1946). 

Акти, відомості: про виділення площ під зернові культури (1946); про підготовку до сівби та 

збирання технічних культур (1946); про заготівлю кормів (1946). Акти, списки про відбір 

експонатів на районну  виставку (1946). 

Плани:  розвитку тваринництва; зоотехнічної роботи (1946). 

Річні звіти по тваринництву (1943–1946). Акти перевіряння готовності тваринницьких 

приміщень до зими (1944–1946). 

Бонітіровочні відомості тварин (1944–1946). 

Звітні відомості: про засипання і очищення посівного матеріалу (1945, 1946); про хід весняної 

сівби (1945, 1946); про збирання хлібів, сівбу озимих (1945, 1946). 

Інвентаризаційні акти фруктово-ягідних і виноградних насаджень (1944). 

Агрономічні паспорти учасників районної сільськогосподарської виставки (1946). 

Списки передовиків сільського господарства району (1945, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1179  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Ленінські лани‖, с. Лихоліти Іркліївського 

району Черкаської області  

Справ: 100; 1943–1960 рр. 

 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1943–1945). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1946). 

Виробничі плани (1944–1946). 

Умови на соцзмагання між колгоспами, ланками та акти перевіряння їх виконання (1944–

1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1946). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1943–1945). 

Книга головних рахунків (1943). Книги обліку основних фондів; продуктів, матеріалів і 

фінансових затрат; грошових прибутків та їх розприділення; будівель, майна (1943–1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 58; 1946–1960 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1947–1960); загальних зборів колгоспників (1947–

1949, 1952–1960). 

Виробничо-фінансові плани (1947–1959). 

Річні звіти колгоспу (1947–1952, 1958). 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1947, 1948, 1951, 

1955, 1956). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1949, 1950). 

Земельно-шнурова книга (1940–1960). 

Книги обліку фондів і грошових витрат (1949); членів колгоспу і їх сімей (1954). 



450 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1180  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше Травня‖, с. Михайлівка 

Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 15; 1943–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1943–1945). 

Виробничі плани (1944, 1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 7; 1946–1949 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1181  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖, с. Ревбінці Іркліївського 

району Полтавської області  

Справ: 46; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1945). 

Протоколи: засідань правління колгоспу; зборів членів колгоспу (1943–1945); бригадних 

зборів (1945, 1946). 

Планові завдання (1945, 1946). Зобов’язання на поставку державі сільськогосподарських 

продуктів (1945). Виробничі плани (1944–1946). 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1945, 1946). 

Договір з Іркліївською машинно-тракторною станцією про виконання робіт (1945). 

Акти перевіряння виконання статуту сільськогосподарської артілі, розподілу та освоєння 

капіталовкладень, обмірів посівів (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність (1943–1946). 

 

 

Опис 5 

Справ: 22; 1947–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. Державний план 

розвитку сільського господарства (1949). Виробничі плани (1949, 1950). 

Річний звіт по тваринництву (1948). Агрономічний звіт (1948). 
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Земельно-шнурова книга (1940–1950). 

Книга головних рахунків (1947). Книги обліку фондів та грошових витрат. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1182  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 14-річчя Жовтня, с. Загородище 

Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 38; 1941, 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1941, 1943–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1945). 

Протоколи: засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1943–1950); 

бригадних зборів колгоспників (1946, 1947). 

Виробничі плани (1944–1950). 

Річні звіти колгоспу (1943–1949). 

Умови на соцзмагання між колгоспами і бригадами та акти перевіряння їх виконання (1949). 

Акти ревізійної комісії (1944, 1945). 

Земельно-шнурові книги (1941, 1946–1950). 

Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх розприділення (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1184  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Воровського, с. Налісне Іркліївського 

району Полтавської області  

Справ: 16; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1945). 

Виробничі плани (1944, 1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

Опис 5 

Справ: 9; 1947–1949 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 
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Ф. Р-1185  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний шлях‖, с. Чехівка Іркліївського 

району Полтавської області  

Справ: 40; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1943–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944–1950); загальних зборів колгоспників (1943–

1950). 

Виробничий план (1950). 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1944, 1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1946). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1944, 1945). 

Книга головних рахунків (1947). Книги розрахунків з установами та особами (1944, 1945). 

Книги обліку основних засобів виробництва, натуральних прибутків і їх розприділення, 

грошових та натуральних витрат (1943–1945, 1947, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1186  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, с. Мойсинці Іркліївського 

району Полтавської області  

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників (1944–1948, 1950). 

Виробничі плани (1945, 1947, 1949, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949). 

Акти, відомості обліку, списки про роботу ревізійної комісії колгоспу (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1187  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Митьки Іркліївського району 

Полтавської області  

Справ: 43; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1943–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників (1943–1949). 

Виробничі плани (1945–1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність (1944–1949). 

Робочий план проведення весняної посівної кампанії (1946). 

Листування з Іркліївським райвиконкомом та районним земельним відділом, звіти, відомості, 

довідки про стан тваринництва і землеробства, наявність худоби в колгоспі, хід 

сільськогосподарських робіт (1943–1946). 
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Документи (витяги з протоколів, акти, заяви, списки) про присадибне користування землею 

колгоспниками та службовцями (1946). 

Акти апробації насіння сільськогосподарських культур (1944, 1945). 

Заяви колгоспників про прийом у члени колгоспу (1946). 

Земельно-шнурова книга (1946–1949). 

Книга головних рахунків (1943–1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1188  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Червонохижинці 

Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 32; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1943–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

План відбудови та розвитку сільськогосподарського виробництва колгоспу (1948). План 

освоєння сівозмін (1945–1948). Виробничі плани (1944–1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність (1944–1949). 

Умови  на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1944). 

Акти виділення насіннєвих ділянок (1945). Агрозвіт про посіви багаторічних трав (1947). 

Статистичні звіти про підсумки сівби під урожай (1945, 1946). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1944). 

Акт збитків, нанесених колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1189  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Мойсинці Іркліївського 

району Полтавської області   

Справ: 43; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1943–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1943–1949); 

бригадних зборів (1945, 1947, 1949). 

Виробничі плани (1944–1950). 

Умови на соцзмагання між колгоспами і бригадами та акти перевіряння їх виконання (1944–

1948). 

Книга оперативного обліку зерна (1945). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1945). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1943–1949). Акти ревізійної комісії колгоспу (1943–1945). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 
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Ф. Р-1190  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖, с. Кітлове Іркліївського 

району Полтавської області   

Справ: 33; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1943–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1944–1949). 

Інформації, звіти та акти про стан тваринництва (1945, 1946). 

Договори, умови на соцзмагання між колгоспами і ланками та акти перевіряння їх виконання 

(1947–1949). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1945). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1943–1948). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1191  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях Жовтня‖, с. Митьки Іркліївського 

району Полтавської області   

Справ: 45; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1943–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1943–1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1947–1950). Плани проведення сільськогосподарських робіт (1945). 

Зобов’язання ланок з вирощування урожаїв сільськогосподарських культур (1946). 

Звіти: про підсумки сівби, сортові посіви (1944); про збирання сільськогосподарських 

культур, стан тваринництва та контрактацію молодняка (1944–1946); про стан та розвиток 

лісоводства у колгоспі (1946). Документи (договори, умови, довідки, акти, висновок) про стан 

та розвиток колгоспного виробництва (1945, 1946). 

Листування з райвиконкомом та райземвідділом про проведення посівної та збиральної 

кампаній, стан тваринництва та заготівлю сільськогосподарських культур (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1949). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1946). 

Земельно-шнурова книга (1946–1950). 

Списки: колгоспників, представлених до вручення медалі ―За доблесну працю у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр.‖ (1945); членів ланок та бригад (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1192  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, с. Ревбинці Іркліївського 

району Полтавської області  
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Справ: 30; 1941, 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1941, 1943–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1950). 

Державний план відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу (1949). Виробничі 

плани (1944, 1945). 

Документи (плани, договори, умови, звіти, акти) про стан та розвиток землеробства і 

тваринництва (1944, 1945). 

Договори, умови та соцзмагання між колгоспами, бригадами і ланками та акти перевіряння їх 

виконання (1944–1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1946). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1945). Інвентарні описи (1943–1945). 

Земельно-шнурові книги (1941, 1946–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1193  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Клич Ілліча‖, с. Воронинці Іркліївського 

району Полтавської області  

Справ: 39; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1943–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому, райземвідділу (1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1949); 

загальних зборів членів ланок та бригад (1946). 

Виробничі плани. 

Звіти, акти про стан рільництва (1946). 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1946, 1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1945). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1194  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Лихоліти Іркліївського 

району Полтавської області  

Справ: 49; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1943–1946 рр. 

Розпорядження, директивні листи райвиконкому, райземвідділу (1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1946); 

зборів членів бригад (1946). 

Виробничі плани (1944–1946). 
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Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1945, 1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1945). 

Відомості опису майна, продуктів та матеріалів (1944). Інвентарні книги обліку майна та 

худоби (1944, 1945). 

 

 

Опис 5 

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Виробничі плани (1947, 1949). 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1947–1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1948). 

Земельно-шнурова книга (1940–1949). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, грошових та натуральних витрат (1949). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1195  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Іркліїв Іркліївського району 

Черкаської області  

Справ: 90; 1943–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1945). 

Виробничі плани (1944–1946). 

Річні звіти колгоспу (1943, 1944, 1946). 

Умови на соцзмагання між бригадами колгоспу (1945, 1946). 

Акти ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспу (1945). 

Головна книга (1945). Книга головних рахунків (1944). Книги допоміжних рахунків (1943–

1945). 

Книги обліку основних засобів, продуктів і матеріалів (1944, 1945). 

 

 

Опис 5 

Справ: 72; 1945–1958 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1953, 1954). 

Виробничі плани (1947–1958). 

Річні звіти колгоспу (1947–1955). 

Умови на соцзмагання між колгоспами, бригадами і ланками та акти перевіряння їх 

виконання (1950, 1953, 1955, 1958). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1949–1958). 

Земельно-шнурова книга (1946–1959). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, майна (1956–1958). 
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Ф. Р-1196  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Бузьки Іркліївського району 

Полтавської області  

Справ: 9; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1945). 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани (1944, 1945). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1945). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944–1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1197  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―3-й Інтернаціонал‖, с. Демки Іркліївського 

району Полтавської області  

Справ: 28; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1943–1946 рр. 

Постанови райвиконкому (1944–1946). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1943–1945). 

Виробничо-фінансові плани (1944–1946). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1944). 

Книги розрахунків з установами та особами (1944, 1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 5 

Справ: 13; 1946–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани (1947–1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

Книги обліку основних засобів виробництва (1946, 1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1198  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Думка Леніна‖, с. Скородистик 

Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 32; 1943–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ: 32; 1943–1950 рр. 

Постанови райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944, 1945, 1948, 1950); загальних зборів 

колгоспників (1944, 1948–1950); бригадних зборів колгоспників (1948). 

Виробничі плани. 

Річні звіти колгоспу (1943–1949). 

Умови на соцзмагання між колгоспами (1944, 1945). 

Звіти про види на урожай сільськогосподарських культур (1944). Звіти про стан 

тваринництва, підсумки сівби під урожай (1945). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1946). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1945). 

Земельно-шнурова книга (1946–1950). 

Списки колгоспників, представлених до нагороди медаллю ―За доблесну працю у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр.‖ (1946). 

 

 

 

Ф. Р-1199  Сільськогосподарська артіль (колгоспи) ім. Шевченка, с. Москаленки 

Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 30; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1943–1950 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1943–1950) 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944, 1946–1950); загальник зборів колгоспників 

(1944, 1946–1949) 

Виробничі плани (1945–1949) 

Список осіб, представлених до вручення медалі "За доблесну працю у Великій Вітчизняній 

війні 1941–1945 рр." (1945). 

Умови на соцзмагання між колгоспами бригадами і ланками та акти перевіряння їх виконання 

(1945–1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1200  Сільськогосподарська артіль (колгоспи) ім ХІІ з'їзду КП(б)У, с. Васютинці 

Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 28; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1943–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому (1946). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1946–1950). 

Виробничі плани (1944, 1949). 
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Договори, умови на соцзмагання між колгоспами, бригадами та акти перевірки їх виконання 

(1948). 

Документи (витяги з протоколів, акти) з присадибного користування колгоспників (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1949) 

Книга обліку основних засобів виробництва (1950) 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1201  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Лящівка Іркліївського 

району Полтавської області  

Справ: 25; 1943–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1943–1949 рр. 

Постанови, накази райвиконкому районного земельного відділу (1944, 1946). 

Протоколи засідань правління колгоспу (1945–1949); загальних зборів колгоспників (1946–

1949). 

Виробничі плани (1944–1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1949). 

Книга головних рахунків (1946). Книга обліку натуральних прибутків і видатків (1943) 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1202  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Заповіт Шевченка", с. Скородистик 

Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 33; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1943–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани (1944–1950). 

Звіти про підсумки сівби сільськогосподарських культур і стан тваринництва (1945–1946). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944–1946). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу.  

Акти ревізійної комісії колгоспу (1944, 1945) 

Земельно-шнурова книга (1946–1950) 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1203  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Росія", с. Лящівка Чорнобаївського району 

Черкаської області  

Справ: 196; 1943–1980 рр. 
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Опис 1  

Справ: 12; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1945, 1946). 

Виробничі плани (1944–1946). 

Умови на соцзмагання між колгоспами (1945). 

Прибутково-видатковий кошторис (1944).  

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1945) 

 

 

Опис 4 

Справ: 151; 1947–1980 рр. 

Статут артілі (1963). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників. 

Звіти доповіді голови колгоспу (1958–1966, 1975–1980) 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1972, 1973, 

1976–1980). 

П'ятирічні плани розвитку сільського господарства (1959–1975). Виробничо-фінансові плани 

(1947–1951, 1954–1964, 1973). 

Інформації про хід виконання планових завдань (1972, 1973). Звіти про виробництво 

продукції тваринництва (1973). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1958, 1959, 1970, 

1973). 

Штатний розпис (1973). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–

1952, 1965, 1973). 

Акт на вічне користування землею (1961). 

Земельно-шнурова книга (1962). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1961–1977). 

Сортонасіннева книга (1958–1960). Шнурові книги обліку насіння (1962, 1972–1979) 

Документи: (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1979, 1980); (протоколи, 

плани, акти обстежень, списки) групи народного контролю (1973–1980). 

 

 

Опис 1 м 

Справ: 33; 1970–1978 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1975–1978); загальних зборів членів профспілки 

(1971–1974); засідань профкому. Звітні доповіді голови профкому (1970–1973) 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності. 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1204  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Старий Коврай 

Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 69; 1943–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1943–1946 рр. 
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Розпорядження Іркліївського райвиконкому, райвідділу (1943–1945) 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани. 

Звіти: про підсумки сівби сільськогосподарських культур (1945, 1946); про стан 

тваринництва (1944–1946). 

Умови на соцзмагання між колгоспами, бригадами та ланками (1944, 1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1943–1945). Інвентарні описи майна, продуктів та матеріалів (1943, 1944). 

 

 

Опис 5  

Справ: 34; 1949–1960 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1949, 1950, 1954–1960); засідань правління 

колгоспу (1949, 1950, 1953–1960). 

Виробничо-фінансові плани (1950–1959). 

Річний звіт по тваринництву (1954). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1205  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя", с. Скородистик Іркліївського 

району Полтавської області  

Справ: 37; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 37; 1943–1950 рр. 

Постанови райвиконкому (1945–1948). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідання правління колгоспу (1943–1949). 

Виробничі плани. 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1945, 1946). Щомісячні звіти про види та 

урожай сільськогосподарських культур та стан тваринництва (1944, 1946). 

Умови на соцзмагання між колгоспами, бригадами і ланками та акти перевіряння їх 

виконання (1944, 1947). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1946). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу (1944, 1945). 

Земельно-шнурова книга (1946–1948). 

Список колгоспників, які представлені до вручення медалі "За доблесну працю у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр." (1945) 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1206  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 1-ої сесії Верховної Ради УРСР, с. 

Червоногірка Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 39, 1944–1950 рр. 
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Опис 1  

Справ: 39, 1944–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому райземвідділу (1944–1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946–1948, 1950); засідання правління 

колгоспу (1945–1950). 

Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1949). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1950). 

Земельно-шнурова книга (1946–1949). 

Головні книги (1945, 1946). Книги головних рахунків (1944, 1945). Книга обліку фондів, 

грошових прибутків та їх розприділення (1950) 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1207  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Устименка, с. Крутьки Іркліївського 

району Черкаської області  

Справ: 57; 1943–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 57; 1943–1958 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1943–1945). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1957) 

Виробничі плани (1944, 1949, 1950, 1958). 

Агрономічний звіт (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1946, 1950). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1943–1946). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, грошових та натуральних витрат (1947–1952). 

Заяви громадян (1945–1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1208  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Красіна, с. Першотравневе Іркліївського 

району Полтавської області  

Справ: 32, 1943–1950 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 32, 1943–1950 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1945, 1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1949); засідань правління колгоспу (1945–

1949). 

Виробничі плани. 

Умови на соцзмагання між колгоспами, ланками та акти перевіряння їх виконання (1945, 

1949). 
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Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1944, 1945). 

Довідка про стан господарства колгоспу та про збитки, нанесені колгоспу німецько-

фашистськими загарбниками (1943). 

Список колгоспників, представлених до вручення медалі "За доблесну працю у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр." (1946) 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1209  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Заповіт Леніна", с. Першотравневе 

Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 58; 1943–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 58; 1943–1957 рр. 

Постанови райвиконкому, накази райземвідділу (1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; загальних зборів 

бригад та ланок колгоспу (1946–1949); нарад бригадирів, ланкових та колгоспного активу 

(1947); бригадних зборів (1943, 1944). 

Виробничі плани (1944–1946, 1949–1957). 

Договори, умови на соцзмагання між колгоспами, бригадами і ланками та акти перевіряння їх 

виконання (1945, 1947, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1952). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1945, 1946). 

Книги обліку основних фондів (1944, 1945). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1943). 

Список колгоспників, представлених до вручення медалі "За доблесну працю у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр." (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1210  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Васютинці Іркліївського 

району Полтавської області 

Справ: 26; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1943–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1950); засідань правління колгоспу (1946–

1950). 

Виробничі плани (1944–1949). 

Прибутково-видатковий кошторис (1946). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1943–1949). 
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Ф. Р-1211  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Мельники 

Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 31; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1943–1950 рр. 

Постанови райвиконкому (1944). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; зборів членів бригад 

(1947). 

Державний план відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу (1949). Виробничі 

плани (1944–1950). 

Договори, умови на соцзмагання між колгоспами бригадами та акти перевіряння їх 

виконання (1949, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1949). 

Акти про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1212  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перше Травня", с. Мельники Іркліївського 

району Полтавської області 

Справ: 29; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1943–1950 рр. 

Постанови, накази райвиконкому, райземвідділу (1944, 1945). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Виробничі плани (1944–1950). 

Умови на соцзмагання між колгоспами, бригадами і ланками та акти перевіряння їх 

виконання (1945, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1949). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1944). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1213  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя", с. Пищики Іркліївського 

району Полтавської області  

Справ: 22; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому, райземвідділу (1946) 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу і бригадних зборів 

(1946) 

Виробничі плани (1945, 1946). 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1946). 

Прибутково-видатковий кошторис (1945). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944–1946). 

Книги обліку фондів, прибутків та видатків (1944–1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1214  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Мельники Іркліївського 

району Полтавської області  

Справ: 32; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1943–1950 рр. 

Накази, постанови райвиконкому, райземвідділу (1944, 1946). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1950). 

Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–1215  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Москаленки Іркліївського 

району Полтавської області  

Справ: 41; 1943–1950 рр.  

 

Опис 1 

Справ: 41; 1943–1950 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому, райдержвідділу (1943–1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1950); засідань правління колгоспу (1943–

1949). 

Виробничі плани (1945–1949). 

Соцзобов'язання бригад: ланок та акти перевіряння їх виконання (1946, 1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1216  Виконавчий комітет Драбівської районної Ради народних депутатів, смт. Драбів 

Драбівського району Черкаської області  

Справ: 667; 1923, 1943–1979 рр. 

 

Опис 1  
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Справ: 30; 1923, 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань: постанови районного виконкому (1943–1946) Протоколи нарад голів 

сільських рад та голів колгоспів (1945). 

Квартальні плани роботи виконкому (1944). 

Плани посіву ярових культур по району (1945). 

Умови соцзмагання між колгоспниками районів (1945). 

Акти ревізійно-контрольної тройки по перевірці грошових сум ліквідованого 

Кантакузівського волосного виконкому і сільських рад Драбівського району (1923). 

Відомості про наявність землі у Драбівському районі (1923). 

Книга обліку прибутку грошових сум (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 637; 1947–1979 рр. 

Обов'язкові рішення райвиконкому (1958, 1959, 1961, 1962) 

Протоколи сесій райради (1949–1979). Протоколи засідань, плани роботи, доповідні записки 

про роботу постійних комісій (1959, 1960, 1963–1979).  

Протоколи зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1970, 1971, 1977–1979). 

Накази та пропозиції виборців депутатам (1955, 1959, 1965, 1967, 1972, 1977). Заходи по 

виконанню наказів виборців (1967, 1968). 

Протоколи засідань виконкому. Розпорядження виконкому (1954–1979). Реєстраційні картки 

та журнали реєстрації рішень (1955–1979) і розпоряджень (1964–1979) виконкому. 

Плани роботи виконкому (1955). 

Контрольні завдання обласного виконкому, інформації, довідки та листування про стан 

роботи по переселенню громадян і оргнабору робочої сили (1958). 

Договори на соцзмагання виконкомів, селищних і сільських рад та акти перевіряння їх 

виконання (1954, 1965–1968). Звіти, інформації, відомості про організаційно-масову роботу 

(1954, 1958, 1979). 

Протоколи, списки про нагородження орденами і медалями про присвоєння почесного звання 

громадянам району (1965–1977). Протоколи, списки та інші документи про нагородження 

багатодітних матерів (1956, 1958, 1963, 1964, 1967, 1969). 

Статистичні звіти про склад виконкомів постійних комісій, скликання сесій районних, 

селищних і сільських рад, віковий та статевий склад депутатів місцевих Рад (1957–1979). 

Довідки та доповідні записки про стан шляхового будівництва і автотранспорту (1956) 

Довідки про стан торгівлі в районі (1958). Відомості про організацію в районі вечірніх шкіл 

сільської молоді (1956). 

Документи (інформації, листування з органами вищого рівня) про виконання закону про 

пенсійне забезпечення колгоспників (1965). 

Листування з органами вищого рівня про об'єднання населених пунктів (1976). 

Довідка деяких показників райцентру с. Драбів у зв'язку з клопотанням про віднесення його 

до категорії селищ міського типу (1965). 

Акти про розукрупнення колгоспів та радгоспів (1966, 1967). 

Документи (звіти, довідки) з питань релігійних культів (1976–1979). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати райради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду  балотуватися, списки депутатів райради та членів виконкому (1955, 

1957, 1959–1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975–1978). 
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Кошториси адміністративно-господарських витрат (1957–1979). Річний фінансовий звіт 

(1954). Річні бухгалтерські звіти про виконання кошторисів витрат по бюджету (1957–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1217  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Драбівському району 

(уповмінзаг), с. Драбів Драбівського району Полтавської області  

Справ: 4; 1946 р. 

 

Опис 3 

Справ: 4; 1946 р. 

Накази Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Полтавській області. 

Річні звіти про виконання планів по заготівлях сільськогосподарських продуктів. 

Квартальні звіти про витрати по бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1218  Драбово-Ульянівська машинно-тракторна станція (МТС), с. Драбів Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 50; 1943–1958 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 7; 1943–1945 рр. 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1945). 

Річні звіти про виконання виробничо-фінансових планів. 

Книга реєстрації бухгалтерських документів (1945). 

 

 

Опис 4  

Справ: 43; 1946–1958 рр. 

Накази, розпорядження обласного управління сільського господарства (1947, 1950, 1956, 

1957). 

Виробничо-фінансові плани. 

Приймально-здавальні акти з додатками при зміні директора станції (1950, 1956); 

матеріальних цінностей у зв'язку з реорганізацією станції (1958). 

Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат (1947–1958). Річні звіти 

про фінансово-господарську діяльність станції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1219  Драбівський районний архів Архівного відділу МВС УРСР по Полтавській 

області, с. Драбів Драбівського району Полтавської області  

Справ: 8; 1943–1946 рр. 
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Опис 1  

Справ: 8; 1943–1946 рр. 

Розпорядження архівного відділу управління Народного Комісаріату Внутрішніх справ по 

Полтавській області (1944–1946). 

Квартальні плани та звіти про виконану роботу архіву (1945, 1946). 

Список установ, підприємств та організацій, які існували в період тимчасової окупації в 

Драбівському районі (1943). 

Акт про збитки, нанесені архіву німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1220  Фінансовий відділ виконавчого комітету Драбівської районної Ради народних 

депутатів, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області  

Справ: 681; 1944–1979 рр. 

 

Опис1 

Справ: 33; 1944–1946 рр. 

Накази Народного Комісаріату фінансів УРСР; постанови, розпорядження Полтавського 

обласного фінансового відділу і Полтавського обласного виконкому. 

Річний звіт про виконання місцевих бюджетів (1944). 

Квартальні звіти про зміни обрахованих сум обліку платників сільськогосподарського 

податку (1945). 

Доповіді про фінансову роботу райфінвідділу (1945). Річний звіт про роботу (1945). 

Квартальні звіти установ району (1945). Річні звіти колгоспів району (1944). 

Річні звіти про результати обрахування про самообкладання та таблиці по розробці цих звітів 

(1945). Місячні звіти про залишки недоїмок (1944, 1945). Річні звіти про результати обліку 

платників та обрахування сільськогосподарського податку, зведені таблиці по розробці цих 

звітів (1945). Річні звіти про результати обрахування оподаткованого податку з колгоспників 

і документи по розробці цих звітів (1945). 

Акти ревізій податкових агентів та документи по розробці звітів (1944, 1945). Акти ревізій 

фінансових агентів (1944). Акти ревізій кас податкових агентів (1945). Акти перевіряння 

стягнення податкового податку (1945); опису майна громадян за несплату недоїмок (1945). 

Квартальні бюджети райфінвідділу та установ району (1944). Місцевий бюджет району 

(1945). Документи по складанню місцевого бюджету (1944, 1945). 

Кошториси витрат сільських рад (1945). 

Місячні звіти про мобілізацію коштів (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ 630; 1944–1979 рр. 

Накази Міністерств фінансів СРСР і УРСР; накази Черкаського обласного виконкому. 

Черкаського обласного фінвідділу по державних прибутках; рішення Драбівського районного 

виконкому з питань складання місцевого бюджету (1949, 1958–1979). 

Протоколи службових нарад у завідуючого райфінвідділу (1970–1978). 

Комплексні плани роботи (1974–1979). 

Річні плани надходжень на окремих видах прибутків бюджету (1971, 1972, 1974). 
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Річні бухгалтерські звіти про виконання кошторису республіканського бюджету, про 

виконання місцевого бюджету та показників по мережі і штатах (1946–1979). 

Звіти про зміну нарахування сум та надходжень платежів по податках (1959–1964, 1967–

1979). 

Річні звіти про реєстрацію штатів (1967, 1968, 1971–1979). 

Звіти про суми надходжень платежів по державних доходах (1955–1966). Річні звіти про 

надходження сум недоїмки по прибутках та таблиці до нього, по платежах в бюджет 

державних і кооперативних підприємств і установ по податках та зборах з населення (1967–

1979). Звіти про наслідки обліку платників і нарахування сільськогосподарського податку 

(1948, 1952, 1958, 1960–1966, 1971–1979). Звіти обрахування та надходження сум прибутків 

від демонстрування кінофільмів (1949, 1951, 1960, 1962–1966, 1971–1979); сум податку з 

видовищ (1961). Звіти про надходження та обстеження прибуткового податку з 

кооперативних підприємств (1965, 1966, 1971–1979). Звіти про наслідки обліку платників 

прибуткового податку з населення (1958–1979). Звіти про наслідки обрахування та 

надходження оподаткованого прибутку і нарахування прибуткового податку з колгоспів 

(1951, 1958–1979). 

Зведені дані, довідки та інші документи про надходження і використання централізованого 

союзного фонду соціального забезпечення колгоспників (1971–1979). 

Місцевий бюджет району (1946–1967, 1971–1979) 

Мережа і штати установ, які знаходяться на республіканському бюджеті та бюджеті району; 

зведення сітки штатів та контингентів (1946–1979).Зведення місцевих бюджетів (1946, 1948, 

1968–1972). 

Штатні розписи та кошториси адміністративно-господарських витрат райфінвідділу (1944–

1976). 

Протоколи засідань виконкомів сільських рад про затвердження бюджетів (1946) 

Зведення мережі штатів та установ, які перебувають на районному бюджеті (1949, 1953, 1967, 

1971). Штати, кошториси та реєстраційні картки установ району (1968–1979). Баланси 

прибутків та видатків по установах місцевої промисловості ( 1967–1970). 

Акти ревізій райфінвідділу, проведених органами вищого рівня (1946, 1949, 1952, 1962, 1965, 

1969–1971, 1973, 1975). 

Річні звіти про виконання плану по чисельності та фонду заробітної плати райфінвідділу про 

виконання кошторису республіканського бюджету (1951, 1952, 1954–1962, 1967–1979). 

Одноразові звіти про чисельність адміністративно-управлінського  апарату і роз приділення 

їх по зайнятих посадах (1972, 1974–1979). 

Журнали реєстрації штатів і кошторисів установ, підприємств та організацій (1944–1951, 

1964–1974, 1979). 

Піврічні звіти про роботу районного контролера-ревізора (1967–1979). 

Акти та інші документи про реалізацію затриманого без господарського і конфіскованого 

майна (1971–1979). Книги обліку актів опису та оцінки майна, прийнятого на облік 

райфінвідділом (1971–1979). 

Списки установ, підприємств та організацій по реєстрації штатів (1944, 1949). 

Документи (протоколи профспілкових зборів колективу райфінвідділу, засідань місцевого 

комітету, статистичні звіти) місцевого комітету (1977–1979). 

 

 

Опис 1м 

Справ 18; 1971–1979 рр. 

Протоколи: профспілкових зборів колективу райфінвідділу, засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти про роботу місцевого комітету (1971–1976) 
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Ф. Р-1222  Драбівська дослідна станція рільництва Українського науково-дослідного 

інституту землеробства Південного відділення Всесоюзної Академії сільськогосподарських 

наук ім. В.І.Леніна (ВАСГНІЛ), с. Драбово-Барятинське Драбівського району Черкаської 

області 

Справ 319; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944–1946 рр. 

Директиви, вказівки, накази, розпорядження: Народного Комісаріату землеробних справ 

УРСР; Народного Комісаріату землеробства СРСР; Міністерства земельних справ УРСР: 

науково-дослідного інституту соціального землеробства. 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1946). 

Штатні розписи і кошториси витрат по бюджету (1945, 1946). Прибутково-видатковий 

кошторис по експериментальній базі (1944) Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 2  

Справ 309; 1947–1980 рр. 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, науково-дослідного інституту 

соціалістичного землеробства (1947, 1948, 1950–1955, 1962–1969, 1972, 1973, 1977, 1979, 

1980). 

Накази директора станції з основної діяльності (1969–1980). 

Протоколи засідань науково-технічної ради Драбівського дослідного поля (1952, 1953). 

Перспективні плани розвитку дослідного поля та дослідної станції (1959, 1961, 1964–1970). 

Тематичні плани науково-дослідної роботи станції (1967, 1974–1976, 1980). Плани 

впровадження досягнень науки та передового досвіду (1967, 1969). Плани ветеринарно-

профілактичних заходів (1964–1979). Виробничо-фінансові плани (1948–1975). 

Ветеринарні звіти (1969–1980). 

Звіти про застосування досягнень науки та передового досвіду роботи (1970–1979, 1978, 

1979). Річні звіти про вирощування та збір сортового насіння, здачу його державі, його 

випробування (1958, 1965, 1967–1980). 

Акти перевіряння стану землевпорядкування та сівозмін (1965, 1966). 

Інформації про роботу пункту та наслідки від штучного осіменіння сільськогосподарських 

тварин (1980). Зведена бонітіровочна відомість великої рогатої худоби (1980). Журнал 

епізоотичного стану тварин (1980). Журнали обліку племінної худоби в господарстві (1958, 

1961). 

Затверджені генеральні (зведені) кошториси капітального будівництва і реконструкції, 

титульні списки, річні звіти по будівництву (1960, 1961, 1964, 1969–1980). Кошториси на 

капітальний ремонт об'єктів (1965–1967). Акти приймання в експлуатацію закінчених об'єктів 

будівництва (1964–1980). 

Акт прийому –передачі при зміні директора (1959). 

Список працівників дослідного поля (1960). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1958, 1961, 1963, 1966, 1969, 1980). Річні бухгалтерські 

звіти (1947–1965). Акти ревізії фінансово-господарської діяльності дослідного поля та 
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дослідної станції (1958–1961, 1963–1976, 1979, 1980). Аналізи фінансово-господарської 

діяльності станції (1968–1975, 1980). 

Документи (протоколи, звіт голови профкому, плани роботи, колективні договори і звіти про 

їх виконання, кошториси витрат, фінансові і статистичні звіти) профспілкового комітету 

(1958–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1224  Драбівський маслозавод Полтавського обласного тресту "Головмаслопром", с. 

Драбів Драбівського району Полтавської області  

Справ: 7; 1943–1945 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 7; 1943–1945 рр. 

Директиви, розпорядження Полтавського тресту (1945). 

Контрольні журнали (1944, 1945). 

Касові книги (1943, 1945). 

 

 

 

Ф. Р-1227  Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Драбівської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Драбів Драбівського району Полтавської області. 

Справ: 13; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 13; 1944–1946 рр. 

Накази Народного Комісаріату охорони здоров'я СРСР, Міністерства охорони здоров'я СРСР; 

накази та розпорядження Полтавського обласного відділу охорони здоров'я (1945, 1946). 

Протоколи нарад відділу (1946). 

Листування з медичними установами та іншими організаціями району з питань медичного і 

санітарного обслуговування (1946). 

Річні звіти відділу (1945, 1946). 

Приймально-здавальні акти посадовими особами медичних установ району (1946). 

Штатний розпис, кошторис витрат відділу (1944). Кошториси підвідомчих медичних установ 

(1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1230  Відділ по будівництву в колгоспах виконавчого комітету Драбівської районної 

Ради депутатів трудящих , с. Драбів Драбівського району Черкаської області  

Справ: 85; 1945–1957 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 17; 1945–1946 рр. 
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Накази, розпорядження управління сільського і колгоспного будівництва про Раді Народних 

Комісарів УРСР Полтавського обласного виконкому; розпорядження Драбівського 

райфінвідділу (1945, 1946). 

Плани колгоспного будівництва (1946) Проекти планів сільськогосподарського будівництва 

(1946). 

Річний звіт відділу (1945). 

Довідки про стан будівництва житлових будинків колгоспників (1945, 1946). 

Умови, договори на змагання колгоспників та показники їх виконання (1946). 

Списки колгоспних будівельних бригад (1945, 1946). 

Типовий кошторис (1944). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1946). Місячні звіти про 

витрати коштів місцевого бюджету (1945, 1946). 

Місячні звіти про витрати коштів місцевого бюджету (1945, 1946). 

 

 

Опис 5 

Справ: 68; 1947–1957 рр. 

Накази, розпорядження начальника Черкаського обласного управління у справах сільського і 

колгоспного будівництва; розпорядження Полтавського обласного управління у справах 

сільського і колгоспного будівництва; постанови, рішення Драбівського районного 

виконкому. 

Плани: сільського і колгоспного будівництва по Драбівському району (1947); будівництва в 

колгоспах (1947–1954). 

Річні зведені звіти по будівництву в районі. Акти приймання збудованих приміщень у 

колгоспах району (1951–1957). 

Умови на соцзмагання між колгоспами району, між відділами сільського і колгоспного 

будівництва (1947–1949). 

Заяви громадян на дозволи районного виконкому на виділення земельних ділянок (1949–

1957). 

Річні фінансові звіти (1954–1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1232  Відділ кінофікації виконавчого комітету Драбівської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Драбів Драбівського району Полтавської області. 

Справ: 4; 1945–1946 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 1; 1945–1946 рр. 

Журнал – головна книга Драбівського кінотеатру. 

 

 

Опис 2 

Справ: 3; 1946–1947 рр. 

Накази, розпорядження Полтавського обласного управління кінофікації. 

Звітні баланси по експлуатації кіномережі Драбівського кінотеатру. 

Журнал – головна книга Драбівського кінотеатру. 
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Ф. Р-1233  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Драбівської районної Ради 

депутатів трудящих, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області  

Справ: 153; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1944–1946 рр. 

Річні звіти відділу. 

Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. 

Журнали – головна (1944–1946). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності відділу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 142; 1947–1975 рр. 

Протоколи засідань, плани роботи, звіти громадської ради при відділі (1967–1975). 

Плани роботи відділу (1961–1975). 

Річні звіти про роботу відділу (1960–1975). Акти перевіряння відділу органами вищого рівня 

(1947–1949, 1958–1961, 1963, 1965–1970, 1972–1974). 

Книги обліку багатодітних матерів, які представлені до нагороди (1946–1970, 1974, 1975). 

Річні бухгалтерські звіти про виплату пенсій та державних допомог. 

Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні бухгалтерські звіти 

відділу (1950–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1234  Драбівська районна інформаційно-обчислювальна станція держстатистики 

статистичного управління Черкаської області, смт. Драбів Драбівського району Черкаської 

області  

Справ: 415; 1943–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1943–1946 рр. 

Накази, директивні вказівки та розпорядження Черкаського обласного статуправління, 

постанови Полтавського обласного виконкому та Драбівського районного виконкому. 

Звіти про перепис промисловості (1945, 1946). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 

(1944–1946). Звіти про перепис худоби; про наявність тракторів, автомашин (1945, 1946). 

Одноразові звіти про віковий та статевий склад сільського населення. 

Довідки про наявність чорних металів та металолому в районі (1945). 

Акти апробації посівів; приймання заключних звітів про підсумки сівби; обстеження ходу 

весняної сівби; перевіряння звітів про види на урожай (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 400; 1945–1979 рр. 
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Плану роботи інспектури (1954, 1955, 1974–1979). 

Звіти промислових підприємств, статистичні таблиці по одноразовому обліку та перепису 

промисловості (1947–1954, 1960–1979). 

Документи про перепис та одноразовий облік худоби, породної рогатої худоби у 

колгоспників та одноосібників (1945–1974). Підсумки річного обліку худоби в колгоспах і 

радгоспах та інших державних і кооперативних господарствах (1953, 1976–1979). 

Річні плани по закупівлях сільськогосподарських продуктів (1976–1979). Річні звіти про 

заготівлі сільськогосподарських продуктів (1951–1979). Зведені статистичні документи по 

сільському господарству (1958, 1959, 1963–1979). Річні звіти заготівельних і торгівельних 

організацій, промислових підприємств про контрактацію сільськогосподарських продуктів та 

сировини за договорами з колгоспами і радгоспами та іншими державними господарствами 

(1976–1979). 

Річні звіти колгоспів (1961–1979) Акти перевірок звітних даних, доповідні записки та інші 

документи про стан бухгалтерського обліку в колгоспах (1961–1965). 

Річні звіти по капітальному будівництву (1951, 1953, 1954). Зведені статистичні документи по 

капітальному будівництву та житлово-комунальному господарству (1955, 1958, 1964, 1965, 

1974–1979). 

Зведені документи, річні звіти по обліку тракторів (1947, 1951–1953, 1960–1963, 1974–1979). 

Річні звіти по статистиці транспорту та зв'язку (1976–1979). 

Зведення по одноразових обстеженнях, перепису і обліку з питань освіти та культури (1961, 

1974, 1976–1979 рр.). 

Річні звіти про чисельність і склад керівних працівників, спеціалістів і механізаторів в 

колгоспах і радгоспах, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів (1976–1979). 

Звітні дані, акти реєстрації механічного та природного руху населення (1953, 1958–1979). 

Зведення з усіх галузей статистики, які подаються місцевим керівним органам (1958–1975). 

Аналітичні записки і доповіді з усіх галузей господарства та культури (1966–1979). 

Документи про перепис фруктово-ягідних насаджень та їх одноразовий облік (1945, 1950, 

1952, 1970). Подвірні списки перепису фруктово-ягідних виноградних насаджень (1953). 

Документи по обліку посівних площ і урожайності (1947, 1948, 1951–1955). 

Звіти і зведення з питань праці і заробітної плати (1960–1969, 1971–1973, 1976–1979). 

Річний звіт про виконання плану по праці (1953). Документи по одноразовому обстеженню 

праці (1951, 1952, 1954, 1955). 

Списки підприємств, організацій та установ району (1953, 1974–1979). 

Річні бухгалтерські звіти та баланси станції (1976–1979). Річні звіти про роботу станції з 

механізації бухгалтерського обліку (1976–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1236  Драбівська машинно-тракторна станція (МТС), с. Драбів Драбівського району 

Черкаської області  

Справ: 73; 1943–1958 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 20; 1943–1946 рр. 

Накази, постанови, директиви, розпорядження: Народних комісаріатів землеробства СРСР і 

УРСР; Міністерств земельних справ УРСР, технічних культур СРСР і УРСР, тваринництва 

УРСР; Полтавського обласного земельного відділу. 
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Виробничо-фінансові плани (1944–1946). 

Кошторис та капітальне будівництво майстерні (1945). 

Акти приймання-передавання справ при зміні керівників станції (1946). 

Головна книга (1946). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 5  

Справ: 53; 1947–1958 рр. 

Накази, розпорядження Полтавського та Черкаського обласних управлінь сільського 

господарства. 

Виробничо-фінансові плани. 

Річні звіти станції. 

Звіти по кадрах. 

Акти приймання-передавання матеріальних цінностей при зміні директора (1958). 

Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат (1952, 1953, 1956–1958). 

Протоколи засідань робітничого комітету профспілки працівників і службовців сільського 

господарства і заготівель (1955–1959). Колективні договори між адміністрацією та 

робітничим комітетом (1950, 1952, 1955). 

 

 

 

 

Ф. Р-1237  Драбівський кістково-туберкульозний санаторій відділу охорони здоров'я 

виконавчого комітету Полтавської обласної Ради депутатів трудящих, с. Драбів Драбівського 

райлну Черкаської області  

Справ: 42; 1944–1953 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 15; 1944–1946 рр. 

Накази, директиви та розпорядження Полтавського обласного відділу охорони здоров'я (1945, 

1946). 

Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні фінансові звіти. 

Касова книга (1945). Акти ревізій органами вищого рівня (1946). Акти інвентаризації 

господарського інвентаря (1945). Книги обліку витрат по бюджету; господарського інвентаря 

та продуктів харчування (1945) 

 

 

Опис 4 

Справ: 27, 1947–1953 рр. 

Накази Полтавського обласного відділу охорони здоров'я. 

Акти обстеження санаторію (1953). 

Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні фінансові звіти. 

Акти документальних ревізій (1948, 1950–1953). 
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Ф. Р-1238  Драбівське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки споживчих і 

кооперативних товариств (райст), смт. Драбів Драбівського району Черкаської області  

Справ: 475; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 42; 1943–1952 рр. 

Постанови, розпорядження Полтавської обласної споживчої спілки (1949–1952). 

Постанови та протоколи засідань правління райспоживспілки. 

Річні звіти: з основної діяльності райспоживспілки; з основної діяльності підприємств та 

організацій системи райспоживспілки. 

Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат (1950–1952). Вступний 

баланс райспоживспілки (1973). Вступні баланси та акти інвентаризації основних засобів 

сільських споживчих товариств (1943, 1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 311; 1953–1971 рр. 

Директивні вказівки, постанови, розпорядження Полтавської та Черкаської облспоживспілок, 

Черкаського обласного виконкому, Драбівського районного виконкому. 

Постанови, розпорядження та протоколи засідань правління райспоживспілки. 

Річні звіти з основної діяльності райспоживспілки (1953–1958, 1968–1971). Зведені 

статистичні звіти по системі райспоживспілки (1962–1964, 1969). Річні статистичні звіти 

підприємств та організацій системи райспоживспілки (1959–1964). 

Плани роботи райспоживспілки (1967–1969). 

Плани роботи бюро економічного аналізу та плани заходів по мобілізації внутрішніх резервів 

(1969). 

Протоколи: зборів уповноважених райспоживспілки (1954–1960); загальних зборів 

уповноважених пайовиків райспоживспілки (1962–1964, 1966); звітно-виборних зборів 

уповноважених пайовиків (1966–1971); загальних зборів уповноважених пайовиків 

організацій та підприємств системи райспоживспілки (1962–1964). 

Аналізи господарської діяльності райспоживспілки та її сітки (1959–1964, 1967–1970). 

Кон’юнктурні інформації про діяльність райспоживспілки та підвідомчих організацій і 

підприємств (1960–1964). 

Договори на соцзмагання між райспоживспілками та документи про їх виконання (1955–

1969). Плани, інформації про організаційно-масову роботу (1966, 1967, 1969). 

Документи (протоколи, висновки, списки) про передовиків виробництва (1959–1964). 

Звіти, довідки про виконання плану роздрібного товарообігу (1966, 1969). Відомості, довідки 

про стан контролю за цінами, про зберігання кооперативної власності (1968). 

Довідки, інформації, відомості про стан кооперативної власності (1969). 

Плани роботи з кадрами (1967–1971). Річні звіти про роботу з кадрами (1966–1971). Акти 

перевіряння з кадрами в сільських споживчих товариствах (1967, 1969). 

Статистичні звіти про склад і рух кадрів, чисельність працівників за статтю віком та стажем 

роботи (1967, 1968). 

Акти перевіряння виконання заходів по боротьбі з крадіжками та безгосподарністю в 

організаціях споживчої кооперації (1971). 

Документи (плани, річні титульні списки, акти приймання виконаних робіт) з капітального 

будівництва (1961–1969). Річні звіти райспоживспілки та бухгалтерські по 

капіталовкладенням (1959–1967). Річні звіти підприємств і організацій системи 

райспоживспілки та бухгалтерські по капіталовкладенням (1959–1964). 
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Плани з праці і зарплаті, роздрібного товарообігу, плани прибутків, витрат обігу (1959–1969). 

Річні звіти про виконання плану з праці та заробітної платні (1967–1969). Інформації про 

розрахунково–фінансовий стан підприємств та організацій райспоживспілки, відомості про 

виконання плану витрат обігу (1959–1964). 

Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат райспоживспілки та 

сільських споживчих товариств (1959–1970). 

Плани фінансово-господарської діяльності (1967–1971). Акти документальних ревізій 

райспоживспілки (1953–1958). Довідки про результати ревізій підприємств райспоживспілки 

(1971). 

Книги обліку витрат обігу, основних засобів (1962–1965). 

 

 

Опис 3 

Справ: 122; 1972–1980 рр. 

Директивні вказівки, постанови, розпорядження Полтавської та Черкаської облспоживспілок, 

Черкаського обласного виконкому, Драбівського районного виконкому. 

Постанови, розпорядження та протоколи засідань правління райспоживспілки. 

Річні звіти з основної діяльності райспоживспілки. Зведені статистичні звіти по системі 

райспоживспілки. Річні статистичні звіти підприємств та організацій системи 

райспоживспілки.  

Плани роботи райспоживспілки . 

Плани роботи бюро економічного аналізу та плани заходів по мобілізації внутрішніх 

резервів. 

Протоколи: зборів уповноважених райспоживспілки; загальних зборів уповноважених 

пайовиків райспоживспілки ;звітно-виборних зборів уповноважених пайовиків; загальних 

зборів уповноважених пайовиків організацій та підприємств системи райспоживспілки 

Аналізи господарської діяльності райспоживспілки та її сітки . 

Кон’юнктурні інформації про діяльність райспоживспілки та підвідомчих організацій і 

підприємств . 

Договори на соцзмагання між райспоживспілками та документи про їх виконання. Плани, 

інформації про організаційно-масову роботу . 

Документи (протоколи, висновки, списки) про передовиків виробництва . 

Звіти, довідки про виконання плану роздрібного товарообігу. Відомості, довідки про стан 

контролю за цінами, про зберігання кооперативної власності . 

Довідки, інформації, відомості про стан кооперативної власності . 

Плани роботи з кадрами. Річні звіти про роботу з кадрами. Акти перевіряння з кадрами в 

сільських споживчих товариствах. 

Статистичні звіти про склад і рух кадрів, чисельність працівників за статтю віком та стажем 

роботи. 

Акти перевіряння виконання заходів по боротьбі з крадіжками та безгосподарністю в 

організаціях споживчої кооперації. 

Документи (плани, річні титульні списки, акти приймання виконаних робіт) з капітального 

будівництва. Річні звіти райспоживспілки та бухгалтерські по капіталовкладенням. Річні 

звіти підприємств і організацій системи райспоживспілки та бухгалтерські по 

капіталовкладенням . 

Плани з праці і зарплаті, роздрібного товарообігу, плани прибутків, витрат обігу. Річні звіти 

про виконання плану з праці та заробітної платні. Інформації про розрахунково – фінансовий 

стан підприємств та організацій райспоживспілки, відомості про виконання плану витрат 

обігу . 
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Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат райспоживспілки та 

сільських споживчих товариств . 

Плани фінансово-господарської діяльності. Акти документальних ревізій райспоживспілки. 

Довідки про результати ревізій підприємств райспоживспілки. Книги обліку витрат обігу, 

основних засобів . 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1239  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Перервинці Драбівського 

району Полтавської області  

Справ: 20; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 12; 1944–1946 рр. 

Директивні вказівки, розпорядження райвиконкому, районного відділу сільського 

господарства (1945, 1946). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1945, 1946). 

Планові завдання Драбівського районного виконкому і районного відділу сільського 

господарства (1945).Виробничий план (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Головні книги (1945, 1946). Книга обліку основних засобів (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 8; 1947–1949 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничо-фінансовий план (1949). 

Річні бухгалтерські звіти (1948, 1949). 

Книга обліку основних засобів (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1240  Виконавчий комітет Бойківщинської сільської Ради народних депутатів, с. 

Бойківщина Драбівського району Черкаської області  

Справ: 278; 1943–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1944–1946 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження Полтавського обласного виконкому  та Драбівського 

районного виконкому (1945, 1946). 

Протоколи сесій сільради та засідань виконкому (1946). 

Бюджет сільради (1946). 

Заключні звіти по обміру: присадибних ділянок (1944, 1946); по обміру посівних площ (1945, 

1946). 
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Опис 2 

Справ: 269; 1943, 1947–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1951, 1959–1979); засідань виконкому (1950–1952, 1955–

1979); протоколи звітних виборців та звіти депутатів перед виборцями (1960–1977). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1957–1979). 

Плани роботи виконкому (1957–1975). 

Текстові звіти про роботу виконкому (1957–1968). Інформації про роботу виконкому (1957, 

1960–1962, 1965–1968). Відомості про стан місць захоронення воїнів, що загинули під час 

Великої Вітчизняної війни (1964). Книга обліку воїнів, що загинули під час звільнення села 

від німецько-фашистських загарбників (1943). 

Заходи по благоустрою села (1975). 

Умови на соцзмагання між сільськими радами та акти перевіряння їх виконання (1955–1964, 

1970, 1973, 1975, 1976). Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу 

(1963, 1964, 1970–1979). 

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів та постійних комісій (1961–1979). Річні та 

одноразові статистичні звіти про вік і стать населення (1949, 1955, 1957, 1976–1979). 

Протоколи зборів трудящих по висуненню у депутати сільради, окружних виборчих комісій 

про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду 

балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959–1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971–1973, 1975, 1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1241  Виконавчий комітет Свічківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Свічківка 

Драбівського району Черкаської області  

Справ: 208; 1945–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1945–1946 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження (1946). 

Протоколи засідань виконкому (1946). 

Звіти: про облік посівів присадибних ділянок (1945); про підсумки сівби в господарствах 

колгоспників (1946). 

Звітні відомості про доходи та видатки сільського бюджету (1945, 1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і видатків по самообкладанню (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 200; 1949–1976 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1961–1976). 

Акти перевіряння роботи сільради органами вищого рівня (1972). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1952, 1957, 

1958). Інформації про організаційно-масову роботу (1957, 1958, 1963–1967). 

Статистичні звіти про склад депутатів, сільради, постійних комісій скликання сесій сільради 

(1955, 1963, 1966–1970, 1975, 1976). Одноразові статистичні звіти про стать і вік сільського 

населення , кількість худоби (1963–1975). 
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Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування на виборах, заяви кандидатів у депутати про згоду балотуватися (1955, 1957, 

1961, 1963, 1965–1967, 1969, 1975). 

 

 

 

 

 

ф. Р-1242  Виконавчий комітет Перервинцівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Перервинці Драбівського району Черкаської області  

Справ: 352; 1943–1979 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 19; 1945–1946 рр. 

Постанови, розпорядження Полтавського обласного виконкому та райвиконкому. 

Протоколи засідань виконкому (1945). 

Місячні плани роботи виконкому (1946). Плани державних поставок та заготівель 

сільськогосподарських продуктів (1946). Плани по розвитку тваринництва (1946). 

Бюджет сільради (1946). Штатний розпис, кошторис витрат (1945). Звітні відомості про 

доходи та видатки сільського бюджету (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945). 

Списки: багатодітних матерів (1946); громадян, що беруть участь у самооподатковуванні 

(1945). 

 

Опис 2 

Справ: 333, 1943–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1979); засідань виконкому (1943, 1944, 1948–1979); звітних 

зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1958–1962, 1965, 1977–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1951–1979). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1944, 

1950, 1951, 1955–1958, 1960, 1966, 1976). Інформації про організаційно-масову роботу (1948, 

1950–1953, 1956–1979). 

Статистичні звіти про склад виконкому, постійних комісій (1943, 1946, 1948, 1951–1955, 

1963, 1969–1979). Річні та одноразові статистичні звіти про кількість населення, посівів 

худоби (1944, 1950–1979). 

Протоколи зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви депутатів 

(1947, 1950, 1953, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками на території сільради і 

листи громадян села, надіслані з фашистської Німеччини (1943, 1944). 

Бюджети сільради (1947, 1950–1979). Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1947–1979). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету, нарахування, надходження та витрати сум 

самооподаткування (1947, 1950–1979). 

Книги обліку доходів видатків сільського бюджету (1946–1949). 
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Ф. Р-1243  Виконавчий комітет Чернещанської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Чернещина Драбівського району Черкаської області  

Справ: 45; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 7; 1944–1946 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому. 

Протоколи: сесій сільради (1945); засідань виконкому (1945, 1946). 

Бюджет сільради (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по самообкладанню (1946, 

1947). 

 

 

Опис 2 

Справ: 38; 1947–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949, 1950, 1953, 1954); засідання виконкому (1947, 1948). 

Договір на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1947, 1948, 1954). Статистичні звіти про склад 

виконкому (1947, 1953). Річні звіти про кількість населення, худоби (1949, 1950, 1953). 

Протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1953). 

Бюджет сільради. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат (1947–

1953). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947–1950, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1244  Виконавчий комітет Драбівської селищної Ради народних депутатів, смт. Драбів 

Драбівського району Черкаської області  

Справ: 270; 1943–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1943–1945 рр. 

Постанови та розпорядження райвиконкому. 

Протоколи: засідань виконкому (1944, 1945).; загальних зборів виборців (1945). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай у господарствах колгоспників, робітників та 

службовців (1943, 1944). 

Кошторис витрат сільського бюджету (1945). Картки реєстрації штатів (1945). Звітні 

відомості про доходи та видатки сільського бюджету (1945). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1943, 1944). 

Списки господарств, що беруть участь у сомооподаткуванні (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 256; 1946–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1953–1979); засідань виконкому (1949–1979); загальних зборів 

мешканців села (1963, 1967–1972, 1975); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями (1961, 1967, 1970, 1974, 1977–1979). 
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Протоколи засідань, плани роботи, акти перевірянь постійних комісій (1957–1963, 1967–1974, 

1977–1979). 

Довідки про перевіряння роботи виконкому (1967). 

Договори соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1957–1959, 1962, 

1965–1968, 1972). Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1960–

1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів та постійних комісій селищної Ради (1967–1979). 

Одноразові звіти про вік, стать та кількість сільського населення, підсумки перепису худоби 

(1953–1957, 1960–1966, 1974–1976, 1979). 

Протоколи зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільської і селищної Рад, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1961, 1963, 1967, 1969, 1971, 1975, 1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1245  Виконавчий комітет Митлашівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Митлашівка Драбівського району Черкаської області  

Справ 217; 1944–1979 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 15; 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому (1945, 1946). 

Умови на соцзмагання між сільрадами (1944, 1945). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай. 

Бюджет сільради (1946). Кошториси адміністративно-господарських витрат (1945). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по самооподаткуванню (1945). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ 202; 1947–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1958, 1961–1979); засідань виконкому; звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями (1968–1970, 1973–1979). 

Документи (протоколи, плани, акти перевірянь, списки) постійних комісій (1955, 1956, 1959–

1979). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1950, 1957–

1960, 1966). Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1954, 1957–

1960, 1963, 1964, 1970, 1976–1978). 

Статистичні звіти про скликання сесій, склад депутатів та постійних комісій (1968–1979). 

Річні та одноразові статистичні звіти про кількість, стать і вік сільського населення, кількість 

худоби (1965, 1976–1979). 

Бюджетні сільради (1947–1953, 1957–1979). Штатні розписи, кошториси витрат (1974–1979). 

Річні звіти про виконання кошторису по бюджету (1950–1979). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і сум самооподаткування (1948, 1962, 

1966). 
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Протоколи зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1246  Виконавчий комітет Вершино-Згарської сільської Ради народних депутатів, с. 

Вершина-Згарська Драбівського району Черкаської області  

Справ: 274; 1943–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому, районного відділу сільського господарства. 

Протоколи засідань виконкому (1944–1946). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Акти обслідувань сільради (1945). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1945, 1946). 

Списки: членів сільради (1944); багатодітних матерів (1946); господарств, які беруть участь у 

сплаті самообкладання (1945). 

Бюджети сільради (1945, 1946). Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1946). 

Книги обліку доходів та видатків бюджету (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 247; 1947–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1972–

1976); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1972–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1967–1979). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 1955, 1957, 

1967, 1969, 1971–1976). Інформація про організаційно-масову роботу (1947, 1948, 1956, 1958, 

1962, 1966–1968, 1972–1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів та постійних комісій (1966, 1967, 1970–1979). Річні та 

одноразові статистичні звіти про підсумки сівби і урожаю, кількість насаджень, населення 

(1947, 1949–1951, 1964, 1968, 1971–1979). 

Бюджет сільради. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат (1949, 

1956, 1963, 1972–1979). Річні звіти про виконання бюджету (1966, 1969–1979). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету, нарахувань та витрат сум 

самооподаткування (1947–1968). 

Протоколи зборів трудящих про висунення кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, біографії депутатів (1950, 1961, 1963, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977). 
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Ф. Р-1247  Виконавчий комітет Олімпіадівської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Олімпіадівка Драбівського району Черкаської області  

Справ 43; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 9; 1944–1946 рр. 

Постанови, розпорядження Полтавського обласного виконкому. 

Протоколи: сесій сільради (1944); засідань виконкому (1944). 

Акт обслідування сільради (1945). 

Бюджет сільради (1946). 

Книга обліку сільського бюджету і витрат по самообкладанню (1946). 

 

 

Опис 2  

Справ: 34; 1947–1954 рр. 

Протоколи сесій сільради (1950–1954). Списки постійних комісій (1951). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1952). 

Статистичні звіти про склад виконкому та постійних комісій (1948, 1953). Річні статистичні 

звіти про кількість урожаю, населення, худоби (1948–1950). 

Бюджет сільради (1948–1953). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948, 1949, 

1952, 1953). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1950, 1951, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1248  Виконавчий комітет Михайлівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Михайлівка Драбівського району Черкаської області  

Справ: 14; 1943–1979 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 14; 1943–1947 рр. 

Протоколи засідань виконкому (1943–1946). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай в індивідуальних господарствах (1944–1946). 

Бюджети сільради (1946, 1947). Кошторис витрат (1946). Відомості про доходи та видатки 

бюджету (1945, 1946). 

Акт про збитки нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 233; 1947–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1979); засідань виконкому (1947–1956, 1959–1979); звітних 

зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1970). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1955, 1963, 1966–1979). 

Документи про перевіряння роботи виконкому органами вищого рівня (1970, 1971, 1973, 

1975). 
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Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 1955, 1958, 

1962, 1965, 1966, 1969, 1976, 1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1955, 1956, 

1958, 1960, 1961, 1970–1979). 

Статистичні звіти про склад та зміни у складі виконкому, постійних комісій (1953, 1966–

1979). Річні та одноразові статистичні звіти про кількість посівів, кількість сільського 

населення, підсумки перепису худоби (1948–1958, 1966–1969, 1976, 1977). 

Протоколи зборів трудящих про висунення кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1950, 1953–1955, 1970–1979). 

Річні звіти про виконання бюджету (1948–1979). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947, 1950, 1951, 1953–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1249  Виконавчий комітет Білоусівської сільської Ради народних депутатів, с. Білоусівка 

Драбівського району Черкаської області  

Справ: 370; 1943–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1943–1946 рр. 

Постанови райвиконкому (1944–1946). 

Протоколи: засідань виконкому (1945, 1946); загальних зборів та нарад виконкому сільради 

(1943, 1944). 

Умови на соцзмагання між сільрадами, колгоспами та бригадами (1945, 1946). 

Бюджет сільради (1946). 

Книга обліку доходів сільського бюджету (1946). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1944–1946). 

Списки нарахування та сплати самообкладання (1944, 1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 354; 1947–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1979); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1966–1979); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1960–1974, 1977–

1979). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1952, 1956, 1960–1979). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 1952, 1955–

1967, 1971–1977). Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1952, 

1959, 1963–1965, 1971–1979). 

Протоколи зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1977). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1947–1949). Звіти та відомості про 

будівництво в колгоспі і господарствах колгоспників (1949). Подвірні списки – вибірки з 

погосподарських книг про чисельність худоби (1947–1949). 
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Статистичні звіти про склад та зміни у складі виконкому, постійних комісій і депутатів (1951, 

1953, 1955, 1971–1979). Річні та одноразові звіти про стать і вік сільського населення, 

кількість населення, худоби (1951–1965, 1971–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1250  Виконавчий комітет Золотоношківської сільської Ради народних депутатів, с. 

Золотоношка Драбівського району Черкаської області  

Справ: 316; 1944–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944–1946 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому. 

Протоколи засідань виконкому. 

Звіти про виконання сільського бюджету (1945). Звітні відомості про доходи та видатки 

сільського бюджету (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по самооподаткуванню (1946). 

Відомості на виплату заробітної плати робітникам і службовцям (1946). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Списки господарств, які беруть участь у самооподаткуванні (1944, 1945). 

Заяви та скарги громадян. 

 

 

Опис 2  

Справ: 299; 1947–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; звітних зборів виборців та звіти депутатів 

перед виборцями (1969–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1949, 1953, 1955, 1966–

1979). 

Довідки про перевіряння роботи виконкому (1969, 1970). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1960, 1967–

1975). Інформації про організаційно-масову роботу (1953, 1957–1961, 1965, 1966, 1969–1979). 

Статистичні звіти про склад та зміни у складі виконкому, постійних комісій (1953, 1960–

1979). Річні та одноразові статистичні звіти про стать і вік сільського населення, кількість 

посівів, населення , худоби (1950–1957, 1960, 1963–1979). 

Протоколи загальних зборів трудящих про висунення кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1957, 1959, 1961, 1966, 1969, 1971, 1973–1975, 

1977). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1952, 1954, 1955, 1958–1966, 1969–

1979). Річні звіти про виконання кошторису та бюджету, нарахування і витрати сум 

самооподаткування (1950–1979). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету, нарахувань і витрат сум 

самооподаткування (1947–1971). 
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Ф. Р-1251  Виконавчий комітет Криштопівської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Криштопівка Драбівського району Черкаської області  

Справ: 46; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1943–1947 рр. 

Постанови, розпорядження (1943–1945). 

Протоколи: сесій сільради (1944); засідань виконкому (1944–1946); зборів жителів села 

(1944). 

Бюджет сільради (1946). Книга обліку доходів сільського бюджету (1946). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Список осіб, яких було вивезено до фашистської Німеччини (1944). 

Відомості: про кількість зруйнованих під час війни тваринницьких приміщень; про кількість 

населення, худоби в колгоспах на території сільради (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 34; 1947–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1954); засідань виконкому (1947, 1948). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1952). 

Статистичний звіт про склад виконкому (1950). Одноразовий статистичний звіт про вік та 

стать сільського населення (1952). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради 

(1953). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат 

(1947–1950, 1953). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1948, 1951, 1953). 

Річні звіти про нарахування та витрати сум самооподаткування (1950, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1252  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Білоусівка Драбівського 

району Полтавської області  

Справ: 40; 1943–1951 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 18; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944). 

Протоколи: засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1946); зборів 

бригад (1946). 

Виробничі плани (1944–1946). 

Річні звіти колгоспу (1943–1946). 

Договори, умови на соцзмагання між колгоспами (1946). 

Головна книга (1944–1946). Касові книги (1944, 1945). 

Акти про збитки, нанесені членам колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Списки громадян, насильно вивезених до фашистської Німеччини (1944). 
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Опис 2 

Справ: 22; 1947–1951 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1948–1950). 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани (1947, 1949, 1950). 

Соціалістичні зобов’язання колгоспників (1947, 1949, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1949, 1950). Акти 

ревізійних комісій колгоспу (1947–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1253  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Першого Травня, с. Золотоношка 

Драбівського району Полтавської області  

Справ: 16; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1  

Справ 12; 1943–1947 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1946, 1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1946). 

Головна книга (1944). Книги обліку державних поставок, натуральних і грошових прибутків, 

майна, продуктів і матеріалів, розрахунків з установами та особами (1945). 

 

 

Опис 2  

Справ: 4; 1948–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1948); бригадних 

зборів (1948). 

Виробничо-фінансовий план (1950). 

Договори на соцзмагання між колгоспами (1949). 

Річний звіт фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1254  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Паризька Комуна", с. Перервинці 

Драбівського району Полтавської області  

Справ: 13; 1943–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1943–1946 рр. 

Директивні вказівки, розпорядження райвиконкому, районного відділу сільського 

господарства (1945). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1945, 1946). 

Виробничі плани (1945, 1946). 
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Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Касова книга (1945). Книга обліку основних засобів виробництва (1946). 

 

 

 

Опис 2 

Справ: 2; 1948–1949 рр. 

Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1255 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Приклад", с. Рождественське Драбівського 

району Полтавської області  

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1946 рр. 

Директивні вказівки, розпорядження райвиконкому районного земельного відділу (1944). 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників.  

Касова книга (1946). Книга обліку державних поставок і колгоспної торгівлі, вибуття 

основних засобів виробництва, майна, продуктів та матеріалів (1944, 1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 6; 1946–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Річні бухгалтерські звіти (1947, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1256  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Золотоношка Драбівського 

району Полтавської області  

Справ: 8; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944, 1946). 

Журнали головних рахунків (1944, 1946). Касова книга (1943–1945). Книга обліку продуктів 

та матеріалів (1944). 
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Ф. Р-1257  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перемога", с. Коломиці Драбівського 

району Полтавської області  

Справ: 14; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 14; 1944–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1945). 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Акти та договори з організаціями про виконання сільськогосподарських робіт (1944, 1945). 

Книги обліку державних поставок і колгоспної торгівлі, натуральних прибутків і їх 

розприділення, продуктів та матеріалів (1945). Книга розрахунків з різними особами та 

організаціями (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1258  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Дунинівка Драбівського 

району Полтавської області  

Справ: 28; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1943–1946 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничий план (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1946). 

Книга обліку майна, продуктів та матеріалів (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 21; 1947–1950 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани (1947, 1948, 1950). 

Річні звіти колгоспу. 

Соціалістичні зобов’язання колгоспників (1948). 

Прибутково-видатковий кошторис (1950). Акти ревізійних комісій колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1259  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний жовтень", с. Драбів 

Драбівського району Полтавської області  

Справ: 33; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1943–1946 рр. 
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Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1946). 

Планове завдання колгоспу (1946). Виробничий план (1945). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, бригадами (1946). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1946). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

Книга головних рахунків (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 19; 1947–1950 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому. 

Протоколи: засідання правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани. 

Соціалістичні зобов’язання колгоспників (1949, 1950). 

Річні звіти колгоспу (1948, 1949). Акти ревізійної комісії колгоспу (1947, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1260  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Прожектор", с. Мехедівка Драбівського 

району Полтавської області  

Справ: 26; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1946 рр. 

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1945). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1945). 

Акти: аналізу і апробації насіння (1944, 1946); апробації посівів (1945); виділення насіннєвих 

ділянок, перевіряння, передачі насіннєвих фондів (1945). Акти та договори на контрактацію 

тварин (1945). 

Книги обліку: натуральних прибутків та їх розприділення (1945); матеріалів та продуктів 

(1945, 1946). Книга допоміжних рахунків з обліку державних поставок та колгоспної торгівлі 

(1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 12; 1944, 1947–1949 рр. 

Рішення райвиконкому (1948, 1949). 

Протоколи засідання правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1947–1949). 

Виробничо-фінансовий план (1948). 

Річні бухгалтерські звіти (1944, 1948, 1949). Акти ревізійної комісії колгоспу (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1261  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Вільне життя", с. Драбів Драбівського 

району Полтавської області  
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Справ: 25; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1943–1945). 

Виробничі плани (1945, 1946). 

Договір на соцзмагання між колгоспами (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книга обліку продуктів та матеріалів (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 14; 1947–1950 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1947, 1948, 1950). 

Річне виробниче завдання (1949). Виробничі плани (1947, 1948, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). Акти ревізійної комісії 

колгоспу (1949). 

 

 

 

Ф. Р-1262  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Рання зоря", с. Свічківка Драбівського 

району Полтавської області  

Справ: 15; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 15; 1944–1946 рр. 

Директивні розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1946). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1945, 1946). 

Виробничий план (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1946). 

Касова книга (1946). Книги обліку майна, продуктів і матеріалів, поточних рахунків і 

розрахунків з установами та особами (1945, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1263  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Бойківщина Драбівського 

району Полтавської області. 

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 12; 1944–1946 рр. 

Директивні вказівки, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 

1945). 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. Річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1946). Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1945, 1946). 
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Книги обліку продуктів та матеріалів (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 6; 1948–1950 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1948). 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність (1948, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1264  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Білоусівка Драбівського 

району Черкаської області   

Справ: 124; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1944–1946 рр. 

Постанова, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1945). 

Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 50; 1946–1969 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1946–1970). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1967–1969). 

Виробничо-фінансові плани (1951, 1954–1956, 1958, 1959, 1965–1968). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1952, 1959, 1961). 

Книга історії полів сівозмін (1966–1970). Шнурова книга обліку насіння (1965–1969). 

 

 

Опис 3 

Справ: 67; 1970–1980 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1971–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970–1979). 

Книга історії полів сівозмін (1971–1976). 

Документи (протоколи, звітна доповідь, кошториси витрат, фінансові звіти) профспілкового 

комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1265  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 16-річчя Жовтня, с. Золотоношка 

Драбівського району Полтавської області  

Справ: 22; 1943–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ: 16; 1943–1946 рр. 

Директивні вказівки, розпорядження райвиконкому районного земельного відділу (1943, 

1945). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1946). 

Виробничий план (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1945, 1946). 

Касова книга (1945). Книга обліку продуктів та матеріалів (1945). Допоміжні книги до 

головної з обліку інвентарю, худоби, державних поставок (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 6; 1947–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспів (1947–1949). 

Виробничо-фінансовий план (1950). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). Акти ревізійної комісії 

колгоспу (1949, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1267  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Ударник", с. Михайлівка Драбівського 

району Полтавської області  

Справ: 24; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1944–1946 рр. 

Директивні вказівки райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1945). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1945, 1946). 

Виробничий план (1946). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946). Акти ревізійної комісії 

колгоспу (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 16; 1947–1951 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1947–1950). 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани (1947, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1949). 

Книги головних рахунків (1948, 1950). Книги обліку натуральних прибутків і їх розподілення, 

продуктів і матеріалів, грошових та натуральних витрат (1950). 
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Ф. Р-1268  Драбівський бурякорадгосп ім.. ХХІІІ з'їзду КПРС Черкаського виробничо-

аграрного об'єднання цукрової промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР, с. 

Драбово-Барятинське Драбівського району Черкаської області. 

Справ: 216; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 9; 1943–1945 рр. 

Накази, розпорядження Народного комісаріату харчової промисловості СРСР. 

Кошторис на капітальне будівництво (1943). Інвентарні описи будівель, споруд та майна 

(1943). 

Вступний та заключний баланси та додатки до них (1943). Річний бухгалтерський звіт (1945). 

 

 

Опис 4 

Справ: 52; 1943, 1946–1953 рр. 

Накази, постанови Полтавського цукробурякотресту (1943, 1946–1953). 

Протоколи виробничих нарад (1950, 1951). 

Виробничо-фінансові плани (1948–1953). 

Основні виробничо-економічні показники до освоєння сівозмін (1950). 

Документи про участь радгоспу у Всесоюзній сільськогосподарській виставці (1951, 1952). 

Справа про представлення до нагороди директора радгоспу (1948). 

Умови на соцзмагання між бурякорадгоспами та акти перевіряння їх виконання (1947–1953). 

Річний звіт з праці та заробітної плати (1950). 

Штатні розписи (1948–1953). Річні бухгалтерські звіти (1946–1953). Акти документальної 

ревізії бурякорадгоспу (1946–1953). 

 

 

Опис 5 

Справ: 155; 1954–1980 рр. 

П'ятирічний  та плани розвитку сільського господарства (1955–1965, 1971–1980). 

Накази директора радгоспу з основної діяльності (1979, 1980). 

Статут бурякорадгоспу (1971, 1977). 

Протоколи: загальних зборів працівників радгоспу (1978); виробничих нарад (1956–1960). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1977–1980). Виробничо-фінансові плани 

(1956–1966, 1979). Основні показники та контрольні дані про виконання виробничо-

фінансового плану (1958, 1965–1978). 

Документи (накази, довідки, акти) перевіряння та обстеження  виробничої діяльності 

радгоспу органами вищого рівня  (1954–1969). Аналізи господарської діяльності радгоспу 

(1959, 1973, 1975, 1976). 

Списки передовиків радгоспу, представлених на Республіканську  сільськогосподарську 

виставку (1954). 

Агрономічні звіти (1965, 1967, 1970–1978). Звіти про урожай сільськогосподарських культур 

(1966, 1968, 1969). Звіти по тваринництву (1966–1970). Зоотехнічні звіти (1971–1978). 

Річні звіти з капітального будівництва (1954–1960). 

Річні звіти по кадрах (1955–1960). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1961, 1962, 1966, 1970–1973, 1977, 1978). Річні 

бухгалтерські звіти (1954–1956,1965, 1966). 
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Шнурові книги обліку насіння (1961, 1962, 1965–1980). Насіннева книга (1958–1964). Книга 

історії полів сівозмін (1979–1983). 

Документи (протоколи, звітна доповідь, плани роботи, колективні договори, соціалістичні 

зобов’язання та підсумки їх виконання, кошториси витрат, фінансові звіти) профспілкового 

комітету (1967–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1269  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перше Травня", с. Драбів Драбівського 

району Полтавської області  

Справ: 26; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944–1945 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани. 

Кошториси витрат Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книги головних рахунків. Касові книги. Книга обліку продуктів та матеріалів (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 16; 1946–1950 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому. Протоколи: засідань правління колгоспу; 

загальних зборів колгоспників.  

Виробничі плани (1946, 1948). 

Акти ревізійних комісій колгоспу (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946, 1948, 1949). Соціалістичні 

зобов’язання колгоспників (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1270  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Світло", с. Вершина-Згарська 

Драбівського району Полтавської області  

Справ: 18; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1943–1946 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничий план (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943, 1944). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1945). 

Касові книги (1944, 1946). Книга обліку продуктів (1945). 
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Ф. Р-1271  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний Маяк", с. Білоусівка 

Драбівського району Полтавської області  

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1946–1950). 

Виробничі плани (1945–1950). 

Річні звіти колгоспу (1944–1949). 

Соцзобов’язання колгоспників та акти перевіряння їх виконання (1950). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1946). Акти ревізійних комісій колгоспу (1950). 

Головна книга (1946). Книга обліку основних засобів виробництва (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1272  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Свічківка Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 96; 1947–1975 рр. 

 

Опис 2 

Справ: 5; 1947–1975 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1949). 

 

 

Опис 3 

Справ: 79; 1950–1973 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1950–1974). 

Звітні доповіді голови колгоспу на звітно-виборних зборах (1952, 1961–1963, 1966, 1967, 

1970–1973). 

Плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1970–1973). 

Виробничо-фінансові плани (1954, 1955, 1958, 1966–1968, 1971–1973). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952, 1962). 

Шнурова книга обліку насіння (1968, 1970–1975). Книга історії полів і сівозмін (1965–1976). 

 

 

Опис 4 

Справ: 3; 1974–1975 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. Плани роботи бюро 

економічного аналізу (1974). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 9; 1970–1973 рр. 
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Протокол звітно-виборних профспілкових зборів (1972). Протоколи загальних профспілкових 

зборів та засідань профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1273  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перемога", с. Свічівка Драбівського 

району Полтавської області  

Справ: 31; 1943–1949 рр. 

 

Опис 1:  

Справ: 21; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1945). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944, 1946). 

Планові завдання колгоспу (1941). План засвоєння сівозмін (1946). Виробничі плани (1945, 

1946). 

Прибутково-видатковий кошторис (1945). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

Книги головних рахунків (1945, 1946). 

Книги обліку фондів, грошових прибутків і їх розприділення, майна, продуктів і матеріалів, 

поточних рахунків, розрахунків з установами та особами (1944, 1945). 

 

 

Опис 5 

Справ: 10; 1947–1949 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1948, 1949). 

Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1274  сільськогосподарська артіль (колгосп) "Іскра", с. Свічівка Драбівського району 

Полтавської області   

Справ: 21; 1943–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1945, 1946). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944, 1945). 

Виробничий план (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книга обліку фондів, грошових прибутків і їх розприділення (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 9; 1946–1949 рр. 
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Постанови, рішення райвиконкому. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1946–1948). 

Виробничий план (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1275  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Драбів Драбівського району 

Полтавської області   

Справ: 37; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944–1946). 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани (1944, 1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Акти перевіряння господарської діяльності колгоспу (1945, 1946). 

Акти про збитки, нанесені господарству німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 21; 1946–1950 рр. 

Постанови. рішення, розпорядження райвиконкому. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1947–1950). 

Виробничі плани (1947–1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1949, 1950). Акти 

ревізійних комісій колгоспу (1947, 1948, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1276  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Драбів Драбівського 

району Полтавської області  

Справ: 31; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1944, 1946); загальних зборів колгоспників (1944). 

Виробничі плани (1945, 1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти перевіряння господарської 

діяльності колгоспу (1946). 

Касова книга (1944). Книга обліку основних зборів виробництва (1945). 
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Опис 2 

Справ: 18; 1947–1950 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому. 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1949) 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1277  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17-го Партз'їзду, с. Криштопівка 

Драбівського району Полтавської області  

Справ: 20; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1945–1947). 

Виробничий план (1944). 

Щоденні інформації та зведені відомості про виконання сільськогосподарських робіт в 

колгоспі (1943). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1945, 1946). Інвентарні відомості обліку худоби, майна та матеріалів (1945, 1946). 

Касова книга (1945–1947). Книга обліку продуктів і матеріалів, розрахунків з установами і 

особами, неподільних фондів та майнових внесків (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 7; 1947–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1278  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Більшовик", с. Митлашівка Драбівського 

району Полтавської області  

Справ: 24; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1944–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1946). 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничий план (1945). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944). Акти перевіряння 

господарської діяльності колгоспу (1945). 
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Журнал головних рахунків (1946). Книги обліку державних поставок і колгоспної торгівлі, 

основних засобів виробництва, натуральних і грошових витрат, продуктів та матеріалів (1944, 

1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 9; 1947–1949 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничо-фінансові плани (1947, 1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1948). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1279  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Верхній Згар", с. Верхній Згар 

Драбівського району Полтавської області  

Справ: 10; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1945). 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. 

Касові книги (1945, 1946). Книги обліку основних засобів виробництва, продуктів та 

матеріалів (1945, 1946). Книга розрахунків з установами та особами (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1280  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Олімпіадівка Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 34; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1946). 

Виробничий план (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 28; 1947–1958 рр. 

Статут колгоспу (1956). 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1952, 1953). 

Трирічний план розвитку громадського продуктивного тваринництва (1949–1951). 
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Виробничі плани (1949–1951, 1954, 1956, 1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1949–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1281  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 40-річчя Жовтня, с. Бойківщина 

Драбівського району Черкаської області  

Справ: 96; 1944–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944–1946 рр. 

Виробничі плани (1945, 1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 10; 1947–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949). 

Книги обліку грошових прибутків і їх розприділення, фондів, продуктів та матеріалів (1947). 

 

 

Опис 3 

Справ: 45; 1950–1964 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1950–1965). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1959, 1960, 1962–1964). 

Виробничо-фінансові плани (1954, 1957–1961). 

Акти перевіряння наслідків соцзмагання між колгоспами (1958, 1959). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952, 1962). 

 

 

Опис 4 

Справ: 37; 1965–1974 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. Звітні доповіді 

колгоспу (1968–1973). 

Плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1969, 1972, 1973). 

Шнурова книга обліку насіння (1966–1973). Книга історії полів сівозмін (1966–1974). 

Документи (протоколи загальних зборів членів профспілки і засідань профкому. плани 

(роботи) профспілкового комітету (1966–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1282  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червона Хвиля", с. Михайлівка 

Драбівського району Полтавської області  

Справ: 29; 1945–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ: 12; 1945, 1946 рр. 

Директивні вказівки райвиконкому, районного земельного відділу (1946). 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1946). 

Головна книга (1946). Допоміжні книги до головної. Касова книга (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 17; 1947–1950 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1948, 1950). Протоколи: засідань правління колгоспу, 

загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани (1947, 1948). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947). 

Книги головних рахунків (1948, 1950). Книги обліку фондів, грошових прибутків; їх 

розприділення, грошових і натуральних витрат, продуктів та матеріалів (1948, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1283  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Вірний шлях", с. Дунинівка Драбівського 

району Полтавської області  

Справ: 23; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 23; 1944–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. 

План розвитку сільського господарства колгоспу (1948). Виробничо-фінансові плани (1946–

1949). 

Соцзобов’язання колгоспників (1946, 1949). 

Річні бухгалтерські звіти (1944–1949). Акти ревізійної комісії колгоспу (1949). 

Книга розрахунків з організаціями (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1284  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Михайлівка Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 116; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1945–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. 

Виробничо-фінансові плани (1946, 1947). 

Акти перевіряння колгоспу Драбівським районним управлінням сільського господарства 

(1950). 
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Річні бухгалтерські звіти (1945, 1946, 1948). 

Книги обліку натуральних прибутків і їх розприділення, виробництва по тваринництву, 

грошових і натуральних витрат, продуктів та матеріалів (1949, 1950). 

 

 

Опис 4 

Справ: 39; 1951–1968 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1966–1968). 

Виробничо-фінансові плани (1958–1961, 1967, 1968). 

Агрономічній звіт (1967). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952). 

Земельно-шнурова книга (1964–1972). Книга історії полів сівозмін (1964–1972). 

 

 

Опис 5 

Справ: 59; 1969–1980 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. Звітні доповіді 

колгоспу (1969–1973, 1978–1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1969–1973, 1975–1978). 

Сортонасіннева книга колгоспу (1975–1979). Книга обліку насіння (1970–1973). Книга історії 

полів сівозмін (1969–1984). 

Документи (протоколи, плани роботи, штатний розпис і кошторис витрат, фінансові та 

статистичні звіти) профспілкового комітету (1970–1972, 1979, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1285  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "13-річчя Жовтня", с. Перервинці 

Драбівського району Полтавської області  

Справ: 21; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1943–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1943–1946). 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1943–1947, 1950). 

Виробничі плани (1944, 1946). 

Прибутково-видатковий кошторис (1946). Пічні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1943–1949). Акти ревізійної комісії колгоспу (1945, 1946). 

Описи основних засобів (1944).  

 

 

 

 

 

Ф. Р-1286  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний колос", с. Білоусівка 

Драбівського району Полтавської області  

Справ: 24; 1943–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ: 11; 1943–1946 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. 

Виробничий план (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1946). 

Договори умови на соцзмагання між колгоспниками та акти перевіряння їх виконання (1945). 

Прибутково-видатковий кошторис (1945). Акти ревізійної комісії колгоспу (1946). 

Документи (акти, відомості, списки) про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими 

загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 13; 1946–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. 

Виробничі плани (1947, 1948, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). Протоколи засідань 

та акти ревізійної комісії колгоспу (1947, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-1297  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Жовтень", с. Кавунівка 

Мокрокалигірського району Київської області  

Справ: 9; 1944–1945 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1944–1945 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Списки передовиків колгоспу (1944). 

Акти обстежень посівних площ (1944). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1945). 

Книги обліку натуральних прибутків і їх розприділення, основних засобів виробництва, 

грошових та натуральних витрат. 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1298  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Ступичне 

Мокрокалигірського району Київської області  

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944, 1945 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1945). 
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Книги обліку неподільних фондів, приплоду і приросту тварин, витрат на будівництво і 

капітальний ремонт, витрат на виробничі потреби, продуктів та матеріалів. 

 

 

Опис 3 

Справ: 15; 1946–1950 рр. 

Рішення райвиконкому (1950). 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949, 1950). 

Земельно-шнурова книга (1950). 

Книги обліку основних засобів виробництва, натуральних прибутків і їх розприділення, 

грошових та натуральних витрат (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1299  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 13-річчя Жовтня, с. Коротине 

Шполянського району Черкаської області  

Справ: 40; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944, 1945 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944). 

Виробничо-фінансовий план (1944). 

Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 3 

Справ: 36; 1946–1958 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. 

Виробничо-фінансові плани (1947–1957). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1951, 1956–1958). 

Книга головних рахунків (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1301  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя", с. Антонівка 

Мокрокалигірського району Київської області 

Справ: 8; 1944–1946, 1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944–1946, 1949 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944–1946).; 

загальних зборів бригад (1944–1946). 

Виробничо-фінансовий план (1949). 
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Річні бухгалтерські звіти (1944, 1949). 

Книга головних рахунків (1946). Книга обліку основних засобів виробництва (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1302  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Спартак", с. Соболівка 

Мокрокалигірського району Київської області 

Справ: 9; 1944, 1946–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1944, 1946–1947 рр. 

Інвентарна книга (1944). Книги обліку основних засобів виробництва, фондів і грошових 

прибутків, головних і поточних рахунків, цінних паперів та розрахунків з установами і 

особами (1944, 1946, 1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1303  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Ступичне 

Мокрокалигірського району Київської області  

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 6; 1944, 1945 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. 

Виробничий план (1945). 

Відомості та інформації про хід сільськогосподарських робіт (1944). 

Книги головних рахунків. Книги обліку фондів допомоги на культурні потреби, витрат на 

виробничі потреби (1945). 

 

 

Опис 3 

Справ: 12; 1945–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1947, 1950, 1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1947, 1950). 

Земельно-шнурова книга (1950–1957). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів (1946, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1304  Об'єднаний фонд. Сільськогосподарські артілі (колгоспи) с. Мокра Калигірка 

Катеринопільського району Черкаської області. 

Справ: 164; 1944–1980 рр. 
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Опис 1 – колгосп "20-ти річчя Жовтня" 

Справ: 9; 1944, 1945 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1944). 

Книги головних рахунків. Книги обліку державних поставок і колгоспної торгівлі, цінних 

паперів, майна, поточних рахунків. 

 

 

Опис 2 

Справ: 18; 1945–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1946–1948); загальних зборів колгоспників (1946–

1949). 

Виробничо-фінансовий план (1950). 

Договори на соцзмагання між колгоспами (1949). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950). 

Книга історії полів сівозмін (1948–1952). 

Книга головних рахунків (1946). Книги обліку натуральних і грошових прибутків та їх 

розприділення, фондів, основних засобів виробництва. 

 

 

Опис 3 – колгосп "Більшовик" 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників (1944–1949). 

Виробничо-фінансовий план (1950). 

Річні звіти колгоспу (1947–1950). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, тракторними та рільничими бригадами (1947, 

1949). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1945–1947). 

Книга історії полів сівозмін (1948–1955). 

Книги обліку фондів, грошових прибутків і їх розприділення, основних засобів виробництва 

(1945–1947). 

 

 

Опис 4 

Справ: 87; 1951–1970 рр. 

Статут колгоспу (1962). 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1958, 1959). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1954–1965). План лісового господарства колгоспу 

(1952–1962). Виробничо-фінансові плани (1951, 1954–1965). 

Річні звіти колгоспу (1951, 1952, 1956, 1957, 1965). Аналізи господарської діяльності 

колгоспу (1964, 1966–1970). 

Зоотехнічні звіти колгоспу (1955, 1958–1963, 1966, 1968–1970). 

Соцзобов’язання колгоспу та підсумки їх виконання (1967) 

Багатотиражка колгоспу "Шлях Ілліча" (1961–1965). 

Якісно-насінневі книги (1961–1963, 1965–1970). Земельно-шнурова книга (1963–1974). Книги 

історії полів сівозмін (1956–1960, 1963–1971). 

Книги обліку основних засобів виробництва (1963, 1964). 
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Опис 5 

Справ: 26; 1971–1980 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1976, 1978–1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1972–1977). 

Протоколи засідань профспілкового комітету (1971–1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1305  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Грушівка 

Мокрокалигірського району Київської області 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4;1944, 1945 рр.  

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1945). 

Книги головних рахунків. Книга обліку державних поставок та колгоспної торгівлі (1945). 

 

 

Опис 3 

Справ: 10; 1946–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. 

Книги обліку основних засобів виробництва, натуральних та грошових прибутків (1946, 

1947). 

 

 

 

 

Ф. Р-1306  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Вікнине 

Мокрокалигірського району Київської області  

Справ: 12; 1944, 1945, 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944, 1945, 1947–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1949, 1950); загальних зборів колгоспників (1950). 

Виробничо-фінансовий план (1949). 

Річний бухгалтерський звіт (1947). 

Книги головних рахунків (1944, 1945). 

Книги обліку основних засобів виробництва, натуральних прибутків і їх розприділення 

(1948–1950). 
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Ф. Р-1307  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Єлизаветка 

Мокрокалигірського району Київської області  

Справ: 31; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1945 р. 

Книги обліку державних поставок і колгоспної торгівлі, цінних паперів, фондів, грошових і 

натуральних прибутків та витрат, поточних рахунків, майна. 

 

 

Опис2 

Справ: 28; 1946–1950 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1946). 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. 

Виробничо-фінансові плани. 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

Земельно-шнурова книга (1947–1950). 

Книги обліку основних засобів виробництва, натуральних і грошових прибутків та їх 

розприділення, головних рахунків, грошових та натуральних витрат. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1308  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Шлях Ілліча", с. Суха Калигірка 

Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 159; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944, 1945 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1944). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945). 

Книга головних рахунків (1944). Книги обліку неподільних фондів та майнових внесків. 

 

 

Опис 3 

Справ: 116; 1945–1969 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1969). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1959–1971). Зведений план розвитку сільського 

господарства (1958). Виробничо-фінансові плани (1945, 1952–1957, 1959–1965). 

Річні звіти колгоспу (1945, 1948, 1950, 1952, 1954–1965). 

Агрономічні звіти (1957, 1969). Зооветеринарні звіти (1953, 1956–1959, 1961–1969). 

Протоколи і акти ревізійної комісії колгоспу (1959, 1965). 

Сортонасінневі книги (1961–1963, 1965–1969). Книги історії полів сівозмін (1963–1970). 

Книги обліку основних засобів виробництва, натуральних і грошових прибутків та їх 

розприділення, фондів, виконання робіт і затрат трудоднів, натуральних та грошових витрат 

(1947–1949, 1953). 
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Опис 4 

Справ: 38; 1970–1980 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1979, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1973–1980). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу. 

Кошториси витрат (1973, 1975–1979). Фінансові звіти про виконання кошторису витрат 

(1972–1979). 

Якісно-насіннева книга (1976–1980). Книга історії полів сівозмін (1973–1977). 

Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профспілкового комітету колгоспу 

(1974–1981). Журнали групи народного контролю (1980, 1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1309  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя", с. Єлизаветка 

Мокрокалигірського району Київської області  

Справ: 42; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944, 1945 рр. 

Директиви, рішення райвиконкому (1944). 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. 

Книга головних рахунків (1944). Книги обліку натуральних і грошових прибутків та їх 

розприділення. 

 

 

Опис 3 

Справ: 34; 1946–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1946–1951). 

Земельно-шнурова книга (1947–1950). 

Книги обліку основних засобів виробництва, натуральних і грошових прибутків та їх 

розприділення, головних рахунків, грошових та натуральних витрат. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1310  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Ярославка Шполянського 

району Черкаської області  

Справ: 48; 1951–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1951–1971 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників (1951–1958, 1962–

1971), бригадних зборів (1962, 1963). Звітні доповіді голови колгоспу (1962, 1967–1971). 
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Перспективний план розвитку колгоспу (1966–1970). Виробничо-фінансові плани (1953, 

1961). 

Агрономічні звіти (1965, 1966). 

Річний титульний список на капітальне будівництво (1970). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1952). 

Прибутково-видаткові кошториси (1951, 1952). Річні бухгалтерські звіти (1950–1952, 1956, 

1957). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1967–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1311  Виконавчий комітет Ступичненської сільської Ради народних депутатів, с. 

Ступчине Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 342; 1944–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944, 1945 рр. 

Протоколи: сесій сільради, засідань виконкому. 

Листування: з прокуратурою району з адміністративно-господарських питань; з районним 

відділом міліції з нотаріальних та судових питань. 

 

 

Опис 3 

Справ: 337; 1946–1987 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому, загальних зборів мешканців села (1955–1960, 

1963–1987); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1962, 1963, 1967–

1973, 1976–1987). 

Документи (протоколи, плани, акти, списки) постійних комісій (1960–1987). 

Плани роботи виконкому (1950, 1980–1987). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951–1954, 1956, 

1960–1964, 1967–1972, 1978–1981). Інформації про організаційно-масову роботу (1971–1987). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959, 

1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987). 

Бюджет сільради (1949–1987). Кошториси адміністративно-господарських витрат виконкому 

та підпорядкованих установ (1951–1987). Річні звіти про виконання сільського бюджету та 

коштів самообкладання (1949–1987). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1312  Виконавчий комітет Вітязівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Вітязеве 

Мокрокалигірського району Черкаської області  

Справ: 49; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 13; 1944, 1945 рр. 

Протокол: сесій сільради (1945); засідань виконкому. 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай (1944). Статистичні звіти про розміри 

посівних площ (1945). 

Листування: з районною прокуратурою та народним судом з господарських питань (1944); з 

районним військовим комісаріатом про облік військовозобов’язаних. 

Заяви та скарги громадян села; довідки, видані їм виконкомом. 

Списки: жителів села (1944); військовозобов’язаних та облікові картки на них (1944, 1945). 

 

 

Опис 3 

Справ: 36; 1945–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1951); засідань виконкому (1946–1950). 

Плани роботи виконкому (1946). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1949). 

Списки виконкому та постійних комісій сільради (1949). Зведений подвірний список про 

перепис худоби (1949). 

Статистичні звіти про склад виконкому; депутатів і постійних комісій, про наявність 

населення і перепис худоби (1952, 1953). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1313  Виконавчий комітет Мокрокалигірської селищної Ради народних депутатів, смт. 

Мокра Калигірка Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 349; 1944–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944, 1945 рр. 

Протоколи: засідань виконкому; загальних зборів мешканців села. 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай в господарствах колгоспників. 

Подвірні списки перепису фруктово-ягідних насаджень (1944). Списки: колгоспників; 

мешканців села (1944); чоловіків 1893–1924, 1898–1925 рр. народження (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 365; 1946–1990 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1946–1977, 1980–1990); загальних зборів 

мешканців села (1948, 1964, 1965, 1968–1985, 1988–1990).; звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями (1964–1973, 1976–1990). 

Протоколи засідань плани роботи, списки членів постійних комісій (1961–1990). 

Плани роботи виконкому (1976–1990). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 

1957–1962, 1966–1972, 1976–1978, 1982–1988). Інформації та статистичні звіти про 

організаційно-масову роботу (1957–1961, 1966, 1974–1976, 1980–1990). 

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, постійних комісій (1980–1985). 
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Протоколи зборів виборців про висунення кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987, 1990). 

Бюджет сільради (1946, 1947, 1951–1959, 1962–1990). Штатні розписи, кошториси витрат 

виконкому та підпорядкованих установ. Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947, 

1950, 1951, 1956–1990). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1949, 1952–1957, 1960, 1963, 

1967). 

Документи (плани роботи, акти перевірянь, журнали) групи народного контролю (1980–1983, 

1986, 1987, 1989, 1990). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1314  Виконавчий комітет Вікненської сільської Ради народних депутатів, с. Вікнине 

Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 288; 1944–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1944, 1945 рр. 

Протоколи: засідань виконкому (1944); загальних зборів мешканців села (1944). 

Акти та документи по самообкладанню. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 281; 1947–1951, 1956–1988 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1951, 1957–1988); засідань виконкому (1949–1951, 1957–

1988); загальних зборів мешканців села (1969–1988); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями (1962–1964, 1969, 1972, 1976–1988). 

Документи (протоколи, плани, довідки, акти, списки) постійних комісій (1959–1987). 

Плани роботи виконкому (1976–1988). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 

1961, 1968–1970, 1972, 1976, 1977). Інформації про організаційно-масову роботу (1964, 1969–

1988). 

Статистичні звіти про зміни у складі виконкому депутатів, постійних комісій (1983–1988). 

Бюджети сільради (1947, 1949, 1950, 1958–1988). Штатні розписи, кошториси витрат 

виконкому та підпорядкованих установ (1947, 1949, 1950, 1958–1988). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1949, 1957–1966, 1970–1988). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1967–1969, 1976). 

Документи (плани роботи, довідки, інформації, акти перевірянь, списки) групи народного 

контролю (1987). 

Протоколи зборів виборців про висунення кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1957, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987). 
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Ф. Р-1315  Виконавчий комітет Киселівської сільської Ради народних депутатів, с. Киселівка 

Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 381; 1944–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944; 1945 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 

Бюджет сільради (1945). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Статистичні звіти: про перепис худоби (1944); про розміри посівних площ (1944, 1945). 

 

 

Опис 3 

Справ: 367; 1946–1990 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1990); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1968–1990); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1965, 1966, 1969, 

1970, 1975–1990). 

Документи (протоколи, плани, інформації, списки) постійних комісій (1955, 1957, 1961–

1990).  

Плани роботи виконкому (1981–1990). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949–1953, 1963, 

1967–1973, 1977–1981). Інформації та статистичні звіти про організаційно-масову роботу 

(1970, 1973–1990). 

Статистичні звіти про склад і зміни у складі депутатів, постійних комісій, скликання сесій, 

склад населення (1952, 1957–1967, 1985–1987). 

Бюджет сільради (1947–1990). Штатні розписи, кошториси витрат виконкому та 

підпорядкованих установ (1947–1973, 1976–1990). Річні фінансові звіти про виконання 

кошторису та сільського бюджету (1949–1990). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947, 1975). 

Акти перевірянь установ села групою народного контролю (1983, 1988–1990). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 

1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987, 1990). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1316  Виконавчий комітет Кавунівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Кавунівка 

Мокрокалигірського району Київської області  

Справ: 41; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944, 1945 рр. 

Протоколи: засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1945). 
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Листування: з прокуратурою та народним судом району з нотаріальних питань, по заявах 

жителів села; з районним військовим комісаріатом про облік військовозобов’язаних (1945). 

Листи з фронту та від колишніх фронтовиків. 

Статистичні відомості про розміри посівних площ (1945). 

Списки: народних засідателів по сільраді (1945), військовозобов’язаних та збору сум 

самообкладання (1945). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 29; 1946–1951 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1951); засідань виконкому (1946–1949); загальних зборів 

мешканців села (1951). 

Плани роботи виконкому (1946). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1951). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1949). 

Списки депутатів та постійних комісій (1947–1949, 1951). 

Бюджети сільради (1949, 1951). Штатні розписи, кошториси витрат (1948, 1949, 1951). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1317  Виконавчий комітет Антонівської сільської Ради народних депутатів, с. Антонівка 

Шполянського району Черкаської області  

Справ: 220; 1945 р. 

 

Опис 2  

Справ: 1; 1945 р. 

Книга обліку доходів сільського бюджету. 

Опис рукописний 

 

 

Опис 3 

Справ: 208; 1950–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1952–1980); загальних зборів мешканців села 

(1974–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1959, 1965–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1950, 1957–1959, 1965–

1980). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951–

1953, 1959, 1960, 1968, 1975–1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1952, 1961, 

1970, 1975–1978, 1980). 

Статистичні звіти про склад виконкому, депутатів, постійних комісій (1953, 1958, 1961, 1963). 

Протоколи загальних зборів трудящих про висунення кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1980). 

Бюджети сільради (1950–1954, 1956–1962, 1965–1980). Штатні розписи; кошториси витрат 

виконкому та підпорядкованих установ (1950–1953, 1956, 1958–1980). Річні звіти про 
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виконання сільського бюджету. Надходження та видатки по самооподаткуванню (1954, 1955, 

1965–1980). Звітні відомості про прибутках та видатках сільського бюджету (1950–1953, 

1956–1963). 

 

 

Опис 4 

Справ: 11; 1950–1963 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 

1959, 1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1318  Виконавчий комітет Єлизаветської сільської Ради народних депутатів, с. 

Єлизаветка Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 314; 1945–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1945 р. 

Статистичні відомості про розміри посівних площ. 

Списки колгоспників села. 

Книга обліку доходів сільського бюджету. 

 

 

Опис 2 

Справ: 312; 1946–1986 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1968–

1986); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1962–1986). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1961–1987). 

Плани роботи виконкому (1981–1986). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 

1957–1959, 1961, 1967–1972, 1977–1986). Інформації про організаційно-масову роботу (1960–

1962, 1966–1986). 

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, постійних комісій, скликання сесій (1985, 

1986). 

Протоколи загальних зборів трудящих про висунення кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1319  Виконавчий комітет Коротинської сільської Ради депутатів трудящих, с. Коротине 

Мокрокалигірського району Черкаської області  

Справ: 47; 1944–1954 рр. 
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Опис1 

Справ: 9; 1944, 1945 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного фінансового відділу, районного військового 

комісаріату (1944). 

Протоколи засідань виконкому. 

Книги доходів та видатків сільського бюджету (1945). 

 

 

Опис 3 

Справ: 38; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому (1946–1950). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1951–1953). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах (1950, 1953). 

Бюджети сільради (1949–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1947, 1949–1954). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1949, 1951–1954). 

Книги доходів та видатків сільського бюджету (1949, 1951–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1320  Виконавчий комітет Соболівської сільської Ради народних депутатів, с. Соболівка 

Шполянського району Черкаської області  

Справ: 295; 1944–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1944, 1945 рр. 

Протоколи засідань виконкому (1944–1946). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай в господарствах колгоспників, робітників та 

службовців. 

Список службовців виконкому (1944). 

 

 

Опис 3 

Справ: 288; 1946–1982 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1949, 1952–1982); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1964–1982); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями 

(1961, 1965–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1961–1982). 

Плани роботи виконкому (1975–1982). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 

1951, 1952, 1960, 1968, 1970, 1975–1982). Інформації та довідки про організаційно-масову 

роботу (1961, 1970, 1975–1982). 

Статистичні звіти про склад та зміни у складі депутатів, виконкому, постійних комісій (1952–

1963, 1981, 1982). 
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Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 

1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1982). 

Бюджети сільради (1949–1982). Штатні розписи, кошториси витрат виконкому та 

підпорядкованих установ (1948–1982). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1949, 

1952–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1321  Виконавчий комітет Веселокутської сільської Ради народних депутатів, с. Веселий 

Кут Шполянського району Черкаської області  

Справ: 212; 1944–1979 рр. 

 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1944, 1945 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1945); загальних зборів мешканців села. 

 

 

Опис 3 

Справ: 209; 1944–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954, 1957–1979); засідань виконкому (1946–1949, 1957–

1979); загальних зборів мешканців села (1966, 1971–1979); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями (1965, 1966, 1870–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1957–1959, 1966, 1969–

1979). 

Плани роботи виконкому (1955, 1975–1979). 

Протоколи засідань товариського суду (1972, 1973). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти  перевіряння їх виконання (1950, 

1951, 1957, 1959, 1960, 1970, 1975–1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1961, 

1970, 1975–1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій, кількість населення, 

худоби, посівів (1947, 1949, 1950, 1953–1965). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1955, 1957, 1959, 

1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1322  Виконавчий комітет Сухокалигірської сільської Ради народних депутатів, с. Суха 

Калигірка Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 368; 1944–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1944, 1945 рр. 



520 

 

Протоколи засідань виконкому (1945). 

Статистичні звіти про розміри посівних площ. 

Списки: призовників (1944); військовозобов’язаних (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 361; 1946–1990 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1949–1990); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1967–1969, 1972–1990); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями (1962–1972, 1976–1990). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1957–1992). 

Плани роботи виконкому (1976–1990). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти передавання їх виконання (1949, 

1957, 1958, 1961, 1966–1970, 1972, 1973, 1976, 1982). Інформації про організаційно-масову 

роботу (1957, 1960–1990). 

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, постійних комісій (1982–1986). 

Протоколи загальних зборів виборців про висунення кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 

1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987, 1990). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1323  Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого комітету 

Мокрокалигірської районної Ради депутатів трудящих, с. Мокра Калигірка 

Мокрокалигірського району Київської області. 

Справ: 22; 1944–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944, 1945 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників району. 

Проект-плани розвитку тваринництва і рослинництва в колгоспах району (1944). Плани 

купівлі птиці для комплектування колгоспних товарних ферм (1945). Плани потреби в 

кормах; кормові баланси; норми річної потреби в кормах (1945). 

Річні виробничі плани колгоспів району. 

Прибутково-видаткові кошториси колгоспів. Акти ревізійних комісій колгоспів. 

 

 

Опис 2 

Справ: 10; 1945–1947 рр. 

Звіти про розподіл землі по угіддях і землекористуванню, таблиці, довідки (1945, 1946). 

Державний план відбудови та розвитку сільського господарства району (1947). 

Плани відгодівлі худоби, птиці (1946). 

Умови на соцзмагання колгоспів району (1946). 

Зведені прибутково-видаткові кошториси по колгоспах району та колгоспів зокрема (1946, 

1947). Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1947). 
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Ф. Р-1330  Відділ народної освіти виконавчого комітету Мокрокалигірської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району Київської області  

Справ: 2; 1945 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1945 р. 

Директивні вказівки Київського обласного відділу народної освіти райвиконкому. 

Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1331  Мокрокалигірська районна контрольно-насіннева лабораторія земельного відділу 

виконавчого комітету Мокрокалигірської районної Ради депутатів трудящих, с. Мокра 

Калигірка Мокрокалигірського району Київської області  

Справ: 1; 1945 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1945 р. 

Звіти про роботу лабораторії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1333  Мокрокалигірська районна спілка споживчих кооперативних товариств Черкаської 

обласної спілки споживчих і кооперативних товариств, с. Мокра Калигірка 

Мокрокалигірського району Черкаської області  

Справ: 40; 1944–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1944 р. 

Баланси. 

 

 

Опис 2 

Справ: 39; 1947–1956 рр. 

Постанови і протоколи засідань правління спілки (1949–1952, 1954–1956). 

Протоколи загальних зборів пайовиків (1947, 1955, 1956). 

Зведений річний статистичний звіт з торгівлі, громадського харчування (1948). Річні 

статистичні звіти районної спілки та сільських споживчих товариств з торгівлі, громадського 

харчування (1947, 1948, 1952–1954). Річні звіти про рух і чисельність пайовиків, наявність 

сітки торгівлі та громадського харчування (1950, 1951). 
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Плани: роботи спілки (1951, 1953); господарської діяльності спілки (1952, 1954, 1955); 

господарської діяльності сільських споживчих товариств (1952). 

Основні показники роботи сільських споживчих товариств (1952). 

Плани роботи ревізійної комісії, інформації та листування з Черкаською обласною 

споживспілкою з питань контрольно-ревізійної роботи (1955). 

Зведені річні бухгалтерські звіти (1947–1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1335  Інспектура державної статистики Центрального статистичного управління, с. 

Мокра Калигірка Мокрокалигірського району Київської області  

Справ: 24; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1943–1945 рр. 

Заключні звіти про розміри посівних площ під урожай. 

Звіти колгоспів по тваринництву (1944, 1945). 

Звіти про чисельність працівників та витрат фондів заробітної плати (1944, 1945). Одноразові 

звіти про віковий та статевий склад сільського населення, чисельність населення (1944, 1945). 

 

 

Опис 3 

Справ: 11; 1946–1950 рр. 

План здавання державі молока, м'яса, шерсті та відомості про його виконання (1948). 

Зведені дані підсумкових звітів про розміри посівних площ та сортових посівів під урожай 

(1950). 

Зведені місячні відомості про чисельність худоби в колгоспах, організаціях та індивідуальних 

господарствах району. 

Зведені місячні відомості про хід будівництва житлових будинків колгоспників, 

господарських будівель та культурно-побутових будівель (1950). 

Одноразові дані про чисельність шкіл та учителів в районі (1948). 

Зведені місячні звіти про чисельність та склад населення і дворів в районі (1947, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1340  Чигиринська повітова надзвичайна комісія, м. Чигирин Київської губернії 

Справ: 12; 1919 р. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1919 р. 

Постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про надання права амністії 

виконкомам. Циркуляр Всеукраїнської надзвичайної комісії про організацію боротьби зі 

злочинами. 

Протоколи: засідання надзвичайної комісії; сільських зборів; засідань повітових організацій. 

Протоколи засідань. 
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Справи за звинуваченнями громадян у різних злочинах, про їх розшук. 

Заяви і дізнання, матеріали слідства про конфлікт між Златопільськими волосним та міським 

виконкомами та 2-м батальйоном 1-го Чигиринського радянського полку про виділення міста 

у окрему одиницю. 

Список заарештованих червоноармійців. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1341  Ясиноватський сільський виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ясиноватка Кам'янського району Шевченківського 

(Черкаського) округу  

Справ: 1; 1927–1929 рр. 

 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1927–1929 рр. 

Циркуляри Кам'янського райвиконкому про ліквідацію недоїмок по єдиному 

сільськогосподарського податку. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1342  Рексинський сільський виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Рексине Чигиринського району Шевченківського 

(Черкаського) округу  

Справ: 2; 1927–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1927–1929 рр. 

Протоколи: засідань сільської виборчої комісії про вибори сільського виборчого комітету, 

розприділення обов'язків між членами комітету (1928, 1929); про перевіряння списків осіб, 

які позбавлені виборчих прав, розгляд їх заяв з поновлення їх виборчих прав (1927). 

Анкети та списки осіб, позбавлених виборчих справ. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1345  Виконавчий комітет Кам'янської районної Ради народних депутатів, м. Кам'янка 

Черкаської області  

Справ: 1239; 1922–1934, 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 138; 1922–1931, 1933, 1934 рр. 
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Інструкції, постанови, розпорядження Народного комісаріату земельних ресурсів окружного 

виконкому, Кам'янського райвиконкому та районного земельного відділу (1929, 1930, 1933, 

1934). Розпорядження, інструкції окружного земельного відділу (1929, 1930). 

Протоколи: засідань районного виконкому (1930, 1931); районної податкової комісії (1930, 

1931); посівної трійки (1930, 1931); облікових та районних комісій по 

сільськогосподарському податку (1930, 1931); загальних зборів мешканців сіл району (1930, 

1931). 

Документи (постанови, розпорядження окружного фінансового відділу, районного 

фінансового інспектора) з питань єдиного сільськогосподарського податку (1924, 1925). 

Протоколи засідань районної комісії по сільськогосподарському податку (1924, 1925, 1930, 

1931). 

Справи про реєстрацію сільськогосподарських кооперативних товариств, артілей інвалідів, 

меліоративних товариств, товариств спільного обробітку землі, сільськогосподарських 

артілей (1922–1931). 

Довідка про проведення кампанії єдиного сільськогосподарського податку (1923–1925). 

Справи про стягнення сільськогосподарського податку з неплатників податку (1924, 1925). 

Окладні листи по єдиному сільськогосподарському податку (1924–1926). Реєстраційні картки 

платників сільськогосподарського податку по селах району (1929–1931). 

Справи про переселення євреїв в Крим і Запоріжжя на земельні ділянки (1929, 1930). 

Матеріали про землевпорядкування колгоспів, радгоспів (1930). 

Відомості про оподаткування куркульських господарств, сіл району (1931). 

Кошториси районного комітету незаможних селян (1927, 1928). 

Відомості про виконання прибуткового і видаткового кошторису районного бюджету, 

розподілення коштів бюджету, фінансово-господарську частину районного виконкому (1927, 

1928). Відомості про наявність господарств, працездатного населення, землі, худоби по селах 

району (1924). Відомості про заробітну плату робітникам районного виконкому і сільських 

рад (1924). 

Списки: членів районного виконкому та президій сільських рад (1923); осіб, що досягли 18 

років, а також підприємств і установ, які займають житлові приміщення (1923, 1924); 

платників єдиного сільськогосподарського податку (1924–1926). Списки осіб, позбавлених 

виборчих прав по сільських радах (1930). Поселищні списки платників єдиного 

сільськогосподарського податку (1924). 

 

 

Опис 3 

Справ: 775; 1944–1962, 1966–1979 рр. 

Документи загального відділу, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по виборах до 

Рад, бухгалтерського обліку на звітності, місцевого комітету профспілки. 

 

 

Опис 4 

Справ: 326; 1980–1985 рр. 

Документи загального відділу, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по виборах до 

Рад, бухгалтерського обліку на звітності, місцевого комітету профспілки. 
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Ф. Р-1346  Кам'янський цукровий завод (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), 

м. Кам'янка Кіровоградської області  

Справ: 5; 1941–1944 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1941–1944 рр. 

Розпорядження, вказівки окружного управління цукрової промисловості та листування з 

питань урожаю цукрового буряку, про проведення інвентаризації майна цукрової 

промисловості України (1942, 1943). 

Плани збирання цукрового буряку (1943, 1944). 

Відомості про отримання, розприділення, витрати та зберігання насіння цукрового буряку 

(1942, 1943). 

Списки працівників, прийнятих на завод (1941). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1347  Кам'янський механічний завод (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), м. Кам'янка Кіровоградської області  

Справ: 9; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1942, 1943 рр. 

Документи фінансової звітності. 

Відомості на виплату заробітної плати працівникам та службовцям заводу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1348  Кам'янський спиртовий завод (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), м. Кам'янка Кіровоградської області  

Справ: 11; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ:11; 1941–1943 рр. 

Розпорядження: гебітскомісаріату; райхскомісаріату; окружного управління цукрової 

промисловості; інструкції центрального об'єднання бродильної промисловості України. 

Накази директора заводу (1941, 1942). 

Відомості про наявність сировини та продукції (1942, 1943). Акти про здавання та прийому 

спирту (1942, 1943). Виробничі звіти про виготовлення та реалізацію спирту (1942). 

Заключний баланс (1941). 

Заяви та довідки про прийняття і звільнення з роботи (1942, 1943). 

Списки: працівників та службовців "фольксдойч" (1942, 1943); працівників і службовців на 

отримання продуктів; малоцінного інвентаря, палива, матеріалів. 
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Ф. Р-1349  Громадський двір № 1 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), м. 

Кам'янка Кіровоградської області  

Справ: 14; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1941–1943 рр. 

Розпорядження районного українського сільськогосподарського виробничого бюро, районної 

земельної управи (1942, 1943). 

Акти про падіж худоби (1942). 

Відомості на видачу продуктів членам громадського двору; заробітної плати. 

Списки та заяви на видачу продуктів і продажу худоби членам громадського двору (1943). 

Документи фінансової звітності. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1350  Чигиринська районна охоронна поліція (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), м. Чигирин Кіровоградської області  

Справ: 2; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1941–1943 рр. 

Розпорядження гебітскомісаріату про біженців з прифронтових зон. 

Посвідчення та довідки громадян, які проживали на території Кіровоградської області в 

період тимчасової німецько-фашистської окупації. 

Направлення військовополонених Червоної Армії для реєстрації. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1351  Чигиринська районна управа (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), 

м. Чигирин Кіровоградської області  

Справ: 6; 1941–1944 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1941–1944 рр. 

Накази, розпорядження районної управи про паспортизацію і облік прибувшого населення, 

боротьбу з партизанським рухом, мобілізацію робочої сили до Німеччини, здавання 

молокопродуктів (1941–1943). 

Списки військовополонених Червоної Армії та осіб, які дезертирували з Червоної Армії 

(1942, 1943). 

Особові посвідчення жителів району (1942–1944). 
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Ф. Р-1352  Суботівська сільська управа (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), 

с. Суботів Чигиринського району Кіровоградської області  

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

Розпорядження Чигиринської районної управи про мобілізацію робочої сили до Німеччини, 

на будівництво укріплень, відправлення церковної служби під час весняної сівби. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1353  Рацівська сільська управа (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Рацеве Чигиринського району Кіровоградської області  

Справ: 7; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1941–1943 рр. 

Розпорядження гебітскомісаріату, Чигиринської районної управи та районної земельної 

комендатури про обов'язкові поставки продуктів сільського господарства і тваринництва, 

боротьбу з партизанським рухом, мобілізацію робочої сили до Німеччини і "добровольців" у 

Німецькі військові частини. 

Списки: комуністів, комсомольців, службовців та мешканців села (1941, 1942); 

військовополонених Червоної Армії, які проживали в селі (1942, 1943); мобілізованих, які 

добровільно виїхали до Німеччини (1942, 1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1354  Кам'янська районна управа (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), 

м. Кам'янка Кіровоградської області  

Справ: 44; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1942, 1943 рр. 

Особисті свідоцтва мешканців району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1355  Златопільська районна управа (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), м. Златопіль Кіровоградської області  

Справ: 1; 1943 р. 
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Опис 1 

Справ: 1; 1943 р. 

Особова справа мешканця с. Рейментарівка. 

 

 

 

 

Ф. Р-1356  Кам'янська контора зв'язку (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), 

м. Кам'янка Кіровоградської області  

Справ: 4; 1944, 1945 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944, 1945 рр. 

Розпорядження, вказівки органів вищого рівня з ведення найманого діловодства, 

з питань роботи спецзв'язку, мобілізаційно-оборонної роботи, про радіозв'язок. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1357  Чигиринська контора зв'язку (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), 

м. Чигирин Кіровоградської області  

Справ: 4; 1944, 1945 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944, 1945 рр. 

Розпорядження, вказівки органів вищого рівня з ведення таємного діловодства, з питань 

мобілізаційно-оборонної роботи, поштового, телеграфно-телефонного та радіозв'язку. 

Листування з Кіровоградським обласним управлінням зв'язку з питань бронювання 

військовозобов’язаних, з кадрів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1359  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "П'ятигірка", с. Іванівка Уманського району 

Київської області  

Справ: 12; 1945–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1945–1947 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1945–1948); загальних зборів колгоспників (1946–

1948). 

Книги головних рахунків (1946, 1947). Книги обліку натуральних прибутків і їх 

розприділення, прибутків та видатків по бюджету колгоспу, худоби (1947). 
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Ф. Р-1360  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Комінтерн", с. Кочубіївка Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 75; 1944–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу (1946, 1947). 

Виробничий план (1946). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946). 

Головна книга (1944). Книга обліку державних поставок та колгоспної торгівлі (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 69; 1946–1963 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1952–1955). Перспективні плани 

розвитку сільського господарства колгоспу (1955–1965). Виробничо-фінансові плани (1948, 

1956–1963). 

Агрономічні заходи по збирання високих урожаїв сільськогосподарських культур (1952). 

Звіти про посів та збирання сільськогосподарських культур (1957). Річний звіт про стан 

тваринництва (1950). 

Соцзобов’язання колгоспників та акти перевіряння їх виконання (1956, 1959). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1950, 1958). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1946). 

Земельно-шнурова книга (1963). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та 

натуральних затрат (1948–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1361  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Пам'яті Леніна", с. Краснопілка 

Уманського району Черкаської області  

Справ: 110; 1932, 1933, 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1932, 1933, 1944–1947 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1947); засідань правління колгоспу (1944–

1946). 

Виробничо-фінансовий план (1944). 

Статистичні звіти по тваринництву (1933). 

Договори на контрактацію худоби, сіна, вовни, заготівлю вторинної сировини (1932). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1946). 

Книги головних рахунків (1944, 1945). Книги обліку основних засобів, трудоднів 

колгоспників (1932, 1946). 
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Опис 2 

Справ: 93; 1945–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1961, 1965–1980); засідань правління 

колгоспу (1948–1961, 1965–1980). Звітні доповіді голови колгоспу (1952, 1956, 1958, 1967–

1979). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1975–1980). 

Земельно-шнурова книга (1963–1985). Книги історії полів сівозмін (1966–1981). Схеми 

розміщення посівів на полях колгоспу (1973–1980). 

Документи (протоколи, звітна доповідь, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1970–

1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1362  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний боєць", с. Війтівка Уманського 

району Київської області  

Справ: 7; 1945, 1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1945, 1946 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Головні книги. Книга обліку основних засобів (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1363  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, м. Умань Черкаської області  

Справ: 14; 1945–1954 рр. 

 

Опис1 

Справ: 9; 1945–1947 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Виробничий план (1947). 

Річний звіт колгоспу (1945). 

Акти обміру присадибних ділянок колгоспників (1945). 

Кошторис витрат (1947). 

Книги обліку натуральних прибутків, державних поставок і колгоспної торгівлі, худоби, 

будівель та матеріалів (1947). 

 

 

Опис 2 

Справ: 5; 1949–1954 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників (1951–1954). 
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Ф. Р-1364  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняховського, с. Собківка 

Уманського району Черкаської області  

Справ:16; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1944–1954 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1947–1954). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1365  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняховського, с. Чорнявка 

Уманського району Київської області  

Справ: 1; 1946 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1946 р. 

Книга головних рахунків. 

 

 

 

Ф. Р-1366  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, с. Полянецьке Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 56; 1945–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1945, 1946 рр. 

Виробничі плани. 

Прибутково-видатковий кошторис (1946). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу.  

Книги обліку натуральних прибутків і їх розприділення, грошових та натуральних витрат 

(1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 49; 1946–1964 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1955–1959). Річні текстові звіти голови колгоспу (1952–1954). 

Розрахунково-пояснююча записка до проекту внутрішньогосподарського 

землевпорядкування (1959). 

Земельно-шнурова книга (1950–1963). 
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Ф. Р-1367  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, с. Піковець Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 56; 1946–1959 рр. 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1946 р. 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 3 

Справ: 55; 1947–1959 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1948–1959). 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1953). Зведений план розвитку 

сільського господарства колгоспу (1958). Перспективний план колгоспу (1959). Виробничі 

плани (1954–1958). 

Агрономічні звіти (1952, 1959). 

Документи (технічний проект, договори, акти, титульний список) про будівництво 

електростанції колгоспу (1948–1951). 

Головні книги (1948–1950). Книги обліку державних поставок і колгоспної торгівлі, основних 

засобів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, фондів, грошових та 

натуральних витрат (1947–1950, 1952, 1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1368  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Старі Бабани 

Уманського району Київської області  

Справ: 15; 1932, 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1932, 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1946). 

Річні завдання бригад (1932). 

Щоденні відомості про хід посівної та збиральної кампанії (1944, 1945). П'ятиденні звіти про 

проведення посіву ярових культур (1932). 

Списки членів колгоспу; членів бригад на період проведення весняної посівної кампанії 

(1932). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1932). Книга головних рахунків (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 6; 1945 – 1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1948–1950); загальних зборів колгоспників (1949, 

1950). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945). 
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Ф. Р-1369  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Провідна зірка", с. Паланка Уманського 

району Київської області  

Справ: 4; 1946, 1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1946, 1947 рр. 

Виробничий план (1947). 

Річні бухгалтерські звіти. 

Інвентаризаційна відомість. Відомість опису майна. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1370  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя", с. Городецьке Уманського 

району Черкаської області 

Справ: 62; 1944–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1946). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944). 

Земельно-шнурова книга (1945). 

Книга головних рахунків (1945). 

 

 

Опис 4 

Справ: 57; 1947–1964 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1953–1955). Перспективний 

план розвитку сільського господарства колгоспу (1955–1965). Плани розвитку сільського 

господарства колгоспу (1949, 1959–1965). Робочі плани посіву, збирання 

сільськогосподарських культур (1959). Календарний план виробництва м'яса (1957). 

Виробничий план розвитку рибного господарства колгоспу (1953). 

Виробничо-фінансові плани (1955–1962). 

Агрономічні звіти про хід збирання в колгоспі (1959). Звіти про стан тваринництва (1955, 

1957). Відомості про виконання плану державних поставок (1957). 

Прибутково-видаткові кошториси (1949, 1951–1957). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1947–1952). 

Акти передавання документальних матеріалів і поточного діловодства після об'єднання 

колгоспу (1964). 
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Ф. Р-1371  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Кочерженці Уманського 

району Київської області  

Справ: 29; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1946–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1947, 1949, 1950); загальних зборів колгоспників. 

Прибутково-видатковий кошторис (1950). 

Книги головних рахунків (1946, 1947, 1949). 

Книги обліку державних поставок і колгоспної торгівлі, продуктів і інвентаря, худоби, 

поточних рахунків та розрахунків з установами. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1372  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Гореженівка Уманського 

району Київської області  

Справ: 17; 1945–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1945–1946 рр. 

Книга головних рахунків (1946). 

Книги обліку натуральних і грошових прибутків та їх розприділення, худоби і інвентаря, 

грошових та натуральних витрат. 

 

 

Опис 2 

Справ: 8; 1947–1949 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1373  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Комунар", с. Кочержинці Уманського 

району Київської області  

Справ: 23; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1946–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1947–1950). 

Прибутково-видаткові кошториси (1948–1950). 

Книги головних рахунків. 

Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, фондів, худоби і 

інвентаря, грошових та натуральних витрат (1946, 1950). 
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Ф. Р-1374  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Дмитрушки Уманського 

району Київської області  

Справ: 6; 1947–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1947–1949 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1947–1950). 

Розміщення посівів у полях сівозмін (1949). Акт перевіряння планів переходу до 

травопільних сівозмін (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1375  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Пугачівка Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 52; 1946–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1946, 1947 рр. 

Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх розприділення; продуктів і матеріалів, 

грошових фондів, грошових та натуральних витрат. 

 

 

Опис 2 

Справ: 46; 1947–1959 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників. 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1953). Річні виробничі завдання 

бригадам, фермам (1952). Виробничі плани (1949, 1951, 1953, 1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949). 

Книги головних рахунків (1950–1952). Книги обліку виконання планових завдань по 

тваринництву, фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та 

натуральних витрат (1950–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1376  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний заможник", с. Гереженівка 

Уманського району Київської області 

Справ: 21; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1946–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів колгоспників (1947–1949). 

Книга головних рахунків (1949). Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, фондів, продуктів і інвентаря, грошових та натуральних витрат. 
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Ф. Р-1377  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перемога", с. Старі Бабани Уманського 

району Київської області  

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1947 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу (1945–1947). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946). 

Книги головних рахунків (1944, 1946). Книги обліку державних поставок і колгоспної 

торгівлі, фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та 

натуральних витрат (1944–1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 13; 1947–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу, загальних зборів колгоспників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1378  Виконавчий комітет Городецької сільської Ради народних депутатів, с. Городецьке 

Уманського району Черкаської області  

Справ: 306; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому (1944, 1945). 

Місячні демографічні звіти (1944). 

Списки громадян, насильно вивезених до фашистської Німеччини (1944). 

Книги обліку витрат сільського бюджету та витрат по самообкладанню (1945, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 287; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1947–1980); загальних зборів 

мешканців села (1973–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями 

(1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1957, 1960, 1961, 1964–

1982). 

Плани роботи виконкому (1949, 1950, 1972, 1978–1980). 

Звіти та інформації про роботу сіл ради (1949, 1950, 1957–1964). 
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Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 1951, 1952, 

1956, 1976, 1980). Інформаційні та статистичні звіти про організаційно-масову роботу (1965–

1972, 1977–1980). 

Статистичні звіти про склад виконкому, постійних комісій, скликання сесій (1955, 1957, 

1961–1965, 1977–1980). Одноразові статистичні звіти про вік – стать населення (1955, 1956, 

1959–1964). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1965, 1967, 1969, 1971, 

1973, 1977, 1980). 

Бюджет сільради (1947–1957, 1960–1980). Штатні розписи, кошториси витрат виконкому та 

підпорядкованих установ (1947–1980). Річні звіти про виконання кошторису по бюджету 

(1956–1980). 

 

 

Опис 1и 

Справ: 14; 1950–1964 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 

1959, 1961, 1963, 1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1379  Виконавчий комітет Кочубіївської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Кочубіївка Уманського району Черкаської області  

Справ: 200; 1944–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому. 

Плани роботи виконкому. 

Бюджет сільради (1946). Кошториси витрат. 

Акти про збитки нанесені німецько-фашистськими загарбниками за період окупації (1941–

1943). 

Документи (інструкція, список активу села) обліку військовослужбовців (1944–1947). 

Списки: депутатів, постійних комісій, активістів, агітаторів (1944, 1945); мешканців села, які 

розстріляні, вивезені до фашистської Німеччини (1941–1943); військовослужбовців, які 

загинули на фронті, пропали безвісти, інвалідів Великої Вітчизняної війни (1944); громадян, 

які повернулися з фашистської Німеччини (1946). 

 

 

Опис 4 

Справ: 183; 1945–1972 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1952, 1955–1958, 1961–1972); засідань виконкому (1947–

1952, 1955–1972); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1965–1971). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1965–1972). 

Плани роботи (1947, 1948). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1965–1967, 1970, 1971). 
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Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому постійних комісій (1947, 1952–1956, 1965). 

Одноразові звіти про віковий і статевий склад населення (1948, 1952–1963). 

Бюджети сільради (1947–1971). Штатні розписи, кошториси витрат виконкому та 

підпорядкованих установ (1947–1971). Річні звіти про виконання сільського бюджету та сум 

самообкладання (1955, 1956, 1958, 1959, 1961–1970, 1972). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету та витрат по самообкладанню (1947–

1953, 1960, 1971). 

Протоколи зборів виборців про висунення кандидатів у депутати  сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1947, 1950, 1961, 1963, 1965, 1969, 1971). 

Іменний список військовозобов’язаних, які перебувають на обліку сільради (1945, 1946). 

Списки військовослужбовців, вбитих і які пропали безвісти на фронтах, відомості про 

братські могили (1947). Списки громадян, насильно вивезених до фашистської Німеччини і 

списки реабілітованих громадян, які повернулися (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1380  Виконавчий комітет Пугачівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Пугачівка 

Уманського району Черкаської області  

Справ: 58; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944–1946 рр. 

Протоколи: засідань виконкому (1944, 1946); загальних зборів мешканців села (1944, 1946). 

Бюджет сільради (1946). Кошторис витрат (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1946). 

Повідомлення військкомату про загиблих воїнів у період Великої Вітчизняної війни (1944, 

1945). Списки громадян, репатрійованих з Німеччини (1946). 

 

 

Опис 4 

Справ: 50; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому (1947–1954); загальних зборів 

мешканців села (1947). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1949). 

Плани роботи виконкому (1947–1950, 1954). 

Звіти про роботу виконкому (1948–1950). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1950). 

Статистичні звіти про склад виконкому, постійних комісій (1950, 1952, 1953). 

Заключний звіт про підсумки сівби (1953). Звіти про хід будівництва, вік і стать сільського 

населення, рух основних засобів (1952, 1953). 

Списки членів виконкому (1947); громадян, які нагороджені орденами та медалями (1952). 

Відомість про наявність братських могил на території села (1952). 

Біографії кандидатів у народні судді і засідателі (1951). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, списки кандидатів, особові 

картки депутатів (1950, 1953). 
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Бюджети сільради (1947–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1954). Звітні 

відомості про доходи та видатки сільського бюджету (1947, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1381  Виконавчий комітет Полянецької сільської Ради народних депутатів, с. 

Полянецьке Уманського району Черкаської області  

Справ: 282; 1944–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1946 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944); засідань виконкому (1945, 1946). 

Документи: про представлення до нагород багатодітних матерям (1945). 

Документи про перепис населення, збудовані житлові будинки (1945, 1946). 

Бюджет сільради (1946). Фінансово-оперативний план (кошториси) установ, які перебувають 

на бюджеті сільради (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат на самообкладання (1945, 

1946). 

 

 

Опис 2  

Справ: 269; 1947–1977 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1955, 1967–

1969, 1972, 1975–1977); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1966–

1977). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1955, 1961–1979). 

Інформації про роботу виконкому (1958, 1959, 1962, 1964, 1965). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1951, 1953, 

1962). Інформації про організаційно-масову роботу (1960, 1961, 1966–1972, 1975–1977). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1952, 1955, 1960–1965, 

1971, 1975–1977). 

Протоколи загальних зборів про висунення кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради (1947–1957, 1960–1977). Штатні розписи, кошториси витрат виконкому та 

підпорядкованих установ (1949–1977). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1954–

1964, 1967, 1968, 1971, 1972, 1976, 1977). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по самообкладанню (1947–

1953, 1961, 1966, 1969, 1970, 1973–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1382  Виконавчий комітет Дмитрушківської сільської Ради народних депутатів, с. 

Дмитрушки Уманського району Черкаської області  

Справ: 258; 1945–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 10; 1945–1947 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1948); засідань виконкому (1946–1948). 

Бюджети сільради (1946, 1947). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету. 

 

 

Опис 4 

Справ: 248; 1948–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1967–

1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1968–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1965–1982). 

Плани роботи виконкому (1956, 1978–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1976–1980). 

Доповідні записки про організаційно-масову роботу (1978–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів виконкому, постійних комісій, вибори у  місцеві Ради 

(1950, 1954–1964, 1978–1980). Одноразові та статистичні звіти про вік і стать населення, 

перепис худоби (1950–1964). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1959, 1961, 

1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1952–1964, 1976–1979). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1954–1962, 1965–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по самообкладанню (1948–

1953). 

 

 

 

 

Ф. Р-1383  Виконавчий комітет Яроватської сільської Ради депутатів трудящих, с. Яроватка 

Уманського району Київської області  

Справ: 8; 1945–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1945–1947 рр. 

Бюджети сільради (1946, 1947). Кошторисно-штатний розпис про витрати бюджету (1945, 

1947). 

Книги обліку доходів: видатки сільського бюджету та витрат по самообкладанню. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1384  Виконавчий комітет Паланської сільської Ради народних депутатів, с. Паланка 

Уманського району Черкаської області  

Справ: 278; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 10; 1945, 1946 рр. 

Протоколи сесій сільради. 

Бюджети сільради. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по самообкладанню. 

 

 

Опис 2 

Справ: 268; 1947–1980 рр. 

Протоколи сесій сільради. Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних 

комісій (1952, 1953, 1956–1981). Накази виборців депутатам (1958–1960, 1967–1969, 1971). 

Протоколи зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1976–1981). Доповідні 

записки, інформації депутатів про проведення звітів перед виборцями (1967–1975). 

Соціалістичні зобов’язання сільради і акти перевіряння виконання соцзобов’язань між 

сільрадами (1971, 1978–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1958–1966, 

1971–1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій, скликання сесій (1954–1965, 1977–

1980). Інформації, довідки про роботу сільради та проведення сесій (1962, 1970). Одноразові 

та статистичні звіти про стать і вік населення, будівництво житлових будинків, підсумки 

перепису худоби (1954–1965).  

Генеральні плани-схеми присадибних ділянок з будівлями (1947). 

Списки населених пунктів, які входили до складу сільради (1965). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1961, 

1965, 1967, 1969, 1971, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1948, 1950–1980). Річні звіти про 

виконання бюджету (1956–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по самообкладанню (1947–

1955). 

  

 

 

 

 

Ф. Р-1385  Виконавчий комітет Старобабанської сільської Ради народних депутатів, с. Старі 

Бабани Уманського району Черкаської області  

Справ: 278; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944, 1945 рр. 

Протоколи: засідань виконкому (1945); зборів активу сільради (1944). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по самообкладанню (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 274; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1962, 1967, 1972–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1968–

1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1957–1960, 1963–1982). 
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Плани роботи виконкому (1978–1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1956, 1962, 1978–

1980). Доповідні записки про організаційно-масову роботу (1977–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1952, 1955–1959, 1963, 

1977–1980). Одноразові та статистичні звіти про вік і стать населення, підсумки переліку 

худоби (1952–1960). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 

1961, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання кошторису 

по бюджету, про нарахування, надходження та витрати сум самообкладання (1955–1963, 

1969–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і  витрат  сум по самообкладанню 

(1946–1954, 1962–1968, 1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1386  Виконавчий комітет Краснопільської сільської Ради народних депутатів 

Справ: 254; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944–1946 рр. 

Протоколи сесій сільради (1944, 1946). 

Плани роботи виконкому (1944, 1946). 

Бюджет сільради (1946). Кошторисно-штатний розпис (1946). Звіт про фінансово-

господарську діяльність сільради (1946) 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1946). 

Списки сімей червоноармійців (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 246; 1946–1980 рр. 

Протоколи сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1947–1952, 1955–1980); 

загальних зборів мешканців села (1968–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів 

перед виборцями (1968–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1955, 1962, 1967–1975, 

1980–1982). 

Плани роботи виконкому (1978–1980) 

Договори, умови між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 1953, 1956, 1978–

1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1959, 1973–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів виконкому, постійних комісій (1949–1953, 1957–1961, 

1964–1967, 1973–1980). Одноразові звіти про вік та стать населення, підсумки перепису 

худоби (1950–1967). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування на виборах, заяви кандидатів у депутати про згоду балотуватися (1953, 1957, 

1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 
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Бюджети сільради (1947–1980).Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1978).Річні звіти 

про виконання сільського бюджету(1953, 1954, 1957, 1958, 1962, 1965–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат сум по само обкладанню 

(1947–1952, 1955, 1956, 1960–1962, 1964). 

Списки воїнів, загиблих за звільнення села; військовослужбовців, які пропали безвісти; 

інвалідів війни; громадян, яких було вивезено до фашистської Німеччини (1951) 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1387  Виконавчий комітет Берестовецької сільської Ради народних депутатів, 

с.Берестовець Уманського району Черкаської області 

Справ: 302; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому (1944, 1945). 

Плани роботи виконкому (1945). 

Бюджет сільради (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 294; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1946–1980); загальних зборів 

мешканців села (1969–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями 

(1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1953–1956, 1959–1982). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1953, 1955, 1978, 

1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1961, 1962, 1965–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій, скликання сесій (1952–

1963, 1969, 1971, 1973, 1976–1980). Одноразові та статистичні звіти про вік і стать населення, 

про перепис населення та худоби (1946–1957, 1961, 1964–1968). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 

1961, 1963, 1965, 1967–1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1954–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат сум по самообкладанню (1947–

1955, 1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1388  Виконавчий комітет Гереженівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Гереженівка Уманського району Черкаської області  

Справ: 299; 1944–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 8; 1944–1946 рр. 

Протоколи: засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1944, 1946). 

Бюджет сільради (1946). 

Книга обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1946). 

 

 

Опис 3 

Справ: 291; 1947–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1963–

1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1962, 1966–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1955, 1961–1982). 

Плани роботи виконкому (1974, 1978–1980). 

Звітні доповіді про роботу виконкому (1969–1975). 

Договори , умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 

1952, 1962–1964, 1972–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1957–1974, 1977–

1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1952, 1953, 1956–1965, 

1973, 1976–1980). Одноразові звіти про вік і стать населення, розприділення заробітної плати, 

наявність худоби (1952, 1953, 1956–1963). 

Біографії кандидатів у народні судді і засідателі та характеристики на них (1952). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 

1959, 1961,1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат виконкому та підпорядкованих 

установ (1951–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1953–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат сум по самообкладанню (1947–

1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1389  Виконавчий комітет Піковецької сільської Ради депутатів трудящих, с. Піковець 

Уманського району Черкаської області  

Справ: 40; 1945–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1945, 1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому. 

Бюджет сільради (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету. 

 

 

Опис 3 

Справ: 33; 1947–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1947–1949). 

Біографії кандидатів у народні судді і засідателі (1949, 1951). 
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Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, про згоду балотуватися, особові картки депутатів (1947, 1950, 1953). 

Бюджети сільради (1948–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1948, 1951–1954). Річні 

звіти про виконання кошторису по бюджету (1948, 1951, 1953, 1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрати сум по самообкладанню 

(1949, 1950, 1952). 

Відомості: про кількість громадян, насильно вивезених до фашистської Німеччини і які 

повернулись (1947); про наявність населення і худоби (1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1390  Виконавчий комітет Іванівської сільської Ради народних депутатів, с. Іванівка 

Уманського району Черкаської області  

Справ: 297; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1944–1947 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1945). 

Плани роботи виконкому (1946, 1947). 

Місячні звіти про роботу сільради (1947). Звіт про урожай в господарствах колгоспників 

(1947). 

Протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати сільради (1947). 

Бюджет сільради (1946). Кошторисно-штатний розпис про витрати бюджету. Місячні звіти 

про фінансово-господарську діяльність сільради (1946, 1947). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по самообкладанню (1945–

1947). 

Списки громадян села на здачу сільськогосподарських продуктів на допомогу Червоної Армії 

під час Великої Вітчизняної війни (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 276; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950, 1951, 1955–1980); засідань виконкому (1950, 1951, 1955–

1980); загальних зборів мешканців села (1949, 1964–1980); звітно-виборних зборів жіночої 

Ради (1964–1966); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1963, 1964, 

1968–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1949, 1951, 1955–1982). 

Плани роботи виконкому (1949, 1978). 

Звіти та інформації про роботу виконкому (1949, 1957, 1966). 

Статистичні звіти про склад депутатів виконкому, постійних комісій (1949, 1955–1960, 1963–

1967, 1977–1980). Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1959–

1968, 1972, 1974, 1977, 1978, 1980). Звіти про хід будівництва житлових будинків 

колгоспників, господарських будівель та культурно-побутових будівель (1949, 1950, 1959). 

Одноразові та статистичні звіти про вік і стать населення, підсумки перепису худоби (1948, 

1949, 1955–1958, 1963–1968). 



546 

 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1961, 

1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради (1948–1951, 1955–1961, 1963–1978, 1980). Штатні розписи, кошториси 

витрат виконкому та підпорядкованих установ (1950, 1951, 1955–1961, 1963–1978, 1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1949, 1956–1961, 1963–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по самообкладанню (1948, 

1950, 1951, 1955–1958, 1961). 

Списки: військовозобов’язаних, які підлягають демобілізації; громадян, призваних до лав 

Радянської Армії (1945). Довідки – характеристики на громадян села (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1391 Виконавчий комітет Кочержинської сільської Ради народних депутатів, с. 

Кочержинці Уманського району Черкаської області  

Справ: 241; 1931, 1932, 1947–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1947 р. 

Протоколи сесій сільради. 

 

 

Опис 3 

Справ: 236; 1948–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1967–1973, 1976–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1967–

1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1951, 1957, 1960–1962, 1967–1982). 

Плани роботи виконкому (1978–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 1957, 1971, 

1978–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1957, 1958, 1968, 1970, 1973, 1974, 

1977–1980). 

Статистичні звіти про склад та зміни у складі депутатів, виконкому, постійних комісій (1953, 

1955, 1977, 1978, 1980). Одноразові звіти про вік та стать населення, підсумки перепису 

худоби (1952–1957, 1960, 1961). 

Протоколи зборів трудящих про висунення кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1953, 1961, 1963, 1965, 1967–1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1948–1952, 1955–1980). 

Біографії кандидатів у народні судді і засідателі (1948). 

 

 

Опис 4 

Справ: 4; 1931–1932 рр. 

Протоколи засідань: президії Кочержинської сільради (1932); засідань Кочержинської 

облікової комісії (1932). 
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Листування з Уманським районним виконкомом з адміністративно-господарських питань 

(1931). 

Звіти про підсумки сівби по господарствах колгоспників і одноосібників (1932). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1392  Виконавчий комітет Родниківської сільської Ради народних депутатів, с. 

Родниківка Уманського району Черкаської області  

Справ: 284; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому (1945, 1946). 

Бюджети сільради (1945, 1946). Місячний звіт про фінансово-господарську діяльність 

сільради (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 276; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1946–1980); загальних зборів 

мешканців села (1948, 1964, 1969–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями (1968–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1948, 1949, 1967–1982). 

Плани роботи виконкому (1978, 1979). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 1951, 1978–

1980). Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1958, 1964, 1965, 

1968–1972, 1977, 1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій, вибори у місцеві Ради 

(1947, 1949, 1951, 1952, 1957, 1959–1964, 1977–1980). Одноразові звіти про вік та стать 

населення, наявності худоби (1947–1952, 1955, 1956). Заключні звіти про підсумки сівби під 

урожай (1949–1951, 1956). Звіти про хід будівництва житлових будинків колгоспників, 

господарських будівель та культурно-побутових будівель колгоспу ( 1950, 1958). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, особові картки депутатів, біографії кандидатів, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, списки зареєстрованих депутатів (1950, 1957, 1959, 1963, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради (1947–1980).Штатні розписи і кошториси витрат виконкому та 

підпорядкованих установ (1947–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1955–

1978, 1980). Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по само 

обкладанню (1947–1954). 

Відомості про насильно вивезених людей до фашистської Німеччини, інформації про осіб, які 

повернулись (1948, 1949) 

Списки: господарств, які входили до складу сільради (1949, 1950, 1954); громадян, які 

тимчасово проживали на території села (1950, 1951). Списки та відомості про розміщення 

братських могил воїнів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни (1944–1955). Іменний 

псисько громадян, які повернулись з фашистської Німеччини (1950). Книга реєстрації 
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повідомлень на осіб, які загинули і пропали безвісти у період війни, списки сімей, члени яких 

загинули під час війни (1944–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1393  Виконавчий комітет Собківської сільської Ради депутатів трудящих, с.Собківка 

Уманського району Черкаської області 

Справ:81; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ:23; 1944–1947 рр. 

Протоколи засідань виконкому; загальних зборів виборців (1944, 1945). 

Плани роботи виконкому (1947). 

Звіти про роботу виконкому. 

Документи (протоколи, плани, списки виборців) про підготовку до виборів (1945) Протоколи 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та голосування 

по виборах (1947) 

Бюджети сільради (1946, 1947). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1947). Книги 

обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по само обкладанню (1945–1947). 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай, чисельність та склад населення, наявність 

худоби у колгоспників (1947). Місячні звіти про хід будівництва в колгоспах (1946) 

Заяви про надання допомоги багатодітним матерям; громадян на будівництво будівель та 

плани-схеми присадибних ділянок (1947) 

 

 

Опис 5 

Справ: 58; 1947–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1948–1954). 

Протоколи засідань, списки членів постійних комісій (1948, 1953). Плани роботи виконкому 

(1948–1950). 

Місячні звіти про роботу виконкому (1948–1950). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948–1953). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1948, 1949, 1952, 1953). 

Одноразові звіти про вік і стать населення, підсумки сівби, підсумки перепису худоби (1948–

1953). 

Домова книга прописки мешканців (1947–1953). 

Акт закріплення дороги Київ-Одеса для постійного утримання за колгоспом; звіти про 

будівництво житлових будинків, генеральні плани забудовників (1949). 

Біографії кандидатів у народні судді і засідателі (1949). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, особові картки депутатів, заяви кандидатів про згоду балотуватися 

(1950, 1952). 

Бюджети сільради (1948, 1950–1953). Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по самообкладанню (1948–

1954). 
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Ф. Р-1407  Уманська середня школа № 7 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Уманської міської Ради народних депутатів, м. Умань Черкаської області  

Справ: 196; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 196; 1944–1980 рр. 

Рішення Уманського міського виконкому, накази Уманського міського відділу народної 

освіти (1968, 1969, 1977–1979). 

Протоколи: нарад при директорі школи (1956–1958, 1976–1982); засідань педагогічної ради; 

засідань, плани роботи методичних об'єднань учителів (1976–1982); плани методичних і 

предметних комісій (1964–1976); загальношкільних зборів батьківського комітету (1961, 

1962); засідань батьківського комітету (1962–1980); батьківських зборів (1952, 1953, 1956–

1961, 1965–1974). 

Оперативні плани роботи школи (1946, 1948–1959). Річні плани роботи школи (1961, 1976–

1980). Плани: учбово-виховної роботи школи (1962, 1964–1975); роботи батьківського 

комітету (1960, 1963–1975). 

Річні звіти: про учбово-виховну роботу (1946–1968, 1971–1978); учителів про виконання 

навчальної програми та виховної роботи (1968, 1969, 1972–1975). 

Статистичні звіти про рух та успішність учнів (1947–1957, 1960–1975, 1979, 1980). 

Соціалістичні зобов’язання колективу школи, договори на соцзмагання між школами та 

підсумки їх виконання (1968, 1969, 1973–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1959). Звіти про фінансово-господарську діяльність 

школи (1950, 1963–1965). Річний звіт про рух основних коштів (1952). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-1415  Гереженівська середня школа, с. Гереженівка Уманського району Київської області  

Справ: 4; 1939, 1940 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1939, 1940 рр. 

Класні журнали. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1416  Уманський технікум сільського господарства Міністерства сільського 

господарства УРСР, м. Умань Черкаської області  

Справ: 574; 1932–1935, 1944–1982 рр. 

 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1932–1935, 1944–1949 рр. 
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Накази, постанови, розпорядження Народного комісаріату землеробства СРСР і УРСР, 

Всесоюзного комітету у справах вищої школи при Раді Народних комісарів СРСР, 

Міністерств вищої освіти СРСР, технічних культур УРСР, землеробства УРСР, Київського 

обласного земельного відділу (1944–1946). 

Учбові плани (1944–1949). Протоколи засідань та плани роботи предметних комісій (1944–

1950). 

Протоколи: методичних нарад (1945, 1946); засідань педагогічної ради (1948, 1949). 

Річні звіти про учбово-виховну роботу (1946–1949). 

Інструкція Народного комісаріату фінансів УРСР про зміни в системі обліку в бюджетних 

організаціях (1934). Листування з Українським сортонасінневим трестом з фінансових питань 

(1932). 

Заключний баланс (1935). Штатні розписи викладацького складу (1944–1947). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1948). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність (1945–1948). 

Відомості на виплату стипендії студентам (1932, 1933). 

 

 

Опис 5 

Справ: 434; 1949–1981 рр. 

Накази начальника управління і міністра сільського господарства УРСР, постанови 

Черкаського обласного управління сільського господарства і рішення Уманського міського 

виконкому (1965–1968, 1972–1981). 

П'ятирічний план розвитку технікуму (1966–1970, 1976–1980). Плани учбово-виховної роботи 

технікуму (1971, 1973–1981). Зведені учбові плани з додатками (1961–1963, 1968–1981). 

Трьохрічні учбові плани (1953–1955, 1958–1963). Учбові чотирьохрічні плани (1952–1966). 

Протоколи засідань та плани роботи: предметних і циклових комісій (1949–1955, 1964–1982); 

педагогічної ради (1950–1956, 1966–1982). 

Плани персонального розприділення випускників (1966–1981). Звіти про виконання плану 

розприділення молодих спеціалістів (1966, 1967). 

Річні звіти: про учбово-виховну роботу (1949–1952, 1965, 1968–1977); про учбову роботу 

(1949, 1950, 1953–1963, 1966). Трьохрічний звіт про учбову роботу (1949–1952). Річний звіт з 

основної діяльності технікуму (1950). 

Учбові плани про проходження виробничої практики (1974–1982). 

Документи (відомості, клопотання, списки) про народження медаллю "Ветеран праці" (1977–

1981). Монографія про роботу технікуму, кандидата в учасники Всесоюзної 

сільськогосподарської виставки (1953, 1954). 

Документи (техпромфінплани, виробничо-фінансові плани, штатні розписи і кошториси 

витрат) учбово-виробничих майстерень (1949–1961, 1964–1980). Річні фінансові звіти про 

роботу учбово-виробничих майстерень (1979, 1951–1954, 1958–1978). 

Статистичні звіти: про чисельність і склад керівного та викладацького складу, розприділення 

учнів по курсах, рух учнів (1968–1981); про виконання плану праці, потерпілих при нещасних 

випадках, пов'язаних з виробництвом по учбово-виробничих майстерень (1977, 1978). 

Положення про учбово-дослідне господарство при технікумі механізації (1953). Виробничо-

фінансові плани (1953–1963). Штатні розписи, кошториси витрат, річні фінансові звіти 

учбово-дослідного господарства (1952–1960). 

Кошториси на відновлення та пристосування учбового приміщення технікуму (1949, 1959). 

Титульні списки з капітального будівництва, по відновленню гуртожитку студентів (1949, 

1950, 1954). Акт державної комісії про прийом в експлуатацію нового приміщення під 

гуртожиток студентів (1959). 
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Штатні розписи, кошториси витрат технікуму (1949–1963, 1967–1981). Річні фінансові звіти 

про виконання кошторису (1950–1981). Річні зведені фінансові звіти по технікуму і учбово-

виробничих майстерень (1960–1970, 1975). 

Документи (плани, звіти) про роботу бібліотеки (1972–1981). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 95; 1954–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних зборів та загальних зборів членів профспілки (1955–1962, 1965–

1981); засідань місцевого комітету. 

Звітні доповіді голови місцевого комітету (1963, 1964, 1969, 1972–1978). 

Плани роботи місцевого комітету (1961, 1964, 1971–1981). 

Соціалістичні зобов’язання технікуму (1981). 

Кошториси витрат, фінансові звіти місцевого комітету (1966, 1968–1981). Звіти про роботу 

місцевого комітету та акти ревізійної комісії (1954–1960). Статистичні звіти про роботу 

місцевого комітету (1954, 1957, 1961, 1968–1981). 

 

 

Опис 6у 

Справ: 15; 1976–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних конференцій (1978, 1979); засідань учнівського комітету (1976–

1979). 

Перспективні плани роботи (1977, 1980–1982). Плани роботи учнівського комітету при 

технікумі (1976, 1978, 1979). Кошториси витрат, фінансові та статистичні звіти про роботу 

учнівського комітету (1980-–1982). 

 

 

 

Ф. Р-1417  Уманське медичне училище відділу охорони здоров'я виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Умань Черкаської області  

Справ:422; 1934–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1940–1941, 1945–1946 рр. 

Накази і розпорядження Народного комісаріату охорони здоров'я УРСР, управління у справах 

вищої школи при Раді Міністрів УРСР, Київського обласного відділу охорони здоров'я, 

інструкції про облік, перевіряння та оцінку знань та практичних навичок учнів у середніх 

медичних школах; положення про організацію і проведення практичного заняття по 

клінічних дисциплінах в медичній школі (1940, 1941, 1946). 

Список учнів Уманської фельдшерсько-акушерської школи (1941). 

Штатний розпис, кошторис витрат (1946). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

Уманського фельдшерсько-акушерської школи (1945, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 14; 1934–1946 рр. 

Накази директора з особового складу (1936–1941). 

Книга обліку успішності учнів фельдшерського відділення. Сесійні оцінки учнів 

лабораторного відділення (1936–1941). 
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Особові справи учнів Уманської фельдшерсько-акушерської школи (1937–1941). 

 

 

Опис 4 

Справ: 285; 1949–1983 рр. 

Накази міністра охорони здоров'я, Черкаського обласного відділу охорони здоров'я (1972, 

1975–1982). 

Статут медичного училища (1971). Історія училища (1967). 

Документи (плани, довідки, списки) про прийом в училище (1972–1980, 1983). 

Плани учбово-виховної, політико-виховної, культурної та спортивно-масової робіт, роботи 

методичних і циклових комісій (1950–1978). 

Протоколи: засідань та плани циклових комісій (1955–1984); засідань педагогічної ради 

(1949–1986); засідань ради класних керівників училища (1966, 1967). 

Текстові звіти про учбово-виховну роботу училища (1966, 1971–1983). Річні звіти про роботу 

Уманської фельдшерсько-акушерської школи та медичного училища (1949–1970). Інформації 

про учбово-виховну роботу (1955) та роботу училища (1976). Акти обслідування роботи 

училища (1954). 

Облік роботи циклових комісій, гуртків предметних та художньої самодіяльності (1954–1956, 

1959–1970). 

Статистичні звіти: про чисельність та склад спеціалістів, які мають середню спеціальну 

освіту (1977–1983); про рух учнів (1977–1983), Документи (наказ, інструкція, список) про 

роботу курсів підвищення кваліфікації акушерок (1972). Документи (план, відомості, списки) 

про підвищення кваліфікації викладачів (1978). 

Штатні розписи, кошториси витрат Уманської фельдшерсько-акушерської школи та 

медичного училища (1951–1983). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність школи та 

училища (1950–1983). 

Плани роботи та звіти про роботу бібліотеки (1977–1983). 

Документи (протоколи звітно-виборних профзборів викладачів і учнів загальних зборів і 

засідань профкому, соціалістичні зобов’язання, кошториси витрат, фінансові і статистичні 

звіти) профспілкового комітету (1983–1985). 

 

 

Опис 5 

Справ: 2; 1947–1949 рр. 

Протоколи засідань педагогічної ради фармацевтичної школи. 

Річний звіт про учбово-виховну роботу (1947). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 43; 1957–1970 рр. 

Накази Міністерства охорони здоров'я УРСР, Черкаського обласного відділу охорони 

здоров'я (1957, 1960, 1965, 1967, 1968). 

П'ятирічні плани розвитку (1966–1975). 

Протоколи: засідань та плани роботи циклових комісій (1965–1968); засідань ради класних 

керівників (1966–1971). 

Статистичні звіти про розприділення та чисельність працівників всіх працюючих по 

займаних посадах, виконання плану праці (1966, 1968, 1969). 

Книга аналізу відвідувань уроків практичних занять (1962–1970). 
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Опис 4д – Уманська фельдшерсько-акушерська школа 

Справ: 12; 1946–1950 рр. 

Протоколи засідань педагогічної ради (1946–1949). 

Паспорт-характеристика школи (1950). 

Річні звіти про учбово-виховну роботу (1948–1950). 

Пояснююча записка до виробничо-фінансового плану (1947). Штатні розписи, кошториси 

витрат (1947–1950). Річні звіти про виконання кошторису по бюджету (1947–1949). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 59; 1956–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1956–1961, 1964, 1965, 1977, 1978, 1980–

1982); загальних зборів членів профспілки (1963, 1966, 1968–1971, 1975, 1976); виробничих 

нарад місцевого комітету (1957–1967); засідань місцевого комітету (1957–1982). 

Звітні доповіді про роботу місцевого комітету (1959, 1960, 1963–1971). 

Плани роботи місцевого комітету (1957–1977). 

Соціалістичні зобов’язання викладачів, службовців і технічного персоналу (1977–1979). 

Статистичні звіти про роботу місцевого комітету (1977–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1418  Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Г.Тичини Міністерства освіти 

УРСР, м. Умань Черкаської області  

Справ: 1022; 1941–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1946 рр. 

Накази, розпорядження директора інституту (1945). 

Протоколи: методичних нарад та плани навчальної роботи кафедр інституту (1945, 1946); 

засідань педагогічної ради (1944, 1945). 

Документи: (річні звіти, пояснюючі матеріали) про роботу навчальної частини (1944, 1945); 

(протоколи, навчальні плани, пояснюючі матеріали) про роботу кафедр інституту. 

Річні звіти: інституту (1944); кафедр (1945). 

Кошторис витрат, зведений звіт та пояснюючі записки до нього (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 916; 1946–1980 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства народної освіти УРСР (1946–1950, 1953–1980) та 

листування з ним з питань учбово-виховної роботи, про нагородження викладачів, з питань 

підготовки кадрів (1946, 1947, 1949, 1953–1960, 1964–1966, 1970–1974). 

Накази директора інституту з основної діяльності (1974–1980). 

Плани та звіти про виконання плану розприділення молодих спеціалістів (1970–1980). 

Учбові плани інституту (1951, 1957). Плани роботи інституту (1950–1980). 

Протоколи: засідань наукових конференцій інституту (1959, 1961); засідань педагогічної ради 

(1947–1980). 
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Протоколи державних екзаменаційних комісій факультетів інституту (1946–1953, 1970–1980). 

Документи (плани роботи, інформації, авторські рукописи, звіти). про науково0дослідну 

роботу: інституту (1946–1950, 1953–1980); кафедр та факультетів інституту. 

Звіти: голів екзаменаційних комісій кафедр інституту (1954, 1956–1967); факультетів 

інституту (1966–1980). 

Звіти про рух спеціалістів, які мають закінчену вищу освіту (1950, 1951, 1953). 

Статистичні звіти: про чисельність працівників апарату управління та розприділення всіх 

працюючих на займаних посадах (1974–1980); про рух, чисельність студентів, розприділення 

їх по курсах та спеціальностях (1950–1980). 

Плани роботи заочного відділу(1951–1961, 1964–1980). 

Протоколи державної екзаменаційної комісії заочного відділу (1948–1951). 

Звіти про роботу заочного відділу (1953–1958, 1961, 1964–1974). 

Штатні розписи, кошториси витрат інституту. Штатні формуляри професорсько-

викладацького складу (1950–1964, 1976–1980). Річні фінансові звіти. 

Плани роботи та звіти про роботу бібліотеки (1953–1960, 1967–1977). 

 

 

Опис 1 ос 

Справ: 2; 1941 р. 

Заяви та характеристики про вступ до інституту. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 90; 1954–1980 рр. 

Постанови Президії Центрального Комітету та Черкаського обкому профспілки працівників 

початкових і середніх шкіл (1954–1956). 

Протоколи: звітно-виборних та загальних профспілкових зборів (1954, 1960, 1961, 1968–

1980); засідань місцевого комітету (1954–1962, 1968–1980). 

Звітні доповіді про роботу місцевого комітету (1968–1980). 

Плани роботи місцевого комітету (1954, 1956, 1959, 1961, 1962, 1969–1979). 

Колективні договори (1977–1980). Соціалістичні зобов’язання колективу інституту і кафедр 

та підсумки їх виконання (1972–1980). 

Кошториси витрат (1956–1960, 1963–1979). Статистичні та фінансові звіти (1955–1962, 1965–

1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1419  Черкаське кооперативне професійно-технічне училище Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних підприємств, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 174; 1944–1966 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 130; 1944–1965 рр. 

Постанови Президії правління Київської облспоживспілки (1944); постанови, розпорядження 

правління Черкаської облспоживспілки (1959–1966). 

Паспорта школи (1950, 1954–1958) та училища (1959, 1962, 1964). 
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Плани учбово-виховної роботи (1960–1964) Учбові плани школи (1947–1949). Плани 

проведення семінарів та виробничої практики (1959). Плани по прийому учнів в училище 

(1961, 1962). 

Протоколи засідань та річні звіти циклових комісій (1948, 1949, 1959–1966). Протоколи 

засідань та плани роботи педагогічної ради (1948, 1949, 1959, 1961–1966). 

Плани роботи та інформації про роботу методичного кабінету (1961–1964). Плани роботи та 

звіти про роботу класних керівників (1960–1966). Плани роботи викладачів (1961–1965). 

Річні звіти: викладачів про учбово-виховну роботу (1962–1964); про роботу школи та 

училища (1948, 1949, 1953–1960, 1965, 1966). 

Інформації: про результати набору учнів (1954–1956); про стан проведення виробничої 

практики учнів (1953–1959). 

Плани по підготовці кадрів (1962, 1963). Звіти про чисельність та склад спеціалістів, які 

мають вищу і середню спеціальну освіту (1963–1965). Річні звіти про роботу по підбору, 

розстановці, вихованню та підготовці кадрів (1954, 1963, 1965). Статистичні звіти про 

чисельність працівників та службовців (1963, 1964). 

Документи (річні титульні списики, план по праці, календарний план виробництва робіт і 

введення в експлуатацію) по капітальному будівництву (1959, 1962). Акти державної комісії 

по прийманню будівель училища (1960, 1961). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1955–1966). Річні фінансові звіти (1955–1964). 

Плани роботи та звіти про роботу бібліотеки (1964, 1965). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 44; 1955–1966 рр. 

Протоколи: загальних зборів звітно-виборчих зборів членів профспілки (1955); загальних 

зборів членів профспілки (1958–1966); засідань місцевого комітету (1956–1966). 

Текстовий звіт голови місцевого комітету про роботу (1956). 

Плани роботи місцевого комітету (1956–1965). 

Соціалістичні зобов’язання працівників училища (1966). 

Кошториси прибутків і видатків (1956–1965). Фінансові і статистичні звіти (1956–1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1420  Уманська спеціальна школа-інтернат для глухих дітей відділу народної освіти 

виконавчого комітету Уманської міської Ради народних депутатів трудящих, м. Умань 

Черкаської області  

Справ: 197; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1944–1947 рр. 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1946). 

Баланс-звіт про фінансово-господарську діяльність школи (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 194; 1947–1975 рр. 

Накази Черкаського обласного та Уманського міського відділів народної освіти (1971–1975). 
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Протоколи: нарад при директорі школи (1965–1976); методичних нарад (1949–1951, 1955–

1973, 1975–1977); засідань педагогічної ради (1948, 1949, 1952–1977); загальних батьківських 

зборів (1972–1975). 

Плани: учбово-виховної роботи (1967–1975); роботи школи (1949–1966); роботи методичних 

та предметних комісій учителів (1971–1976). 

Документи (довідки, висновки, пропозиції) інспекторських перевірянь школи (1970, 1974). 

Річні звіти: про учбово-виховну роботу (1949–1951, 1954–1961, 1962); про роботу школи 

(1952–1960, 1968, 1969). 

Державний акт на право користування землею спецшколи-інтернат (1973). 

Річні статистичні звіти про чисельність учнів на початок та кінець учбового року (1967, 1968, 

1970–1975). Статистичні звіти про успішність учнів (1950, 1951, 1959–1968). 

Документи (виробничий план посіву, штатні розписи, кошториси  витрат, річні звіти про 

виконання кошторису) про роботу підсобного господарства (1948–1973). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1948, 1951–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1421  Уманська допоміжна школа № 5 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Уманської міської Ради депутатів трудящих, м. Умань Черкаської області  

Справ: 132; 1946–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1946, 1947 рр. 

Штатні розписи, кошториси витрат. 

 

 

Опис 2 

Справ: 130; 1949–1971 рр. 

Копія рішення міськвиконкому з додатками актів та зведеної відомості про ліквідацію 

допоміжної школи-інтернат (1971). 

Протоколи засідань: методичних нарад (1959–1970); виробничих нарад (1970); засідань 

педагогічної ради. 

Плани учбово-виховної роботи (1950–1960, 1967–1969). Річні плани роботи школи (1958–

1965). План роботи методичних та предметних комісій учителів (1967). Оперативні плани 

роботи школи (1951–1957). 

Річні звіти: про учбово-виховну роботу (1953–1961); про роботу школи (1950, 1956, 1961, 

1962); учителів про виконання навчальної програми та виховної роботи (1969, 1970); класних 

керівників про роботу (1954–1959, 1961–1968). 

Статистичні звіти про рух учнів (1953–1960, 1963, 1969, 1970); про успішність учнів (1963–

1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950–1971). Річні звіти про виконання кошторису (1955, 

1956, 1959–1963, 1967–1971). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність школи 

(1963–1966). 
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Ф. Р-1422  Уманська дитяча музична школа №1 управління культури виконавчого комітету 

обласної Ради народних депутатів, м. Умань Черкаської області  

Справ: 159; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 142; 1944–1979 рр. 

Накази, розпорядження управління культури (1956, 1960, 1965–1969, 1972–1979). 

Протоколи засідань: методичних об'єднань викладачів (1971–1980); педагогічної ради (1956–

1980). 

Плани учбово-виховної та методичної роботи (1954–1966, 1969–1979). 

Річні звіти: про учбово-виховну роботу (1950–1958, 1961); про діяльність школи (1944–1950, 

1959–1979). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1971). Річні звіти: про виконання  кошторису по 

бюджету (1944–1950); про фінансово-господарську діяльність школи (1953–1970). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 17; 1951–1961, 1964–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1973–1980); загальних зборів членів 

профспілки (1951–1961, 1965–1967, 1969–1980); засідань місцевого комітету (1951–1961, 

1964–1975). 

Перспективний план роботи місцевого комітету (1975). 

Соціалістичні зобов’язання колективу викладачів школи (1974, 1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1426  Уманський дошкільний дитячий будинок №2 відділу народної освіти виконавчого 

комітету Уманської міської Ради депутатів трудящих, м. Умань Черкаської області  

Справ: 34; 1938–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1938–1941, 1945 рр. 

Накази по дитячому будинку (1938–1940). 

Протоколи засідань педагогічної ради (1945). 

Документи комісії з обслідування дитячого будинку (1941). 

 

 

Опис 2 

Справ: 30; 1946–1963 рр. 

Протоколи: педагогічних нарад (1946–1953, 1957–1963); виробничих нарад (1955–1963). 

Річні звіти про учбово-виховну роботу (1954–1960). Звіти про роботу дитячого будинку 

(1958, 1961, 1962). 

Річний фінансовий звіт (1957). 
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Ф. Р-1427  Уманський дитячий будинок № 1 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Уманської міської Ради депутатів трудящих, м. Умань Черкаської області  

Справ: 109; 1935–1967 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1935, 1936, 1844–1946 рр. 

Накази завідуючого дитячим будинком (1935, 1936). 

Штатний розпис, кошторис адміністративно-господарських витрат, реєстраційна картка по 

штатах (1944–1946). Зворотний баланс (1944). Звіт про виконання кошторису по витратах 

місцевого бюджету (1944). Річні бухгалтерські звіти (1945, 1946). 

Кошториси адміністративно-господарських витрат підсобного господарства (1945, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 104; 1944–1967 рр. 

Накази Народного комісаріату освіти УРСР тов. Тичини П.Г., рішення міського відділу 

народної освіти (1944, 1947–1950, 1952, 1957, 1959, 1961). 

Паспорт дитячого будинку (1965). 

Протоколи: методичних нарад (1959–1967); засідань педагогічної ради (1945–1949, 1953, 

1956–1967); виробничих нарад (1961, 1965); засідань учбово-трудової комісії (1966). 

Плани учбово-виховної роботи (1963, 1966). Річні плани роботи дитячого будинку (1945, 

1947, 1952–1966). 

Річні звіти: про учбово-виховну роботу (1953, 1956–1964); про роботу дитячого будинку 

(1947–1949, 1959). 

Статистичні звіти про рух дітей (1948); про успішність учнів (1961, 1964–1966). 

Штатні розписи, кошториси витрат дитячого будинку та підсобного господарства (1947–

1966). Річні фінансові звіти (1947–1966). 

Копія розпорядження Черкаського обласного виконкому з додатком копій наказів 

Черкаського обласного та Уманського міського відділів народної освіти про закриття 

дитячого будинку (1967). Акт передачі будівлі і споруди, матеріальних цінностей (1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1430  Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Уманської міської Ради народних 

депутатів, м. Умань Черкаської області  

Справ: 419; 1945–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1945, 1946 рр. 

П'ятирічний план відділу (1946–1950). 

Річні звіти відділу та лікувальних установ м. Умані (1945). Річні статистичні звіти медичних 

установ (1946). 

Річні титульні списки лікувальних установ м. Умані (1945). 
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Опис 2 

Справ: 334; 1947–1975 рр. 

Накази Міністерства охорони здоров'я УРСР (1955, 1956); Київського та Черкаського 

обласних відділів охорони здоров'я (1949, 1954–1960, 1963–1970); рішення міського 

виконкому (1947–1973). 

Документи (протоколи засідань, рішення, плани роботи, доповіді, довідки) про роботу 

медичної ради при відділі (1956–1975). 

Плани роботи відділу та підвідомчих установ. 

Плани, заходи, інформації з питань санітарно-профілактичної лікувальної роботи (1969). 

Річні текстові та статистичні звіти: про роботу відділів (1949–1962, 1965–1975); підвідомчих 

лікувальних установ про профілактичну роботу (1947, 1949–1967, 1974, 1975); про роботу 

лікувальних та дитячих установ м. Умані (1949–1967). 

Аналізи: захворюваності медичних працівників (1962–1967); захворюваності та смертності 

дітей (1962–1975); про тимчасову непрацездатність співробітників підвідомчих лікувальних, 

дитячих та аптечних установ (1964–1969). 

Соціалістичні зобов’язання працівників охорони здоров'я та довідки про їх виконання (1956–

1960, 1970–1975). 

Документи (протоколи, плани, звіти) з організації  проведення громадських оглядів роботи 

медичних установ (1971–1975). 

Доповідні записки, довідки про діяльність міського відділу (1970–1975). 

Документи (доповідні записки, довідки, огляди) з питань підбору та розстановки медичних 

кадрів (1968–1075). 

Списки лікарів міського відділу (1970–1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат міського відділу та підвідомчих установ (1953–1975). 

Річні фінансові звіти міського відділу та підвідомчих установ (1951–1975). Зведений звіт про 

виконання плану з праці по міському відділу (1970–1975). 

Зведені статистичні звіти про чисельність працівників та фонд заробітної плати по установах 

та апарату міського відділу (1952, 1953, 1957, 1958, 1960). Одноразові статистичні звіти 

підвідомчих лікувальних установ про чисельність адміністративно-управлінського персоналу 

по розприділенню всіх працюючих по займаних посадах та зведений по міському відділу 

(1970, 1972–1974). 

 

 

Опис 3 

Справ: 67; 1976–1986 рр. 

Накази завідуючого відділом з основної діяльності (1976–1978, 1981–1986). Розпорядження 

по міському відділу (1982–1989). 

Протоколи засідань медичної ради та документи до них. 

Перспективний план соціально-економічного розвитку охорони здоров'я (1976–1985). 

Галузева комплексна програма "Здоров'я" на період 1986–1990 рр. 

Плани роботи міського відділу (1977–1979, 1982–1986). 

Інформаційні документи (довідки, відомості) про роботу установ охорони здоров’я (1976–

1980). 

Довідки, відомості про санітарно-профілактичну, лікувальну роботу, з подальшого 

покращення обслуговування населення, про виконання заходів по охороні материнства і 

дитинства, покращення медичної допомоги (1981–1985). Довідки, відомості про виконання 

плану організаційно-технічних заходів, медичне обслуговування інвалідів Великої 

Вітчизняної війни 1941–1945 рр., подальше покращення санітарно-курортного лікування, 

стан охорони праці та техніки безпеки в медичних установах (1981, 1982, 1984, 1985). 
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Соціалістичні зобов’язання лікувально-профілактичних установ та підсумки їх виконання 

(1976–1979, 1981). 

Кошториси витрат міського відділу, центральної бухгалтерії та лікувальних установ (1981–

1986). Зведені звіти про виконання кошторису витрат медичних установ міського відділу 

(1976–1986). 

Протоколи звітно-виборчих зборів та засідань профспілкового комітету (1982–1986). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 14; 1949–1963 рр. 

Текстові та статистичні звіти: Уманського дитячого кістково - туберкульозного санаторію 

(1950–1963); Уманської семирічної школи з особливим режимом при санаторії (1949–1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1439  Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Уманської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Умань Черкаської області  

Справ: 46; 1945–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1945, 1946 рр. 

Кошториси втрат медичних установ району. Річні фінансові звіти. 

Річні фінансові звіти з протиепідеміологічного фонду санітарно-епідеміологічної станції. 

 

 

Опис 2 

Справ: 39; 1946–1958 рр. 

Протоколи засідань медичної районної колгоспної комісії (1956–1958). 

Річні звіти: про роботу районного відділу (1950, 1954, 1956–1958); про роботу сільських 

дільничних лікарень (1953–1958); про роботу сільських лікувальних дільниць (1948–1958) 

Довідка про чисельність адміністративно-управлінського, молодшого обслуговуючого 

персоналу та розприділення всіх працюючих на займаних посадах (1947). Звіти про 

чисельність працівників та витрати фондів заробітної плати, чисельність працівників та 

службовців за віком і стажем безперервної роботи (1947, 1951). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1440  Уманська швейна фабрика ім. газети "Правда" Київського виробничого швейного 

об'єднання "Україна", м. Умань Черкаської області  

Справ: 716; 1944–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944–1946 рр. 

Статут фабрики (1946). 
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Промислово-фінансові плани (1945, 1946). 

Ліміти з праці і заробітній платі (1945, 1946). Штатні розписи. Кошториси витрат (1944). 

Річний звіт по капітальному будівництву (1946). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність. 

 

 

Опис 2 

Справ: 558; 1947–1988 рр. 

Накази, постанови, розпорядження Ради народного господарства Черкаського економічного 

адміністративного району; накази Міністерства легкої промисловості УРСР, Київського 

виробничого об'єднання швейної промисловості, Головного управління швейної 

промисловості (1955, 1957–1982, 1985–1987). 

Накази директора фабрики з основної діяльності (1954, 1974–1988). 

Промислово-фінансові плани (1947–1951, 1954–1961, 1965–1968). Промислово-технічний 

план (1954). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1960–1988). Державні плани по виробництву (1976–

1988). Комплексні перспективні плани соціального розвитку фабрики (1971–1975, 1981–

1990). 

Аналізи, довідки, інформації виробничо-господарської діяльності фабрики та показники про 

виконання п'ятирічного плану (1971–1980). Річні звіти з основної діяльності фабрики (1948–

1952, 1958–1962, 1980–1988). Річні та статистичні звіти про виконання планів з усіх видів 

продукції (1957, 1958, 1963–1972, 1982–1984). 

Документи: (рішення, свідоцтва, плани, звіти) з нової техніки та передової технології (1969–

1988); (протоколи, плани, довідки, звіти) науково-технічного товариства (1982–1988); плани, 

інформації, звіти з наукової організації праці (1968–1973, 1976–1988); (плани, заяви, 

розрахунки, звіти, журнали, реєстрації) з раціоналізації та винахідництва (1958–1988); плани, 

інформації, звіти з охорони праці та техніки безпеки (1964, 1968–1988); річні звіти з 

капітального будівництва та капітальних вкладень (1948–1952, 1982–1988). 

Протоколи проведення "Дня якості" (1979–1988). Комплексні плани підвищення якості 

продукції та ефективного використання ресурсів, плани організаційно-технічних заходів по 

збільшенню випуску і покращенню якості продукції (1959, 1960, 1976–1988). 

Документи про роботу з кадрами (1966, 1969–1973, 1976–1988). 

Відомості про виконання взятих соцзобов'язань (1958–1965, 1969–1987). 

Плани, ліміти з праці та заробітної плати (1949–1951, 1955–1986). Річні звіти про виконання 

планів з праці (1955, 1956, 1963–1972, 1977–1981). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1950, 1955–1988). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність фабрики (1947, 1949, 1953–1957, 1963–1979). 

Документи: (протоколи колдоговори на акти перевіряння їх виконання, кошториси, звіти) 

профспілкового комітету (1982–1990); протоколи засідань, перспективний план роботи та 

акти перевірянь групи народного контролю (1983–1990). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 150; 1955–1980 рр. 

Постанови Президії Українського республіканського комітету профспілки працівників 

промисловості товарів широкого вжитку, Черкаської обласної Ради профспілок, Черкаського 

обкому профспілки працівників текстильної і легкої промисловості (1955–1962, 1965–1967, 

1973–1975). 
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Протоколи: звітно-виборчих профспілкових конференцій (1960–1964, 1977–1981); звітно-

виборних профспілкових зборів (1955–1957); загальних зборів членів профспілки (1955–1959, 

1963, 1971, 1981); засідань фабричного комітету (1956–1968, 1971–1983); виробничих 

постійно-діючих нарад фабричного комітету та адміністрації фабрики (1961, 1962). 

Звітні доповіді про роботу фабричного комітету (1967–1975). 

Перспективні плани роботи (1974, 1975). Плани роботи фабричного комітету (1956–1962, 

1968–1980). 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1964–1980). Соціалістичні 

зобов’язання колективу фабрики та довідки про їх виконання (1960, 1961, 1968). 

Кошториси витрат (1958–1962, 1965–1980). Фінансові звіти (1959–1980). Статистичні звіти з 

усіх видів діяльності фабричного комітету (1958, 1960, 1961, 1969–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1442  Уманський толевий завод Головного управління промисловості полімерних, 

обробних і теплоізоляційних матеріалів Міністерства промисловості будівельних матеріалів 

УРСР, м. Умань Черкаської області  

Справ: 380; 1944–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1945–1947 рр. 

Протокол виробничо-технічної наради заводу (1946). 

Квартальні ліміти з праці і заробітної плати (1946). Місячні звіти про виконання плану по 

собівартості продукції, з праці, проведення капітальних робіт (1945, 1946). 

Колективний договір (1947). 

Титульний список капітальних робіт по відбудові заводу (1947). 

Тарифні списки та ставки працівників системи Міністерства промисловості будівельних 

матеріалів (1946). Квартальні та місячні статистичні звіти про кількість працюючих і 

матеріалів (1946). Місячні статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського 

персоналу та розподіл всіх працюючих за посадами (1946). 

Місячні статистичні звіти про виконання плану з основних показників роботи (1946). 

Річний бухгалтерський звіт (1947). 

 

 

Опис 2 

Справ: 300; 1944–1977 рр. 

Накази Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР. Головного управління 

промисловості обробних і теплоізоляційних матеріалів, Черкаського тресту промисловості 

будівельних матеріалів (1961–1963, 1972–1974). 

Накази директора заводу з основної діяльності (1961–1977). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1971–1973, 1976, 1977). Промислово-фінансові плани 

(1957–1964, 1967). Виробничі плани (1954, 1955). Фінансові плани (1954–1976). Плани по 

собівартості готової продукції (1961–1963, 1972–1977). 

Основні показники заводу (1960). Статистичні звіти про виконання планів з усіх видів 

виробництва продукції (1949–1958, 1968, 1971–1974). 

Звіти про розвиток та впровадження нової техніки, виконання планів механізації 

трудомістких робіт (1959–1963, 1967–1977). Плани роботи та звіти з наукової організації 
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праці (1968–1975). Документи: (протоколи, заяви, розрахунки, звіти, журнали реєстрації) з 

раціоналізації та винахідництва (1958–1977); (плани, інформації, акти обстежень, звіти) з 

охорони праці та техніки безпеки (1958–1973, 1976, 1977); (річні титульні списки, плани, 

кошториси, звіти) з капітального будівництва (1948, 1950, 1961, 1971–1973). 

Протоколи: виробничо-технічних нарад (1948, 1961, 1962).; засідань технічної Ради (1974–

1977). Плани заходів з покращення якості продукції (1966, 1975). 

Інформації про роботу з кадрами, звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, 

статистичні звіти про чисельність спеціалістів (1970–1977). 

Соцзобов’язання колективу заводу та акти перевіряння їх виконання (1964, 1968–1977). 

Колективні договори на акти перевіряння їх виконання (1956–1977). 

Плани з праці та заробітної плати, виробництва (1948, 1949, 1961–1963, 1968–1977). Звіти про 

виконання планів з праці (1952–1954, 1971, 1976). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність заводу 

(1948–1977). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 69; 1950–1977 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1970, 1971); звітно-виборних профзборів 

(1951, 1954, 1955, 1967); загальних зборів членів профспілки (1950, 1951, 1954, 1961, 1964, 

1965, 1971–1977); засідань заводського комітету (1954–1977). Звітні доповіді про роботу 

заводського комітету (1965, 1971, 1972, 1976, 1977). 

Плани роботи заводського комітету (1954, 1970–1974, 1977). 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1952–1955, 1961–1977). 

Соцзобов'язання колективу заводу та акти перевіряння їх виконання (1954, 1958, 1965). 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1961–1963, 1974). 

Кошториси витрат (1952–1955, 1962–1977). Річні фінансові звіти (1952–1955, 1961–1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1443  Уманський пивоварний завод Черкаського обласного управління промислово-

продовольчих товарів, м. Умань Черкаської області  

Справ: 96; 1944–1965 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944–1946 рр. 

Кошторисно-фінансові розрахунки на відбудовчі роботи (1944). 

Річні бухгалтерські звіти (1945, 1946). Пояснююча записка до річного бухгалтерського звіту 

(1944). 

 

 

Опис 4 

Справ: 92; 1947–1965 рр. 

Накази Черкаського тресту продовольчих товарів (1964). 

Протоколи загальних зборів працівників і службовців заводу (1949, 1952, 1954, 1955). 

Промислово-фінансові плани (1955–1962). Техніко-промислово-фінансові плани (1963–1965). 

Виробничий план (1961). 
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Плани з праці та виробництва (1948, 1949, 1952–1957, 1960–1964). Статистичні звіти про 

виконання планів праці та продукції (1955–1965). 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1947, 1948, 1951–1954). Соціалістичні 

зобов’язання колективу заводу та документи про їх виконання (1952, 1957, 1961, 1962). 

Відомості, характеристики на працівників бригад праці, передовиків виробництва, інформації 

про підсумки громадського огляду бригад праці (1961). 

Довідки про роботу заводу (1948, 1949, 1956). Основні показники народно - господарського 

плану по промисловості (1962). 

Документи (протоколи, заяви, розрахунки, інформації з раціоналізації та винахідництва 

(1954, 1962–1966). 

Плани проведення, заходи з техніки безпеки, звіти про освоєння коштів на заходи з охорони 

праці (1956, 1962, 1965). 

Протоколи виробничо-технічних нарад (1957, 1958). Звіт про потреби обладнання, 

розрахунки показників рівня механізації виробничих процесів (1963). Звіти заводу про 

розвиток та впровадження нової техніки (1962, 1965, 1966). 

Штатні розписи і кошториси витрат (1947–1949, 1960–1964). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність заводу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1444  Уманський дослідний завод сільськогосподарського машинобудування 

Всесоюзного промислового об'єднання "Союзферммаш" Міністрества машинобудування для 

тваринництва і кормовиробництва СРСР, м. Умань Черкаської області  

Справ: 510; 1944–1975 рр. 

 

Опис1 

Справ: 6; 1944–1947 рр. 

Накази, розпорядження Міністерств технічних культур і фінансів УРСР, тресту 

"Укравтотрактороремонт" (1946, 1947). 

Типове положення про завод (1946). 

План з праці, виробнича програма заводу (1945). 

Довіреності на право заводу заключати трудові договори з організаціями (1946, 1947). 

Штатні розписи (1944–1946). Кошторис витрат (1946). Підсумковий баланс (1946). Річній 

бухгалтерський звіт (1945). Пояснююча записка до річного бухгалтерського звіту (1946). 

 

 

Опис 4 

Справ: 393; 1947–1975 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства тракторного сільськогосподарського машинобудування 

СРСР, керуючого виробничого об'єднання по випуску машин для тваринництва, Ради 

народного господарства Черкаського економічного адміністративного району (1951, 1961–

1965, 1968–1974). 

Накази директора заводу з основної діяльності (1964–1975). 

Виробничо-технічні паспорти заводу (1955, 1957–1959). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1955–1970, 1973–1975). Державні плани виробництва 

(1973, 1975). 
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Річні звіти про роботу з кадрами, статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів та які 

займають посади керівників, списки працівників та службовців по спеціальностях (1956–

1975). 

Плани, ліміти про праці і заробітної плати, річні звіти про виконання планів з праці (1965–

1975). 

Колективні договори адміністрації з профспілковою організацією (1955–1958, 1969, 1973–

1975). Соціалістичні зобов’язання колективу заводу та інформації про їх виконання (1968, 

1969, 1971–1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність заводу 

(1947–1950, 1965–1975). Річні бухгалтерські та статистичні звіти про фінансово - 

господарську діяльність заводу (1955–1964). Річні звіти з основної діяльності промислових 

підприємств (1951–1954). Акти документальної ревізії (1959–1963, 1971). 

Зведений план впровадження наукової організації праці, відомості про розробку та 

впровадження заходів з наукової організації праці, звіти соціального розвитку колективу 

заводу (1968–1975). 

Кошториси витрат по науково-технічній інформації, річні звіти служби технічної інформації і 

пропаганди (1967, 1970–1975). 

Документи (протоколи засідань технічної ради по розгляду рацпропозицій, прийняті 

рацпропозиції, звіти про впровадження рацпропозицій, журнал обліку рацпропозицій) з 

раціоналізації та винахідництва (1956–1975). 

Документи (плани заходів з покращення умов праці і техніки безпеки, інформації про їх 

виконання, звіти про потерпілих при нещасних випадках, журнал обліку нещасних випадків 

на виробництві) з охорони праці та техніки безпеки (1957–1960, 1968–1975). 

Протоколи засідань технічної ради (1971–1975). П'ятирічний план по виробництву (1966–

1970). Перспективний план розвитку господарства (1959–1965). Плани з усіх видів 

виробництва (1971–1975). Плани організаційно-технічних заходів з покращення надійності та 

підвищення якості продукції, яка випускається (1966, 1967, 1969, 1971–1975); по 

забезпеченню ритмічної роботи заводу, виконання плану виробництва по основних техніко-

економічних показниках (1968–1974). 

Плани і звіти про впровадження нової техніки та передової технології (1956–1967, 1970–

1974). 

Статистичні звіти про модернізацію виробничого обладнання, про виконання норм витрат 

сировини на одиницю продукції (1965–1969, 1971, 1971, 1974). 

Річні плани фінансування капітальних вкладень, кошториси і річні титульні списки на 

капітальне будівництво, річні звіти про виконання плану капітального будівництва (1953, 

1961–1963, 1968, 1969, 1973–1975). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 111; 1960–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних конференцій (1968, 1969, 1974); профспілкових конференцій 

(1966–1968, 1971, 1972, 1975); загальних зборів членів профспілки (1975); засідань членів 

заводського комітету (1973, 1974); засідань заводського комітету (1961–1976). 

Звітні доповіді голови про роботу заводського комітету (1965–1975). 

Плани роботи заводського комітету (1967–1975). 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1960–1972). Соціалістичні 

зобов’язання колективу заводу та інформації про підсумки їх виконання (1961–1967, 1970–

1972). 
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Акти нещасних випадків, звіти про нещасні випадки, журнал обліку нещасних випадків 

(1960–1964). 

Прибутково-видаткові кошториси (1961–1975). Фінансові та статистичні звіти про роботу 

заводського комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1445  Уманський олійний завод Київського обласного млинового тресту 

"Київмлинтрест" Міністерства харчової промисловості СРСР, м. Умань Київської області 

Справ: 6; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944–1946 рр. 

Основні показники промислово-фінансового плану (1945, 1946). 

Кошториси адміністративно-господарських витрат (1945, 1946). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність заводу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1446  Уманський горілчаний завод Київського виробничого об'єднання лікеро-

горілчаної промисловості Державного агропромислового комітету УРСР, м. Умань 

Черкаської області  

Справ: 515; 1943–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1943–1946 рр. 

Накази, розпорядження, витяги з інструкції Головного управління спиртової промисловості 

СРСР, Київського тресту спиртової і горілчаної промисловості (1943, 1944). 

Фінансові плани (1945, 1946). План собівартості продукції (1945). 

Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат (1944–1946). 

Реєстраційний лист заводу (1944). Річний бухгалтерський звіт (1944). Акти інвентаризації 

основних засобів виробництва (1943, 1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 420; 1947–1986 рр. 

Постанови Ради народного господарства Київського економічного району; накази Київського 

виробничого об'єднання лікеро-горілчаної промисловості; рішення Черкаського обласного і 

Уманського міського виконкомів (1963, 1969–1972, 1979–1987). 

Накази директора заводу з основної діяльності (1975–1986). Розпорядження директора заводу 

(1971, 1972). 

Паспорти заводу (1980, 1983). 

Промислово-фінансові плани (1960, 1964). Техніко-промислово-фінансові плани (1958, 1961–

1985). Фінансові плани (1960, 1976–1978, 1982–1986). 
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Річні звіти про рух кадрів, прийом молоді на роботу, підготовку та підвищення кваліфікації, 

чисельність адміністративно-управлінського апарату та склад спеціалістів, які мають вищу і 

середню спеціальну освіту (1968–1972, 1975–1985). 

Плани і ліміти праці та заробітної плати (1954–1958, 1961–1965, 1969–1986). 

Річні та статистичні звіти про виконання планів з усіх галузей діяльності заводу (1956, 1957, 

1961–1986). 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1954, 1963–1969, 1972–1979, 1981–

1986). Соціалістичні зобов’язання колективу заводу та підсумки їх виконання (1955–1986). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1948, 1949, 1957–1963, 1965–1986). Річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність заводу (1947, 1949–1955, 1958–1961, 1963–1974). Річні 

бухгалтерські звіти (1975–1978). 

Річні звіти про основну діяльність заводу (1962, 1980–1986). 

Протоколи засідань ради наукової організації праці, плани роботи та звіти про роботу з 

наукової організації праці (1970–1985). 

Документи (протоколи засідань технічної ради по розгляду рацпропозицій, розрахунки, звіти 

про надходження і впровадження  рацпропозицій, журнали реєстрації заяв на рацпропозиції) 

з раціоналізації та винахідництва (1947, 1957, 1966, 1970–1981). 

Документи (заходи по дальшому покращенню умов, звіти про освоєння коштів на заходи з 

охорони праці та техніці безпеки, про потерпілих при нещасних випадках, пов'язаних з 

виробництвом) з охорони праці та техніки безпеки (1966–1985). 

Протоколи: засідань технічних нарад заводу (1958–1963, 1970); засідань дегустаційної комісії 

(1959, 1960, 1973–1982). Протоколи проведення "Дня якості" (1978, 1981–1986). Свідоцтво 

про реєстрацію продукції, яка удостоєна Державного знаку якості (1977–1980). 

Плани виробництва (1952–1958, 1961–1986). Плани проведення організаційно-технічних 

заходів, направлених на виконання та перевиконання плану виробництва (1963, 1965, 1967, 

1975–1986). 

Розрахунки економічної ефективності по впровадженню нової техніки, звіти про 

впровадження та розвиток нової техніки (1959–1961, 1965, 1967, 1970–1978). 

Звіти про виконання норм витрат сировини і матеріалів на одиницю продукції, про якісну 

продукції (1969–1982). 

Річні титульні списки капітальних робіт, річні плани по капітальному ремонту, річні звіти 

про виконання планів х капітальних вкладень (1947, 1961, 1963, 1970, 1971, 1975–1986). 

Протоколи засідань товариського суду (1978, 1982–1985). 

Протоколи засідань, плани роботи, акти та довідки групи народного контролю (1979–1986). 

Документи (протоколи звітно-виборних зборів, загальних зборів і засідань профкому, 

кошториси, фінансові звіти) профспілкового комітету заводу (1982–1986). 

Ліквідаційний баланс (1986). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 1; 1935, 1936 рр. 

Реєстраційна картка заводу. 

Місячний фінансовий звіт з податку на оборону. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 87; 1954–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1963, 1964, 1973, 1975, 1978); загальних 

зборів членів профспілки (1957–1975, 1979); засідань заводського комітету (1954, 1957–1979). 



568 

 

Звітні доповіді голови заводського комітету про роботу (1960–1963, 1968–1972). 

Плани роботи заводського комітету (1961, 1966, 1967, 1972, 1978–1981). 

Соціалістичні зобов’язання та відомості про їх виконання (1957, 1963). 

Кошториси витрат (1961, 1962, 1968–1981). Фінансові та статистичні звіти про роботу 

заводського комітету (1961–1965, 1968–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1448  Уманське заводоуправління будівельних матеріалів Черкаського тресту 

промисловості будівельних матеріалів Ради народного господарства Київського 

економічного адміністративного району, м. Умань Черкаської області  

Справ: 163; 1944–1965 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1944–1946 рр. 

Протоколи технічних нарад (1944). 

Виробничий план (1945). 

Баланси основної діяльності (1946). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

заводоуправління. 

Акти інвентаризації та збитків, нанесених німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Кошториси на відновлення виробничих приміщень і дефектні акти (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 154; 1944–1965 рр. 

Накази Черкаського обласного управління промисловості будівельних матеріалів, 

Черкаського тресту промбудматеріалів; рішення Черкаського обласного і Уманського 

міського виконкомів (1956–1963, 1965). 

Накази директора заводоуправління з виробничих питань (1947). Розпорядження директора з 

виробничих питань (1957–1965). 

Протоколи: виробничих нарад і службовців заводоуправління (1958, 1961); загальних зборів 

працівників і службовців (1959). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1955–1965). Виробничі плани (1947–1952, 1954, 1962). 

Річні звіти про виконання техніко–промислово-фінасового плану (1955–1957). 

Звіти, довідки про роботу з кадрами (1961–1965). 

Плани і ліміти з праці та виробництва (1955, 1958–1965). Річні звіти про виконання планів з 

праці (1958, 1964, 1965). Річні звіти: про виконання виробничого плану (1948–1954, 1959–

1965); з основної діяльності (1948, 1953, 1956, 1957); з основної діяльності промислових 

підприємств (1950, 1954). 

Документи (протоколи засідань бюро раціоналізаторів і винахідників, засідань комісії по 

розгляду рацпропозицій, заяви, розрахунки, звіти про надходження і впровадження 

рацпропозицій) з раціоналізації і винахідництва (1956–1965). 

Документи (пам'ятки, правила, акти обслідування, звіти про освоєння коштів на заходи по 

охороні праці, про нещасні випадки, пов'язані з виробництвом) з охорони праці та техніки 

безпеки (1958–1965). 

Протоколи технічних нарад (1947–1949). План організаційно-технічних заходів по розвитку 

та впровадженню нової техніки (1964). Статистичні звіти товарної продукції (1964). 
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Річні звіти про виконання плану капітального будівництва, капітальних робіт (1947, 1952, 

1954–1957). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1947–1950, 1953, 1956–1965). Річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність (1947, 1949, 1952, 1955, 1958–1964). Акти документальної 

ревізії фінансово-господарської діяльності (1954–1956). 

Акт з додатком про прийом та передавання Уманського заводоуправління від Ради народного 

господарства Київського економічного адміністративного району у відання Міністерства 

промбудматеріалів (1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1449  Уманський маслосирзавод Черкаського молочного комбінату, м. Умань Черкаської 

області  

Справ: 101; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944–1946 рр. 

Акти та матеріали про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність. Головні книги і журнали. 

 

 

Опис 2 

Справ: 93; 1944–1964 рр. 

Накази Черкаського обласного тресту маслосирпрому (1959). 

Протоколи: виробничих нарад, загальних зборів працівників (1960, 1964); технічних нарад 

при директорові заводу (1962, 1964). 

Промислово-фінансові плани (1949, 1950, 1964). Техніко-промислово-фінансові плани (1954–

1963). Фінансові плани (1960, 1962–1964). Плани і ліміти з праці (1945, 1953, 1954, 1963, 

1964). Квартальні плани з усіх видів продукції (1962–1964). 

Соціалістичні зобов’язання колективу заводу та інформації про їх виконання (1958, 1960–

1964). 

Документи (протоколи, описання, рацпропозиції, звіти про надходження і впровадження 

рацпропозицій) з раціоналізації та винахідництва (1960–1964). 

Титульні списики капітальних робіт (1958, 1960, 1961). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1945, 1948–1964). Річні звіти про виконання планів 

з праці (1954–1957); про фінансово-господарську діяльність (1947–1964). Акти 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності заводу (1955, 1956, 1960–1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1461  Уманський дендропарк "Софіївка " Академії Наук УРСР, м. Умань Черкаської 

області 

Справ: 181; 1945–1969 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 9; 1945–1947 рр. 

Накази, розпорядження управління по заповідниках, управління у справах архітектури (1945, 

1946). 

Статути: Українського товариства охорони природи (1946, 1947); служби охорони державних 

заповідників (1945). 

Плани роботи (1946). Кошториси (1946); на капітальне будівництво (1945). 

Річні звіти (1945, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 172; 1944–1969 рр. 

Постанови Ради Народних Комісарів УРСР "Про впорядкування Уманського державного 

заповідника" (1945). Накази управління у справах архітектури при Раді Міністрів УРСР, 

Центрального Республіканського ботанічного саду Академії Наук УРСР (1948, 1950, 1953, 

1967–1969). 

Положення про державний заповідник (1944). Короткі історичні відомості про "Софіївку" 

(1946). 

Протоколи: засідання вченої ради заповідника (1948); виробничо-технічних нарад (1956–

1962, 1967, 1969). 

Плани: роботи лабораторії заповідника "Софіївка" (1947); науково-дослідних робіт (1960, 

1961, 1963, 1964, 1968); невідкладних робіт з відновлення гідротехнічних споруд (1949); 

наукових конференцій (1964); роботи з усіх галузей господарства (1964, 1967, 1968). Плани з 

праці та звіти про їх виконання (1950–1953, 1966–1969). Пояснююча записка до 

перспективного плану відновлення та розвитку дендропарку (1959–1965). 

Річні звіти: про науково-дослідну (1947, 1958, 1960, 1964, 1967–1969); про науково-

виробничу роботу (1947, 1956, 1961–1964). Наукові звіти з різних тем (1960). Звіт про 

чисельність адміністративно-управлінського апарату, розприділення чисельності працюючих, 

чисельність та склад спеціалістів, про прийом молоді на роботу (1967–1969). 

Тематичні картки (1962–1965). Технологічна карта; наукові основи зеленого будівництва, 

відновлення та покращення паркових композицій (1959). Книги обліку авторського нагляду з 

будівництва ставків (1959, 1960). Інформація про охорону державного заповідника; відомості 

про площі, зайняті заповідником (1947). Кошторис витрат на науково-популяризаційну 

роботу; план робіт по озелененню заповідника (1948). 

Річні титульні списки на капітальні роботи; кошториси витрат на капітальне будівництво; 

звіти про виконання плану  капітального будівництва (1949–1959, 1967, 1968). Звітна 

доповідь директора заповідника про хід капітально-відновлювальних робіт (1949). Акти 

обслідування відновлювальних робіт заповідника (1948). 

Соцзобов’язання колективу заповідника (1954, 1963–1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1968). Спеціальні кошториси витрат (1947, 1950–

1954, 1962, 1963, 1966). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність (1947–1969). Акти 

документальної ревізії заповідника (1953, 1967–1969). 

 

 

 

Ф. Р-1465  Уманський змішаний торг Міністерства торгівлі УРСР, м. Умань Київської області  

Справ: 8; 1944–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944, 1945 рр. 
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Постанови Уманської міської Ради. 

Баланси (1944). Балансові звіти (1944). 

Акт комісії по оприділенню збитків, нанесених німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1945, 1946 рр. 

Річний звіт про роботу торгу. 

 

 

Опис 3 

Справ: 3; 1946, 1947 рр. 

Накази, розпорядження по підсобному господарству. 

Штати та фонд заробітної плати (1946). Річний звіт (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1467  Уманський міський промисловий комбінат Київського обласного відділу місцевої 

промисловості, м. Умань Київської області 

Справ: 3; 1945, 1946 рр. 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1945 р. 

Річний звіт про роботу комбінату. 

 

 

Опис 3 

Справ: 2; 1946 р. 

Місячний звіт про роботу. Звіти по набору робочої сили, характеристики стахановців. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1472  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Уманської міської Ради 

депутатів трудящих, м. Умань Черкаської області  

Справ: 209; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944–1946 рр. 

Кошториси витрат відділу (1946). Штатні розписи, кошториси витрат підприємств відділу 

(1944). 

Журнал-головна (1945, 1946). Касові книги (1946). 

 

 

Опис 4  

Справ: 203; 1946–1975 рр. 
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Накази, розпорядження, директивні листи Міністерства соціального забезпечення УРСР 

(1962, 1969–1973). Рішення міськвиконкому: про призначення пенсій працівникам науки 

(1950); про призначення пенсій (1954, 1958–1962); про державну допомогу багатодітним та 

одиноким матерям (1955–1957); про представлення багатодітних матерів до нагородження 

орденами і медалями (1957, 1958). Постанови обласних, міських і районних профспілкових 

органів (1971, 1972). Накази, директивні листи Черкаського обласного відділу соціального 

забезпечення (1969–1975). 

Протоколи: виробничих нарад співробітників відділу (1969); засідань громадської ради 

(1972–1975); загальних зборів працівників відділу (1948, 1962). 

Плани роботи відділу (1947, 1954–1975). 

Довідки, акти інспекторських перевірянь установ та організацій з пенсійних питань (1970, 

1973). 

Річні статистичні звіти про роботу відділу (1954–1958, 1970, 1972). Річні звіти: про виплату 

державної допомоги (1955–1957, 1964, 1971–1973); про виплату пенсії та допомог сім'ям 

військовослужбовців (1948). Річні звіти та інформації про роботу відділу (1951–1953, 1959, 

1962–1975). Статистичні звіти: про призначання допомоги багатодітним матерям (1965, 

1966); про чисельність пенсіонерів, суми призначених їм місячних пенсій та їх 

працевлаштування (1964–1975); про чисельність адміністративно-управлінського персоналу 

та розприділення всіх працюючих по займаних посадах, про чисельність та склад 

спеціалістів, які мають спеціальну освіту (1965–1968). 

Заяви, довідки, характеристики про оприділення в Будинок інвалідів по старості (1947–1949). 

Журнал реєстрації рішень комісії по призначенню пенсій та розпоряджень завідуючого 

відділом (1973–1975). 

Соцзобов’язання колективу відділу та довідки про їх виконання (1947–1957, 1960–1975). 

Річні звіти про виконання кошторису (1965–1970, 1973); річні бухгалтерські звіти (1955–

1959, 1964–1970, 1973–1975); звіти про фінансово-господарську діяльність (1946, 1952–1954, 

1971, 1972). Акти ревізії фінансово-господарської діяльності відділу (1949–1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1474  Відділ комунального господарства виконавчого комітету міської Ради депутатів 

трудящих, м. Умань Черкаської області  

Справ: 6; 1944–1949, 1970 рр. 

 

Опис 2 

Справ:1; 1945 р. 

Річні звіти з фінансово-господарської діяльності відділу та комунальних підприємств. 

 

 

Опис 4 

Справ: 5; 1944, 1945, 1947–1949, 1970 рр. 

Накази, постанови Міністерства комунального господарства УРСР та Київського обласного 

відділу комунального господарства (1944). Рішення міськвиконкому (1945). Листування з 

Черкаським обласним відділом комунального господарства т а організаціями з питань 

будівництва і проектування (1970). 

Перспективний план охорони пам'ятників історії і культури м. Умані (1970–1975). 
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Схема м. Умані з нанесенням теплотраси (1970). Документи (листування, проекти) по 

встановленню в м. Умані пам'ятників Котовському і Черняховському (1947–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1484  Уманська машинно-тракторна станція (МТС), м. Умань Черкаської області  

Справ: 84; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1946 рр. 

Накази: Народного комісаріату земельних справ УРСР та завідуючого Київським обласним 

земельним відділом з основної діяльності із особового складу (1944, 1945); Міністерств 

технічних культур СРСР і земельних справ УРСР, Київського обласного відділу технічних 

культур (1946). Розпорядження Київського обласного земельного відділу (1945, 1946). 

Виробничо-фінансовий план (1945). Річний та місячні звіти (1945, 1946). 

Книга головних рахунків (1946). Касова книга (1946). 

 

 

Опис 4 

Справ: 71; 1944–1958 рр. 

Накази начальників Київського обласного земельного відділу та Черкаського обласного 

управління сільського господарства (1944, 1947–1950, 1954, 1957, 1958). Рішення Київського 

обласного та Уманського міського виконкомів (1950). 

Протоколи засідань: Ради МТС (1945, 1952, 1953); кваліфікаційної комісії та звіти про 

підготовку кадрів (1947). 

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспів району (1949, 1950, 1955, 1956). 

Плани: посіву ярих культур (1956); ремонту тракторів, реставрації запасних частин (1947). 

Виробничо-фінансові плани (1945–1952, 1957, 1958). 

Річні звіти: МТС (1947–1954, 1957); про виконання планів сільськогосподарських продуктів 

колгоспами району (1956). Агрономічний звіт МТС (1951). 

Народні листи на працівників МТС (1954). 

Колективний договір (1952). Соціалістичні зобов’язання(1953) 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1951, 1954–1958). Зворотні баланси (1947–1954, 

1957, 1958). Акти ревізії фінансово-господарської діяльності МТС і документи до них (1948). 

Головні книги (1947, 1953, 1958). Довідка про нарахування заробітної плати (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1487  Уманський науково-дослідний опорний пункт рибоводства Української 

селекційно-дослідної станції рибоводства Міністерства землеробства УРСР, м. Умань 

Київської області  

Справ: 10; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944–1946 рр. 
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Рішення, розпорядження: Народного комісаріату земельних справ УРСР; Української 

селекційної станції рибоводства; Міністерства землеробства УРСР; Уманського 

міськвиконкому. 

План роботи пункту (1944). 

Документи (плани, акти, відомості) з відновлення рибно-ставкового господарства району 

(1945). 

Звіт про роботу пункту (1944). Річні звіти про науково-дослідну роботу (1945, 1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність пункту (1945, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1493  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Уманської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Умань Черкаської області 

Справ: 114; 1950–1952, 1963–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 96; 1950–1952, 1963–1974 рр. 

Накази, інструкції, методичні листи Міністерства соціального забезпечення УРСР, 

Черкаського обласного відділу соціального забезпечення УРСР, Черкаського обласного 

відділу соціального забезпечення (1964–1974). Рішення райвиконкому (1963–1974). 

Документи (протоколи, плани роботи, список) організаційного засідання Ради соціального 

забезпечення колгоспників (1964–1969). Протоколи засідань та плани роботи громадської 

Ради при відділі (1971–1977). 

Плани роботи відділу (1965–1974). 

Річні звіти про роботу відділу (1965–1974). Статистичні звіти про роботу відділу (1964–1974). 

Річні звіти про виплату пенсій та допомог (1963–1974). Доповідна записка про роботу відділу 

(1963). 

Умови на соцзмагання між районними відділами та документи про перевіряння їх виконання 

(1967–1969, 1974). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання кошторисів (1963–1969). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 18; 1965–1974 рр. 

Протоколи: звітно-виборних зборів членів профспілки (1974); загальних зборів членів 

профспілки (1965–1973); засідань місцевого комітету профспілки (1965–1970, 1973, 1974). 

Статистичні звіти про роботу місцевого комітету (1969–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1497  Уманський районний Будинок культури, м. Умань Київської області. 

Справ: 2; 1946, 1947 рр. 

 

Опис1 

Справ: 1 ; 1946 р. 
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Положення про районний Будинок культури. 

 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1947 р. 

Кошторисно-штатний розпис про витрати бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1500  Фінансовий відділ виконавчого комітету  Уманської районної Ради народних 

депутатів, м. Умань Черкаської області  

Справ: 454; 1932–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 62; 1932, 1933, 1935, 1936, 1940, 1943–1956 рр. 

Постанови Народного комісаріату внутрішньої торгівлі СРСР (1935, 1936). Інструкції 

Народного комісаріату фінансів СРСР; розпорядження, накази Київського обласного 

фінансового відділу (1940, 1943–1945). Постанови Київського обласного та Уманського 

районного виконкомів (1932, 1933, 1944–1946). 

Доповіді про податкову роботу райфінвідділу (1945). Річні звіти: про результати обліку 

платників та обрахування сум податків (1945, 1946); організацій про надходження коштів від 

податку з обігу та нетоварних операцій (1945, 1946); квартальні звіти про зміну нарахованих 

сум та надходжень від податків (1945, 1946). Акти перевірянь достовірності звітів організації 

тривалої позики населенню, різних видів податків (1933). 

Зведені бюджети Уманського району (1945, 1946). Бюджети районних установ і організацій 

району; сільських рад району (1946). Штатні розписи, кошториси витрат установ та 

організацій району (1944–1946). Прибутково-видаткові кошториси по спецкоштах установ 

(1944, 1945). Контрольна книга обліку кошторисів відділів районного виконкому (1944). 

Підсумкові баланси установ та організацій району про результати фінансової діяльності 

(1946). 

Документи (накази, положення, акти, довідки) про державну реєстрацію установ та 

організацій району (1944–1956). Книга обліку державної реєстрації організацій району (1948–

1954). 

Журнали обліку фінансових операцій (1944–1946). Книга обліку рахунків райфінвідділу 

(1945). Тарифікаційні відомості заробітної плати учителів та медичних працівників району 

(1945, 1946). 

 

 

Опис 3 

Справ: 382; 1944–1977 рр. 

Накази, постанови, рішення Міністерства фінансів УРСР, Київського обласного фінвідділу, 

Уманського райвиконкому (1947–1969). 

Накази завідуючого райфінвідділом з основної діяльності (1964–1970, 1976, 1977). 

Протоколи наради та семінарів працівників райфінвідділу (1960, 1961, 1964–1967). 

Плани роботи райфінвідділу (1960–1977). Плани по податку з обігу по райфінвідділу (1966); 

ревізій і звіт про виконання плану (1966). 
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Річні звіти: про виконання державних і місцевих бюджетів по сітці, штатах і контингентах 

установ Уманського району (1963); про виконання бюджету району (1952); річні 

бухгалтерські звіти про виконання районного бюджету (1968–1970); річні звіти про 

нарахування і надходження сум прибуткового податку та сум прибутків (1947); про 

виконання плану з державних прибутків (1968–1977); по податку з обігу і нетоварних 

операцій (1947, 1948, 1950); про надходження податків і зборів, про зміни нарахованих сум, 

надходження платежів і динаміки числа платників по сільських і міських податках (1949, 

1950); про виконання місцевих бюджетів (1951–1967, 1971–1977); про виконання сільських 

бюджетів (1951); про результати обліку платників та нарахування сільськогосподарського 

податку (1946–1952, 1967); про результати обрахування оподатковуваного прибутку та 

прибуткового податку з колгоспів (1950); про обрахування та надходження прибуткового 

податку з кооперативних підприємств і організацій, громадських організацій (1951, 1952); 

місячні звіти про виконання плану відпуску лісу та надходження лісових прибутків (1947–

1952); звіти про виплату пенсій і допомог (1950, 1951). Пояснююча записка про виконання 

бюджету району (1948). Доповіді, звіти, довідки про податкову роботу (1948–1950). 

Інформації та доповіді райфінвідділу: про податковий облік, нарахування 

сільськогосподарського податку, виконання планів прибутків і по податку з обігу, 

перевіряння правильності виплати підвищення заробітних плат працівникам освіти і охорони 

здоров'я, правильність нарахування та виплати пенсій колгоспникам (1965–1970). Доповідні 

записки, огляди, довідки з питань державних прибутків, податків: зборів з державних, 

кооперативних та громадських організацій і підприємств (1968–1970). Звіти про роботу 

районного контролера-ревізора (1969–1971, 1975, 1976). 

Документи (звіти, статистичні звіти, списки і інші) про роботу з кадрами (1948, 1950, 1952, 

1963, 1968–1970). 

Бюджет, мережа та штати району (1947–1977). Бюджети сільських рад (1947–1955, 1959–

1963). Штатні розписи, кошториси витрат райфінвідділу (1948–1970). Штатні розписи 

відділів райвиконкому (1953). Журнал реєстрації, реєстраційні картки штатів та кошторисів: 

установ і організацій району (1948, 1954–1966); по району (1964–1973, 1975, 1977). Річні 

звіти про виконання кошторису витрат на утримання апарату райфінвідділу (1952, 1953, 1960, 

1961, 1964–1970). Фінансові звіти споживчої та промислової кооперації (1948–1952). Річні 

зворотні баланси (1968–1970). Річні звіти про чисельність та фонд заробітної плати 

співробітників райфінвідділу (1968–1970). Документи (акти, довідки, пропозиції) 

комплексної ревізії райфінвідділу, проведені фінансовими органами народного контролю 

(1967–1969). 

Реєстраційні листи державної реєстрації (1944–1947). Шнурова книга податкової реєстрації 

підприємств, які знаходяться в районі райфінвідділу (1944–1949). 

Листування про передачу Тальнівському райфінвідділу справ, сум фінансування та майна у 

зв'язку з новою реорганізацією територіального поділу районів (1965). 

Документи (протоколи звітно-виборних і загальних профзборів, засідань місцевого комітету, 

плани роботи, соцзобов’язання, статистичні звіти) місцевого комітету профспілки (1968–

1977). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 10; 1961–1963 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки працівників державних установ (1963). 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету 

Соціалістичні зобов’язання працівників райфінвідділу та підсумки їх виконання. 
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Ф. Р-1509  Виконавчий комітет Шаулихської сільської Ради депутатів трудящих, с. Шаулиха 

Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 235; 1944–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1944–1946 рр. 

Протоколи: засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1944). 

Статистичний звіт про склад депутатів (1945). 

Бюджет сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Звіт про доходи та видатки сільського 

бюджету (1946). 

Відомості про кількість громадян, вивезених до Німеччини та які повернулися на 

батьківщину (1946). Статистичні звіти про облік населення. наявність худоби у населення,  

розміри посівних площ. 

Списки громадян, вивезених до Німеччини (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 219; 1944–1976 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1976); засідань виконкому (1947, 1948, 1955–1976); 

загальних зборів мешканців села (1955, 1976); звітних зборів виборців та звіти депутатів 

перед виборцями (1971–1976). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1957–1962, 1968–1977). 

Плани роботи виконкому (1947–1953, 1958–1976). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1956–1959, 

1967). Інформації про організаційно-масову роботу (1957–1962, 1966–1973). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1963–1976). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів по виборах, заяви кандидатів про згоду 

балотуватися (1947, 1950, 1953, 1956–1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради (1947–1976). Кошториси витрат (1950–1962). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1944–1948, 1951, 1954–1975). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1952, 1953, 1974). 

Одноразові звіти про вік та стать сільського населення, кількість працівників та службовців, 

облік худоби (1946, 1950, 1964–1975). 

 

 

 

 

Ф. Р-1510  Виконавчий комітет Веселокутської сільської Ради народних депутатів, с. Великий 

Кут Тальнівського району Черкаської області   

Справ:351; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944–1946 рр. 

Протокол засідань виконкому. 
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Статистичний звіт про склад депутатів (1945). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946). 

Статистичні звіти про кількість дворів та населення, наявність худоби у колгоспників (1945, 

1946). 

 

 

Опис 4 

Справ: 56; 1944–1955 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи виборів до Ради, 

бюджетно-фінансові роботи. 

 

 

Опис 5 

Справ: 283; 1956–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи виборів до Ради, 

бюджетно-фінансові роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1511  Виконавчий комітет Довгеньківської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Довгеньке Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 42; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944–1946 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944); засідань виконкому (1944). 

Листування з райвиконкомом, райуповмінзагом про заготівлі сільськогосподарських 

продуктів (1944, 1945). 

Бюджет сільради (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 38; 1947–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1947–1949). 

Плани роботи виконкому (1951–1954). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1953, 1954). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат (1947, 1950–1954). Звітні відомості про доходи та 

видатки сільського бюджету (1947–1953). 

Криги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1950, 1952, 1954). 
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Ф. Р-1512  Виконавчий комітет Зеленьківської сільської Ради народних депутатів, с. 

Зеленьків Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 322; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1944–1946 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1944, 1945); загальних зборів мешканців 

села. 

Листування з райвиконкомом, райвідділом соціального забезпечення про надання допомоги 

інвалідам війни, сиротам та сім'ям військовослужбовців, списки (1945). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат (1944, 1946). Річні звіти: про виконання сільського 

бюджету (1944, 1946); по самообкладанню. 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Статистичні відомості: про віковий та статевий склад населення (1944); про кількість дворів 

та населення, наявність худоби у колгоспників. 

Списки: громадян, вивезених до Німеччини (1944); військовослужбовців (1944). 

 

 

Опис 4  

Справ: 15; 1947–1950 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1949); засідань виконкому (1946–1949). 

Плани роботи виконкому (1948). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування на виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950). 

Бюджети сільради (1947, 1948, 1950). Річний звіт про виконання сільського бюджету (1948). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1949, 1950). 

 

 

Опис 5  

Справ: 286; 1950–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1950–1952, 1956–1958, 1961–1980); загальних 

зборів мешканців села (1969, 1975–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями (1966–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1961, 1965–1980). 

Плани роботи виконкому (1950, 1951, 1958–1980). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1960, 

1966–1973). Інформації про організаційно-масову роботу (1955, 1965–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів та постійних комісій (1974–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат (1963–1979). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1951, 1953, 1956–1980). 

Річні та одноразові статистичні звіти про вік та стать населення, облік худоби (1950, 1973–

1979). 
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Ф. Р-1513  Виконавчий комітет Гордашівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Гордашівка Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 404; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1947 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1947); засідань виконкому (1945, 1946). 

Бюджет сільради (1946). Кошториси витрат (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946). 

Довідка сільради про окупацію села німецько-фашистськими загарбниками та звільнення 

(1946). 

Документи: про виконання державних постачань сільськогосподарських продуктів (1944); 

про стан рослинництва (1944); про розвиток тваринництва та бджільництва (1944); про стан 

культурно-освітньої роботи (1944, 1945); про колгоспне та шляхове будівництво (1944, 1945); 

про надання допомоги сім'ям військовослужбовців, збір подарунків для воїнів Червоної армії, 

приведення в  порядок братських могил (1944, 1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 72; 1947–1958 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 3 

Справ: 312; 1959–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1514  Виконавчий комітет Чеснопільської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Чеснопіль Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 167; 1944–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944–1946 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1944, 1945); активу села (1944). 

Плани роботи постійно-діючих комісій (1946). 

Плани роботи виконкому (1946). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат. Річний звіт про виконання сільського бюджету (1946). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками за 1941–1944 рр. Список 

господарств, що потерпіли від німецько-фашистської окупації (1945). 

Плани державних постачань та відомості про їх виконання (1944, 1945). Заключний звіт про 

підсумки сівби під урожай 1945 р. Статистичні відомості та звіти: про підсумки сівби та 
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перепис худоби (1944, 1946); про кількість дворів, населення , будівництво житлових 

приміщень та колгоспних споруд (1946). Документи про державне та побутове забезпечення 

сімей військовослужбовців. 

 

 

Опис 3 

Справ: 149; 1944–1964 рр. 

Розпорядження, директиви, вказівки райвиконкому (1944–1946). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1964); засідань виконкому (1947–1949, 1957–1964); звітних 

зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1957–1960). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1945–1948, 1958–1963). 

Плани роботи виконкому. 

Звіти про організаційно-масову роботу (1947, 1949, 1953, 1955, 1961–1963). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1945–1953, 1957–

1963). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1959, 1963). 

Бюджети сільради (1947–1964). Штатні розписи (1947, 1959–1964). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1946–1964). Виправдні бухгалтерські грошово-матеріальні документи 

(1944, 1945). 

Статистичні звіти про кількість населення та худоби (1944–1955, 1960–1963). 

Листи бійців-червоноармійців села до сільради та відповіді на них (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1515  Виконавчий комітет Потаської сільської Ради народних депутатів, с. Поташ 

Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 350; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1946 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1946); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1944). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1945). 

Бюджети сільради. 

Списки, акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками у 1941–1943 рр. 

Обліково-статистичні звіти з сільського господарства (1944, 1946). Місячні статистичні звіти 

про кількість населення, худоби та фонду зарплати (1945). Документи про нотаріальні дії 

(1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 87; 1946–1956 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 
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Опис 3 

Справ: 243; 1957–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 1"и" 

Справ: 7; 1957, 1959, 1961 рр. 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, картки депутатів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1516  Виконавчий комітет Білашківської сільської Ради народних депутатів, с. Білашки 

Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 384; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1945, 1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому. 

Бюджет сільради (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 59; 1944–1954 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

Опис 3 

Справ: 321; 1955–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1517  Виконавчий комітет Онопріївської сільської Ради народних депутатів, с. 

Онопріївка Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 351; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944–1946 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1946); засідань виконкому; загальних зборів мешканців 

села (1944). 
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Бюджети сільради (1945, 1946). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1946). Звітна 

відомість про доходи та видатки сільського бюджету (1946). 

 

 

Опис 4 

Справ: 80; 1944–1958 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 5 

Справ: 263; 1959–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1518  Виконавчий комітет Гуляйківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Гуляйка 

Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 37; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому. 

Бюджет сільради (1946). Річний звіт про виконання сільського бюджету та звітна відомість 

про доходи і видатки сільського бюджету (1946). 

Звіти про наявність худоби з колгоспників, одноосібників, працівників та службовців (1945, 

1946). 

 

 

Опис 4 

Справ: 28; 1947–1954 рр. 

Протоколи сесій сільради (1948–1954). 

Плани роботи виконкому (1947, 1948, 1952–1954). 

Бюджети сільради (1947–1949, 1952–1954). Кошториси витрат (1947, 1952–1954). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1947–1953). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1949–1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1519  Виконавчий комітет Павлівської 1 сільської Ради народних депутатів, с. Павлівка 

1 Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 365; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 11; 1944–1946 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944); засідань виконкому (1944). 

Статистичні звіти про склад депутатів (1944, 1945). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат. Річний звіт про виконання сільського бюджету (1946). 

Статистичні звіти про кількість населення та худоби. 

Списки: громадян, вивезених до Німеччини (1945, 1946); репатрійованих громадян (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 42; 1944–1955 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1955); засідань виконкому (1947–1955); загальних зборів 

мешканців села (1944). 

Плани роботи виконкому (1947, 1950–1952). 

Умови на соцзмагання між сільрадами (1950–1952, 1955). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1955). 

Бюджети сільради (1947–1955). Кошторис витрат (1949). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1947, 1950–1955). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1950). 

Відомості перепису населення села (1947). 

Списки громадян, насильно вивезених до Німеччини (1947). 

 

 

Опис 3 

Справ: 312; 1956–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1963–

1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями. 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1956–1982). 

Плани роботи виконкому. 

Інформації виконкому про виконання рішень райвиконкому (1967–1980). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1956, 

1957, 1965–1972). Інформації про організаційно-масову роботу. 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1973–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1961–1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат (1959, 1962–1966, 1969–1976). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету. 

Анкета-картка населеного пункту (1950–1965). 

Одноразові звіти про вік та стать сільського населення (1964, 1969, 1973–1977). 

Документи групи народного контролю (1977, 1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1520  Виконавчий комітет Червонянської сільської Ради депутатів трудящих, с. Червоне 

Тальнівського району Черкаської області  
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Справ: 63; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1946 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1944, 1945). 

Розпорядження райвиконкому про нагородження багатодітних матерів (1946). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат (1945, 1946). Річний звіт про виконання сільського 

бюджету (1945). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946). 

Список громадян, які здали кошти на будівництво танкової колони (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 29; 1944–1951 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1951); засідань виконкому (1948); загальних зборів 

мешканців села (1950). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1950). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти  перевіряння їх виконання (1949–1951). 

Статистичні звіти про склад депутатів та постійних комісій (1949). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950). 

Бюджети сільради (1947–1951). Кошторис витрат (1950). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1946–1951). Акти інвентаризації та листування з райфінвідділом про 

інвентаризацію та будівлі (1944). 

 

 

Опис 3 

Справ: 21; 1952–1954 рр. 

Протоколи сесій сільради. 

Плани роботи виконкому (1952). 

Інформації про роботу виконкому (1952, 1953). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету (1952, 

1953). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1954). 

 

 

 

 

Ф. Р-1521  Виконавчий комітет Папужинської сільської Ради народних депутатів, с. 

Папужинці Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 311; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1943–1946 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1946); засідань виконкому (1944–1946). 
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Листування: з райвиконкомом про благоустрій села, шляхове будівництво(1944, 1945); з 

райуповмінзагом про заготівлі сільськогосподарських продуктів (1944); з райвідділом 

соціального забезпечення з питань соцзабезпечення (1944, 1945). 

Статистичній звіт про склад депутатів (1945). 

Бюджет сільради (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946). 

Статистичні звіти: по тваринництву (1944); про кількість населення (1945). Статистичні 

відомості про посів зернових (1943). 

Списки: населення (1943); поліцаїв та старост села під час окупації 1941–1943 рр. 

 

 

Опис 2 

Справ: 47; 1944–1955 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 3 

Справ: 244; 1956–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1522  Виконавчий комітет Майданецької сільської Ради народних депутатів, с. 

Майданецьке Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 299; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944–1947 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1947); засідань виконкому (1944). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1947). 

 

 

Опис 4 

Справ: 57; 1945–1958 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 5 

Справ: 237; 1959–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 
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Ф. Р-1523  Виконавчий комітет Кобринської сільської Ради народних депутатів, с. Кобринове 

Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 307; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому. 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1945). 

Бюджети сільради. Річна відомість про виконання сільського бюджету (1946). 

Статистичні звіти: про кількість населення села (1946); про наявність худоби у колгоспників 

та одноосібників (1946). 

Заяви про призначення допомоги багатодітним матерям (1944, 1945). 

 

 

Опис 4 

Справ: 59; 1947–1958 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансові роботи. 

 

 

Опис 5 

Справ: 236; 1959–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансові роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1524  Виконавчий комітет Соколівоцької сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Соколівочка Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 60; 1946–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1946 р. 

Протоколи сесій сільради; засідань виконкому. 

Кошторис витрат. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету.  

Звіт про наявність худоби у колгоспників.  

Списки репатрійованих громадян. 

 

 

Опис 2 

Справ: 54; 1947–1960 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1954–1959); засідань виконкому (1957–1959); загальних зборів 

мешканців села (1947, 1949, 1954). 

Протоколи засідань постійних комісій (1955). 
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Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1953–1959). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957). 

Бюджети сільради (1949–1960). Кошториси витрат (1949–1960). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету. 

Вказівки райвиконкому про реєстрацію населення (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1525  Виконавчий комітет Корсунської сільської Ради народних депутатів, с. Корсунка 

Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 290; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944–1946 рр. 

Протоколи сесій сільради (1946). 

Статистичний звіт про склад депутатів (1945). 

Річний звіт про доходи та видатки сільського бюджету (1946). 

Плани та документи до них про заготівлі сільськогосподарських продуктів і сировини (1944). 

Статистичні звіти: про підсумки сівби (1946); про наявність худоби (1945, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 24; 1944–1952 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1952); засідань виконкому (1947–1952).. 

Звіт про роботу сільради (1952). 

Умови на соцзмагання між сільрадами (1951, 1952). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради (1950). 

Бюджети сільради (1947–1952). Кошториси витрат (1947–1952). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1948–1952). 

Статистичний звіт про наявність худоби (1946). Заяви мешканців села (1944, 1946). 

 

 

Опис 3 

Справ: 255; 1953–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1955–1980); загальних зборів мешканців села 

(1975–1980). 

Протоколи засідань постійних комісій (1965–1980). 

Перспективний план роботи виконкому (1973–1980). 

Звіти про роботу сільради (1954, 1955, 1959, 1968–1976). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1953–1955, 1958–

1962, 1965–1972). Відомості про організаційно-масову роботу (1955,1958–1960, 1964–1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів та постійних комісій (1974–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1963, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 
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Бюджети сільради (1953–1955, 1958–1980). Кошториси витрат (1953–1955, 1958–1980). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1953–1955, 1958–1980). 

Коротка техніко-економічна характеристика населеного пункту (1950–1967). 

Одноразові статистичні звіти про вік та стать сільського населення (1973–1980). 

 

 

Опис 1 "и" 

Справ: 5; 1955, 1956, 1961 рр. 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1526  Виконавчий комітет Романівської сільської Ради народних депутатів, с. Романівка 

Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 400; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944–1947 рр. 

Розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому (1944). 

Протоколи засідань виконкому (1944–1946). 

Бюджети сільради (1944, 1946). Кошториси витрат (1944, 1946). Місячні відомості про 

доходи та витрати сільського бюджету (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1947). 

Відомості про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1946). Акти 

інвентаризації майна та обліку збитків (1944). 

Хронологічні довідки про найважливіші події періоду Великої Вітчизняної війни у селі 

(1946). Зведення про становище на фронтах (1944). 

Документи Всесоюзного перепису населення (1946). Статистичні звіти: про стан 

тваринництва (1944–1946); про вік та стать населення (1944). 

Списки репатріантів (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 37; 1944–1952 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1952); засідань виконкому (1947–1952). 

Протоколи засідань постійно-діючих комісій (1952). 

Звіт про роботу виконкому (1952). 

Умови на соцзмагання та акти перевіряння їх виконання (1951, 1952). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах (1947, 

1950). 

Бюджети сільради (1947–1952). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947–1950). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1949–1952). 

Документи про благоустрій села, шляхове будівництво та зв'язок (1944). Статистичні звіти 

про наявність худоби, дворів (1946). 
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Опис 3 

Справ: 346; 1953–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1966–

1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1963–1980). 

Протоколи засідань постійних комісій (1957–1963, 1966–1980). 

Плани роботи виконкому (1973–1980). 

Звіти про роботу сільради (1966–1979). Інформації про виконання постанов та рішень органів 

вищого рівня (1970, 1971, 1975–1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1953–1962, 1968–

1972). Інформації про організаційно-масову роботу (1956–1960, 1963–1980). 

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів (1973–1980). 

Протоколи загальних зборів виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по 

виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1965, 1966, 

1971, 1973, 1975–1977, 1980). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету. 

Анкета-картка на населений пункт (1978). 

Статистичні звіти про вік та стать населення (1974–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1527  Виконавчий комітет Мошурівської сільської Ради народних депутатів, с. Мошурів 

Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 363; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944–1946 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945–1947); засідань виконкому (1945, 1946). 

Бюджети сільради (1944, 1946). Річний звіт про виконання сільського бюджету (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 71; 1947–1958 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 3 

Справ: 284; 1959–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 
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Ф. Р-1528  Виконавчий комітет Заліської сільської Ради народних депутатів, с. Заліське 

Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 332; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944–1946 рр. 

Директиви, плани райуповнаркомзагу про заготівлі сільськогосподарських продуктів (1944). 

Статистичні звіти про перепис населення та худоби. 

Списки репатріантів (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 45; 1944–1955 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1955); засідань виконкому (1947–1955). 

Протоколи засідань постійно-діючих комісій (1955). 

Короткі біографічні дані кандидатів у народні судді та засідателі (1950). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради та 

окружних виборчих комісій по виборах, особові картки депутатів (1947, 1950, 1953, 1955). 

Бюджети сільради (1947–1955). Кошториси витрат (1947–1955). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1946–1955). 

Статистичний звіт про вік та стать населення (1946). 

 

 

Опис 3 

Справ: 282; 1956–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1956–1964, 1967–1980); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1967–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями 

(1961, 1962, 1966–1980). 

Протоколи засідань постійних комісій (1957–1968, 1971–1980). 

Плани роботи виконкому (1973–1980). 

Інформації: про виконання рішень райвиконкому (1974–1979); про організаційно-масову 

роботу. 

Статистичні звіти про склад депутатів (1961, 1975–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959. 1961, 1963, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1980).  

Бюджети сільради. Річні звіти про виконання сільського бюджету. 

Акт технічного огляду пам'ятника воїнам Радянської Армії, що загинули під час війни (1956). 

Річні статистичні звіти про стать та вік населення (1961, 1964, 1967, 1974–1976, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1529  Виконавчий комітет Глибочківської сільської Ради народних депутатів, с. 

Глибочок Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 327; 1944–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 12; 1944–1946 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946); засідань виконкому. 

Бюджети сільради. Кошториси витрат. 

Книга обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946). 

Місячні відомості про кількість населення. 

 

 

Опис 2 

Справ: 18; 1946–1951 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1948); засідань виконкому (1947, 1949). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950). 

Бюджети сільради (1948–1951). Кошториси витрат (1948–1951). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1949, 1951). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1950). 

 

 

Опис 3 

Справ: 297; 1952–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1967–1976, 

1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1965–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1953, 1957–1977, 1980). 

Плани роботи виконкому (1961, 1973–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами (1955, 1959, 1960, 1966–1972). Інформації: про 

організаційно-масову роботу (1955–1980); про виконання рішень райвиконкому (1967–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів (1974–1978). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1954, 1957, 1958, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1980). 

Бюджети сільради (1952–1975). Кошториси витрат (1953–1958, 1962–1968, 1971–1975). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1952–1970, 1973, 1975, 1979, 1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1968–1972). 

Статистичні звіти про склад населення та облік худоби (1956, 1974–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1530  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Мошурів Тальнівського 

району Київської області 

Справ: 37; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1944–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому, райземвідділу, райуповмінзагу (1944, 1945). Протоколи: 

загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 
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Виробничі плани. Трирічний план розвитку громадського продуктивного тваринництва 

(1949–1951). 

Зобов’язання колгоспу на державне постачання та здавання продуктів рослинництва: 

тваринництва (1945). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1944, 1945). 

Прибутково-видаткові кошториси (1947–1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1531  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Перемога», с. Заліське 

Тальнівського району Київської області 

Справ: 17; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ:6; 1944–1946 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1946). 

Виробничий план (1946).Планові завдання по виконанню сільськогосподарських робіт (1946). 

Прибутково-видатковий кошторис (1945). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944, 1945). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 11; 1947–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948). 

Умови на соцзмагання між колгоспами (1950). 

Книга головних рахунків (1947). Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення (1947, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1532  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, с. Гуляйка Тальнівського 

району Черкаської області  

Справ: 34; 1944–1950, 1952–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1944–1950, 1952–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1949, 1952, 1955–1958). 

Агротехнічні звіти (1952). Щомісячні звіти про стан тваринництва (1952). 

Договори на соцзмагання між колгоспами (1949, 1954). 

Прибутково-видаткові кошториси (1949, 1952, 1955–1958). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 
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Книга головних рахунків (1952). Книги обліку фондів, грошових ф натуральних прибутків та 

їх розприділення, грошових та натуральних витрат (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1533  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, с. Чеснопіль Тальнівського 

району Київської області  

Справ: 25; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944–1946 рр. 

Розпорядження райземвідділу (1944, 1945). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1945). 

Документи про заготівлі сільськогосподарських продуктів (1945). 

Книга обліку основних засобів виробництва (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 17; 1947–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948–1950). 

Виробничо-фінансові плани (1948, 1950). Трирічний план розвитку громадського 

продуктивного тваринництва (1949–1951). 

Річний агрономічний звіт та заключний звіт про підсумки сівби під урожай (1948). 

Прибутково-видаткові кошториси (1948, 1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

Книги реєстрації посіві у полях сівозмін (1949). 

Книга головних рахунків (1948). Книга обліку фондів, грошових прибутків, грошових та 

натуральних витрат (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1534  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Франка, с. Криві Коліна Тальнівського 

району Черкаської області  

Справ: 95; 1944–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1944, 1946 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 35; 1947–1956 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1951, 1952, 1955). 
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Прибутково-видаткові кошториси (1949, 1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1947–1952). 

 

 

Опис 3 

Справ:12; 1957–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Аналіз господарської діяльності колгоспу (1959). Заключні звіти про підсумки урожаю 

(1958). 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 4 

Справ: 45; 1963–1976 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників, засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1969, 1972). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1964–1978). Шнурові книги обліку насіння (1966–

1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1535  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Заліське Тальнівського 

району Київської області  

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1944–1946 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

П'ятирічний план відбудови колгоспного господарства (1946–1950). Виробничі плани (1944, 

1946). 

Прибутково-видатковий кошторис (1946). 

Книга розрахунків з установами та особами (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 13; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

План та звіт про розміщення посівів травопільної сівозміни (1949). 
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Ф. Р-1536  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Зоря", с. Кобринова Гребля Тальнівського 

району Черкаської області  

Справ: 73; 1944–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1944–1950, 1952–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Семирічний план розвитку господарства (1959–1965). Виробничі плани (1956, 1959–1962). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1960–1962). 

Багатотиражна газета "Шлях до комунізму" (1960–1962). 

Прибутково-видатковий кошторис (1952). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1947–1950, 1952, 1958). 

 

 

Опис 2 

Справ: 32; 1963–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1968–1972). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1968, 1969, 1971, 1973). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1963–1965, 1969–1973). Шнурові книги обліку насіння 

(1965–1967, 1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1538  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Жовтень", с. Мошурів Тальнівського 

району Київської області  

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1945, 1948, 1949). Трирічний план розвитку громадського тваринництва 

(1949–1951). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1950). 

Прибутково-видатковий кошторис (1945). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1945–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1539  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. Шаулиха Тальнівського 

району Черкаської області  

Справ: 31; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1944–1950 рр. 



597 

 

Розпорядження райвиконкому, райземвідділу, райуповнаркомзагу (1944, 1945). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1950). 

Агрономічні звіти (1949). Місячні звіти по тваринництву (1945). Акти перевіряння стану 

тваринництва (1949). 

Книги обліку фондів, вибуття основних засобів виробництва, грошових і натуральних 

прибутків та їх розприділення, грошових та натуральних витрат(1947–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1540  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Серп і молот", с. Павлівка 1 Тальнівського 

раойну Київської області  

Справ: 25; 1940–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1940–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1950). 

Виробничі плани (1944, 1947–1949). Річне виробниче завдання бригадам (1949). 

Інформації про посів сільськогосподарських культур (1943, 1944). Документи про 

рослинництво (1943, 1944). Карта статистичного обліку громадського господарства № 2 

(1943). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1948, 1949). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1940, 1944, 1947, 1948). 

Плани розміщення посівів (1943, 1944). Відомості планового та фактичного розміщення 

культур (1941–1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1541  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перемога", с. Шаулиха Тальнівського 

району Київської області  

Справ: 32; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1944–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому, райземвідділу (1944–1947). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1950). 

Річні виробничі плани (1948, 1949). Плани та завдання: по рослинництву (1944, 1945); по 

тваринництву (1945); по здаванню державі м'яса, молока та яєць (1945). 

Зведена відомість про збір урожаю (1949). Річні та п'ятиденні звіти про урожайність 

сільськогосподарських культур (1946). 

Книги обліку державних постачань та державної торгівлі, вибуття основних засобів 

виробництва, фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та 

натуральних витрат (1945, 1947–1950). 
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Ф. Р-1542  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Соколівочка Тальнівського 

району Черкаської області  

Справ: 35; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1944–1959 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому, райземвідділу (1944, 1945, 1954). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річні виробничі плани (1949–1951, 1954, 1958). Трирічний план розвитку громадського 

продуктивного тваринництва (1949–1951). План розвитку лісового господарства колгоспу 

(1956–1970). 

Прибутково-видаткові кошториси (1948, 1949). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1948–1952). 

Книга реєстрації посівів в полях сівозмін (1948–1954). 

Акти комісії з обліку збитків, нанесених німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1543  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя", с. Антонівка Тальнівського 

району Черкаської області  

Справ: 16; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1946, 1947 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річний виробничий план та виробничі завдання ланкам (1946). 

Прибутково-видатковий кошторис (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 12; 1947–1949, 1952–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1544  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Глибочок Тальнівського 

району Київської області  

Справ: 36; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944–1946 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946); загальних 

зборів членів рільних бригад (1946). 
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П'ятирічний план відбудови та розвитку господарства колгоспу (1946–1950). 

Акт обліку посівних площ та відомості опису худоби (1944). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 30; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1947). 

Прибутково-видатковий кошторис (1947). Річний звіт про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1950). Акти ревізійної комісії колгоспу (1950). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення (1948, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1545  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Більшовик", с. Романівка Тальнівського 

району Черкаської області 

Справ: 128; 1940–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 61; 1940, 1944–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1947, 1951, 1954–1962); засідань правління 

колгоспу (1945–1962); бригадних зборів (1948, 1950). Звітні доповіді голови колгоспу (1961, 

1962). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1955–1960). Річні виробничі плани (1948–1951, 

1955–1962). Трирічний план розвитку громадського продуктивного тваринництва (1949–

1951). 

Соцзобов’язання колгоспу та акти перевіряння їх виконання (1961, 1962). 

Прибутково-видаткові кошториси (1948–1951). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1940, 1947–1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 67; 1963–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1963–1977, 1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971, 1973, 1976). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1972–1978). Шнурові книги обліку насіння (1966–1973, 

1976). 

Протоколи звітно-виборних профконференцій та засідань профкому (1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1546  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Онопріївка Тальнівського 

району Черкаської області  



600 

 

Справ: 45; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1944–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річні виробничі плани (1946–1955). 

Прибутково-видаткові кошториси (1952–1955). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944–1952). 

Книги обліку доходів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1547  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. Зеленьків Тальнівського 

району Київської області  

Справ: 22; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1947–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1946). 

Виробничий план (1944). 

Книга обліку поточних рахунків, цінних паперів та розрахунків з установами і особами 

(1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 18; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державний план відбудови та розвитку сільського господарства (1948). 

Прибутково-видатковий кошторис (1947). Річний звіт про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1947). 

Книги головних рахунків (1948, 1949). Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, грошових та натуральних витрат (1948, 1950). 

 

 

 

 

Ф. Р-1548  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Глибочок Тальнівського 

району Київської області 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1944–1946 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946). 

Виробничий план (1944). 

Прибутково-видатковий кошторис (1944). Річний звіт про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944). акти інвентаризації майна та худоби (1945). 
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Опис 2 

Справ: 21; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Трирічний план розвитку громадського продуктивного тваринництва (1949–1951). 

Прибутково-видатковий кошторис (1950). 

Книга головних рахунків (1950). Книги обліку фондів, натуральних прибутків та їх 

розприділення (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1549  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Будівник комунізму", с. Білашки 

Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 115; 1945–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1945, 1946 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Книги обліку фондів, майна та розрахунків з установами і особами (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 27; 1947–1956 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1954, 1956). 

Перспективний план розвитку рослинництва та тваринництва (1954–1960). Виробничі плани 

(1948, 1950, 1954). 

Договори на соцзмагання (1954, 1955). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1952). 

Місце та схема планування господарського колгоспного двору (1951). 

 

 

Опис 3 

Справ: 32; 1957–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Виробничі плани (1959–1962). 

Умови на соцзмагання між колгоспами (1958–1962). 

Земельно-шнурова книга (1961). Шнурові книги обліку населення (1961, 1962). 

 

 

Опис 4 

Справ: 53; 1963–1976 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1963, 1964, 1967–1976). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971–1976). 
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Книги історії полів сівозмін колгоспу (1969–1975). Шнурові книги обліку насіння (1969–

1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1550  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, с. Гордашівка 

Тальнівського району Київської області 

Справ: 22; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1945, 1946 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Прибутково-видатковий кошторис (1945). Річний звіт про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 16; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1947–1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1947). 

Книга головних рахунків (1950). Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, грошових та натуральних витрат (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1551  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, с. Майданецьке 

Тальнівського району Київської області  

Справ: 20; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1946–1949). 

Прибутково–видаткові кошториси (1946–1949). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1947–1950). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, грошових прибутків та їх розприділення 

(1946, 1949). 
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Ф. Р-1552 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Кобринове Тальнівського 

району Черкаської області  

Справ: 37; 1937–1940, 1944–1949, 1952–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1937–1940, 1944–1949, 1952–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1949, 1952–

1958). 

Виробничі плани (1938–1940, 1946, 1949, 1954–1958). План проведення 

сільськогосподарських робіт (1945). 

Прибутково-видаткові кошториси (1938–1940, 1946, 1954–1958). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу (1937–1940, 1944–1949, 1952, 1958). 

Списки ланкових, членів бригад (1944, 1945). Заяви про прийом у члени колгоспу (1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1553  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Жовтень", с. Довгеньке Тальнівського 

району Черкаської області  

Справ: 45; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944–1946 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1946). Зобов'язання колгоспу на здавання продуктів державі (1946). 

Прибутково-видаткова книга (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 41; 1946–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани. План розвитку тваринництва (1953 ). 

Річні звіти про стан тваринництва (1957, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946, 1949–1952). 

Схема планування господарського двору (1957). 

Книга головних рахунків (1947). Книги обліку натуральних прибутків та їх розприділення 

(1947, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1554  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Павлівка 2 Тальнівського 

району Черкаської області  

Справ: 45; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 45; 1944–1958 рр. 

Статут артілі (1955). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державні плани відбудови та розвитку сільського господарства (1947, 1948). Виробничі 

плани (1946–1957). Трирічний план розвитку громадського продуктивного тваринництва 

(1949–1951). Виробничі завдання бригад (1951, 1954, 1955). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944–1953). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944–1952). 

Проект планування виробничого господарського центру колгоспу (1947). 

Книга реєстрації посіві на полях (1950–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1555  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Папужинці Тальнівського 

району Київської області  

Справ: 23; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1944–1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1945, 1948–1950). 

Книга обліку зауважень та пропозицій відповідальних працівників (1946–1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1556  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Здобуток Жовтня", м. Тальне Київської 

області  

Справ: 41; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1944–1946 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Зобов’язання колгоспу на постачання державі зерна та інших продуктів (1944). 

Листування з закладами та особами про роботу колгоспу (1949, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Інвентарні книги (1945, 1946). Книги обліку виконання планових завдань, колгоспної 

торгівлі, фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та 

натуральних витрат. 

 

 

Опис 4 

Справ: 20; 1947–1949 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 
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П'ятирічний план розвитку колгоспу (1946–1950). Виробничі плани (1947, 1948). 

План розвитку сільського господарства колгоспу (1947). Трирічний план розвитку 

громадського продуктивного тваринництва (1949–1951). 

Заключний звіт про підсумки сівби та сортові посіви під урожай (1948). 

Прибутково-видаткові кошториси (1947, 1948). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1557  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перше Травня", с. Гордашівка 

Тальнівського району Київської області  

Справ: 11; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1946–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Виробничий план (1948). 

Договори на соцзмагання між колгоспами (1946). 

Прибутково-видатковий кошторис (1950). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1947–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1558  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, м. Тальне Київської області  

Справ: 23; 1944, 1946–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1944, 1946–1949 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

План розвитку сільського господарства колгоспу (1949). Виробничі плани (1946–1949). 

Прибутково-видаткові кошториси (1947, 1948). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1947, 1948). 

Книги обліку неподільних фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, 

грошових та натуральних витрат (1947–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1559  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Радянський куток", с. Чеснопіль 

Тальнівського району Київської області  

Справ: 17; 1944–1950 рр. 

 

Опис 2 

Справ: 12; 1944–1950 рр. 
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Розпорядження райвиконкому, райземвідділу (1944). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948–1950). 

Виробничий план (1948). Річне виробниче завдання бригад, фермам (1949). 

Прибутково-видатковий кошторис (1948). Річний звіт про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1948). Акти ревізійної комісії колгоспу (1944). 

Книги головних рахунків (1947, 1949, 1950). Книги обліку фондів, грошових і натуральних 

прибутків та їх розприділення, грошових та натуральних витрат (1947, 1949, 1950). 

 

 

Опис 2д 

Справ: 5; 1944, 1945 рр. 

Акти на виконання роботи тракторною бригадою (1944). 

Відомості обліку про надання допомоги (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1560  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Зеленьків 

Тальнівського району Київської області  

Справ: 23; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944–1946 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1946). 

Прибутково-видатковий кошторис (1946). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 17; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1948). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та 

натуральних витрат (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1561  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Войкова, с. Майданецьке Тальнівського 

раойну Київської області  

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1950). 
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Виробничі плани (1944–1949). Трирічний план громадського продуктивного тваринництва 

(1949–1951). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944–1948). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944–1949). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та 

натуральних витрат. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1562  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Лан", м. Тальне Київської області  

Справ: 14; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1949). 

Трирічний план розвитку громадського продуктивного тваринництва (1949–1951). 

Акти про виконання державного плану з тваринництва (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1949). 

Заяви про прийом в члени колгоспу (1947). 

Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та 

натуральних витрат (1948). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1563  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "9 січня", с. Павлівка Перша Тальнівського 

району Київської області  

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1950); засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1947–1950). Виробничі завдання бригад (1949, 1950). 

Агрономічні звіти (1944, 1946). Місячні звіти про стан тваринництва (1950). 

Акти апробації результатів аналізу насіння (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

Плани розміщення сільськогосподарських культур в полях сівозмін (1944, 1946). 

Книга головних рахунків (1950). Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та 

їх розприділення, грошових та натуральних витрат (1950). 
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Ф. Р-1564  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінського комсомолу, с. Веселий Кут 

Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 96; 1944–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 88; 1944–1959, 1961–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу(1968–1973). 

П'ятирічні плани будівництва та розвитку сільського господарства колгоспу (1955–1960, 

1966–1970). Виробничі плани (1945–1951, 1954, 1956, 1961–1970). Календарні плани по 

виробництву, здаванню та продажу м'яса державі (1956, 1957). Зобов'язання на всі види 

державних постачань (1944–1946). 

Договори на соцзмагання між колгоспами (1946, 1950, 1953, 1954, 1957, 1962). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1946, 1961–1970). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1967–1970). Шнурові книги обліку насіння (1961–

1972). 

 

 

Опис 2 

Справ: 8; 1971–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1971–1973). 

Шнурова книга обліку насіння (1973–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1565  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Поташ Тальнівського 

району Черкаської області  

Справ: 170; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 85; 1945–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967–1970). 

Перспективні плани розвитку колгоспу (1955–1970). Виробничі плани (1947–1956, 1959–

1970). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1970). Відомості про виконання планових 

завдань та затрат на види робіт (1970). 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1960–1963, 1968, 

1969). 

Прибутково-видаткові кошториси (1947–1953, 1956, 1961–1970). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу (1947–1952). 

Земельно-шнурова книга (1963–1973). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1956–1975). 

Шнурові книги обліку насіння (1962, 1968, 1969). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 85; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1973, 1974, 1977). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1976–1980). Шнурові книги обліку насіння (1971–

1974). 

Документи (протоколи, угода, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1566  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, м. Тальне Київської області  

Справ: 16; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1944–1949 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1944, 1947–1949). Трирічний план розвитку громадського продуктивного 

тваринництва (1949–1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1946, 1947). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1567  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Спільна нива", с. Червоне Тальнівського 

району Черкаської області  

Справ: 48; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1944–1958 рр. 

Проект статуту артілі (1957). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку сільського господарства колгоспу (1954–1960). Виробничі 

плани (1945–1949, 1953–1958). Виробничі завдання бригад (1949). 

Акти про виконання робіт з радіофікації села (1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 

Книги головних рахунків (1947, 1958). Книги обліку натуральних і грошових прибутків та їх 

розприділення, коштів на культурно-побутові потреби, грошових та натуральних витрат 

(1947, 1958). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 
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Ф. Р-1568  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Зірка", с. Лащова Тальнівського району 

Київської області. 

Справ: 15; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1945, 1946 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1946). 

Виробничі плани (1946). 

Книги головних рахунків (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 12; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950); засідань правління колгоспу (1948–1950). 

Виробничі завдання колгоспу (1949). 

Прибутково-видатковий кошторис (1949). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1948, 1949). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та 

натуральних витрат (1947, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1569  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Корсунка 

Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 41; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1947 рр. 

Розпорядження райвиконкому, райземвідділу (1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1945). Планові завдання колгоспу (1945). 

Прибутково-видатковий кошторис (1945). Річний звіт про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1945). 

 

 

Опис 2  

Справ: 28; 1947–1957 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1955). 

Виробничі плани (1948, 1951–1957). План розвитку сільського господарства колгоспу (1954). 

Річні виробничі завдання бригад та ферм (1949, 1950). 

Прибутково-видатковий кошторис (1948). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1948–1952). 
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Ф. Р-1570  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "1-ше Травня", с. Мошурів Тальнівського 

району Київської області  

Справ: 18; 1930–1941, 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1930–1941, 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Виробничі плани (1930–1941, 1944, 1945, 1949). Трирічний план розвитку громадського 

продуктивного тваринництва (1949–1951). 

Прибутково-видаткові кошториси (1930–1941, 1946, 1948). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1571  Бурякорадгосп Майданецького цукрового комбінату, с. Майданецьке 

Тальнівського району Київської області  

Справ: 17; 1939–1941, 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1939–1941, 1944–1946 рр. 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1946). Виробнича програма (1946). Рахунковий план 

(1944). 

Накази про нагородження та преміювання трактористів, комбайнерів, бригадирів та механіків 

(1945, 1946). 

Трудова книжка Сажієнка Костянтина Макаровича (1939–1941). 

Штатні розписи (1945, 1946). Кошторис витрат (1946). Місячні баланси (1945, 1946). Вступні 

та інвентарні баланси (1944). Інвентаризаційні описи: споруд (1945); основних засобів (1946). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1582  Майданецький цукровий завод Черкаського виробничого-аграрного об'єднання 

цукрової промисловості, с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 315; 1939–1980 рр. 

 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1939, 1944–1946 рр. 

Промислово-фінансові плани (1939, 1945). 

Річний звіт заводу (1945). 

Звіти та акти про нещасні випадки, пов'язані з виробництвом (1946). 

Паспорт Майданецького відділу робітничого постачання (1945). Річний звіт відділу (1945). 

Ліквідаційний баланс відділу з додатками та пояснюючими записками (1945). 
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Штатні розписи (1944–1946). Кошториси витрат (1944, 1946). Вступні баланси (1944, 1945). 

Місячні баланси (1946). Річний бухгалтерський звіт (1945). Акти інвентаризації: основних 

засобів заводу (1944); будівель та споруд (1945). 

Книги обліку основних засобів виробничого призначення та споруд (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 289; 1944–1980 рр. 

Протоколи: засідань технічної ради заводу та документи до них (1960–1964, 1973); 

виробничих нарад (1945, 1948, 1951, 1952, 1959, 1962); технічних нарад (1947, 1949, 1960). 

План відбудови та розвитку цукрової промисловості заводу (1946–1950). Техніко-

промислово-фінансові плани (1956–1978). Промислово-фінансові плани (1948–1953). 

Виробничо-фінансові плани (1947, 1954). 

Довідка про виконання п'ятирічного плану (1971–1975). Контрольні огляди господарської 

діяльності заводу (1949–1953). Заключний виробничо-технічний звіт (1951). Заключний звіт 

про надходження цукрового буряка (1955). Річний статистичний звіт про виконання планів з 

продукції, сировини та праці (1970). Основні показники розвитку підсобного господарства 

(1950). 

Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій (1969–1973, 1977–1980). Документи з 

капітального будівництва (1965, 1970). 

Штатні розписи заводу та підвідомчих організацій (1947–1955, 1962, 1970). Кошториси 

витрат заводу (1948, 1949, 1954, 1955, 1962). Вступний баланс заводу (1947). Річні  

бухгалтерські звіти: заводу (1947–1957); підвідомчих організацій (1948–1950, 1954). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, листування, колдоговори, кошториси, звіти) 

профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1591  Виконавчий комітет Тальнівської районної Ради народних депутатів, м. Тальне 

Черкаської області  

Справ: 1072; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1944–1946 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1946); засідань виконкому, обов'язкові постанови 

райвиконкому (1946). Рішення райвиконкому (1944). 

Місячні плани роботи (1946). 

Статистичні звіти про склад та зміни голів і секретарів сільських та повітових Рад по 

Тальнівському району і райвиконкому (1946). 

Документи про нагородження: багатодітних матерів (1946); медаллю "За доблесну працю у 

Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр." (1945, 1946). 

Штатний розпис, кошториси витрат (1945). 

Книга обліку кредитів (1944). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими  загарбниками (1944). Відомості про 

громадян, вивезених до Німеччини (1945, 1946). 
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Опис 2 

Справ: 855; 1946–1976 рр. 

Документи відділів: загального та організаційно-інструкторського, виборів до Ради, 

бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 193; 1977–1980 рр. 

Документи відділів: загального та організаційно-інструкторського, виборів до Ради, 

бухгалтерії та відділу кадрів, профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1592  Управління сільського господарства виконавчого комітету Тальнівської районної 

Ради народних депутатів, м. Тальне Черкаської області  

Справ: 685; 1939, 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 167; 1939, 1944–1953 рр. 

Документи канцелярії, відділів: планово-економічного, агрономічного, зоотехнічного, 

механізації, кадрів, будівельного, земельного та землеупорядкування, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 486; 1970–1985 рр. 

Документи канцелярії, відділів: планово-економічного, агрономічного, зоотехнічного, 

механізації, кадрів, будівельного, земельного та землеупорядкування, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 12; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів представників колгоспів (1973–1976, 1978, 1980); засідань та 

постанови Ради колгоспів. Положення про Раду колгоспів району (1971). 

 

 

Опис 4 

Справ: 20; 1970–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1971); засідань місцевого комітету (1972–

1980). 

Статистичні звіти місцевого комітету про профчленство та соцзмагання (1978, 1980). 

Статистичні звіти колгоспів по всесоюзному товариству раціоналізації та винахідництва 

(1972–1974). 

Кошториси витрат (1976–1980). Річні фінансові звіти (1976–1980). Звіт ревізійної комісії 

(1970). 
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Ф. Р-1593  Тальнівський районний відділ по будівництву в колгоспах Черкаського обласного 

управління по будівництву в колгоспах, м. Тальне Черкаської області  

Справ: 43; 1945–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1945–1958 рр. 

Річний виробничий план (1946). Виробничо-фінансові плани (1949–1958). 

Річні звіти по будівництву (1947, 1949, 1952–1958). Місячні звіти про закінчення будівництва 

та введення в експлуатацію виробничо-господарських приміщень, адміністративних та 

культурно-побутових приміщень в колгоспах району та житлових будинків колгоспників 

(1945–1951, 1954–1956). Акти приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів 

(1947, 1951–1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1594  Тальнівське районне споживче товариство (райст) Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, м. Тальне Черкаської області  

Справ: 202; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944–1946 рр. 

Протоколи загальних зборів уповноважених пайовиків (1945, 1946). 

Плани роздрібного збуту сільськогосподарських продуктів (1947). 

Звіти про виконання плану з заготівель продукції та роздрібної торгівлі (1944). Статистичні 

звіти райспоживспілки (1944). Паспорти інвентаризації роздрібної мережі райспоживспілки 

(1946). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Акти про збитки, нанесені 

німецько-фашистськими загарбниками (1944, 1946). 

 

 

Опис 7 

Справ: 121; 1946–1958 рр. 

Постанови президії Центральної спілки СРСР, Центрального комітету профспілки 

республіканської споживчої кооперації (1946, 1949–1954, 1958); розпорядження Київської 

облспоживспілки (1947); рішення райвиконкому (1954–1957). 

Постанови правління райспоживспілки (1948–1958). Розпорядження голови правління 

райспоживспілки (1946–1950). 

Протоколи: засідань правління райспоживспілки (1946–1953, 1956); зборів уповноважених 

пайовиків (1950, 1953–1956); нарад голів споживчих товариств (1954); виробничих нарад 

працівників райспоживспілки та керівників (1948, 1953, 1955). 

Річні плани господарської діяльності (1947, 1949, 1952–1958). 

Звіт голови правління райспоживспілки (1955). Річне зведення про виконання плану з 

торгівлі та заготівель (1954). Річні статистичні звіти (1947, 1948, 1950, 1952–1958). 

Річні титульні списки капітальних витрат на будівництво (1952, 1953). 
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Умови на соцзмагання між райспоживспілками (1946–1955). 

Штатні розписи (1953, 1958). Кошториси витрат (1951, 1953). Зведені бухгалтерські звіти 

райспоживспілки (1947–1957). Річні бухгалтерські звіти: райспоживспілки (1946–1950, 1954–

1958); підвідомчих організацій (1947–1956, 1958). 

 

 

Опис 8 

Справ: 63; 1959–1961, 1965–1980 рр. 

Постанови правління райспоживспілки та райст (1959, 1960, 1965–1980). Розпорядження 

голови правління з основної діяльності (1965). 

Протоколи: засідань правління рацспоживспілки та райст; звітно-виборних зборів 

уповноважених пайовиків (1974); дільничних зборів уповноважених пайовиків (1969–1971, 

1975–1980); нарад районного кооперативного активу (1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1595  Тальнівський районний промисловий комбінат Київського обласного відділу 

місцевої промисловості, м. Тальне Київської області 

Справ: 11; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944 р. 

Накази, розпорядження Київського облвідділу місцевої промисловості. 

Плани виробництва. 

Річний звіт про роботу комбінату. 

Штатний розпис. Оборотний баланс. Прибутково-видаткова касова книга. 

 

 

Опис 2 

Справ: 3; 1945 р. 

Накази Київського облвідділу місцевої промисловості. 

Річні виробничі та фінансові плани. 

Річні звіти про роботу з кадрами. 

Штатний розпис. 

 

 

Опис 3 

Справ: 4; 1946 р. 

Розпорядження Київського облвідділу місцевої промисловості. 

Фінансові плани. 

Річний звіт про роботу з кадрами. 

Штатний розпис. Річний бухгалтерський звіт. 
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Ф. Р-1596  Тальнівська районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики 

Черкаського обласного статистичного управління, м. Тальне Черкаської області  

Справ: 607; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944, 1945 рр. 

Плани роботи інспектури (1945). Оцінки виконання планів статистичних робіт (1945). 

Зведені звіти колгоспів району: про стан тваринництва та перепис худоби; про розмір 

посівних площ під урожай; про наявність та стан транспорту і зв'язку (1944); про стан 

промисловості; про сільське населення; про культурно-освітні заклади (1944); про капітальне 

будівництво та житлово-комунальне господарство (1945); про виконання плану з кількості 

персоналу та фондах зарплати по організаціях району (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 216; 1945–1962 рр. 

Документи канцелярії, відділу підготовки та випуску статистичних матеріалів бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 377; 1965–1980 рр. 

Документи канцелярії, відділу підготовки та випуску статистичних матеріалів бухгалтерії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1599  Навчально-дослідне господарство Тальнівського сільськогосподарського 

технікуму, м. Тальне Черкаської області  

Справ: 43; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1946 рр. 

Накази Народного комісаріату земельних справ УРСР (1945). 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1946). 

Річний звіт з додатками (1946). 

Штатні розписи. Кошториси витрат (1946). Квартальні баланси (1945). Рахунки основних 

засобів виробництва. 

 

 

Опис 2 

Справ: 30; 1947–1957 рр. 

Накази Народного комісаріату земельних справ УРСР . 

Виробничо-фінансові плани . 

Річний звіт з додатками . 

Штатні розписи. Кошториси витрат. Квартальні баланси. Рахунки основних засобів 

виробництва. 
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Ф. Р-1600 Тальнівська машинно-тракторна станція № 2 (МТС), м. Тальне Черкаської області 

Справ: 64; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1944–1946 рр. 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1945). Плани роботи МТС (1944). 

Договори МТС з колгоспами (1945, 1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність станції (1944, 1946). Фінансовий звіт про 

використання бюджетних коштів (1946). 

Акти про збитки, нанесені станції німецько-фашистськими загарбниками. 

 

 

Опис 2 

Справ: 53; 1947–1958 рр. 

Накази Київського облуправління сільського господарства (1947); рішення райвиконкому 

(1947, 1957). 

Протоколи засідань ради МТС та загальних зборів механізаторів тракторної бригади (1948). 

Виробничо-фінансові плани. Плани агрономічних робіт зони МТС (1946, 1947). 

Зведена відомість робіт відповідно до договорів з колгоспами (1947). Звіти по колгоспах 

району (1951, 1953–1955, 1957). Відомості про виконання агрономічних робіт у колгоспах 

зони МТС (1945, 1946). 

Штатні розписи (1947, 1949, 1952–1958). Кошториси витрат (1952–1958). Зведений річний 

бухгалтерський звіт по колгоспах (1956). Річні бухгалтерські звіти МТС. 

Документи з реорганізації МТС (1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1605  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний боєць" с. Войтівка Уманського 

району Київської області  

Справ: 3; 1944 р. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1944 р. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Книга головних рахунків. Книга обліку основних засобів виробництва. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1606 Окружні лічильні комісії по виборах народних суддів та уповноважені виконавчого 

комітету Ради депутатів трудящих Шрамківського району Черкаської області  

Справ: 4; 1954 р. 
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Опис 1 

Справ: 4; 1954 р. 

Протоколи громадських організацій та зборів трудящих про висунення кандидатів у народні 

судді та народні засідателі. 

Матеріали про хід підготовки до виборів народних суддів та підсумки виборів народного 

суду Шрамківського району. 

Протоколи голосування окружних лічильних комісій про уповноважених виконкому. 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1607  Виборчі комісії Шрамківського району Черкаської області по виборах місцевих 

Рад депутатів трудящих  

Справ: 16; 1952–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1952, 1953 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати районної ради 

та зборів трудящих про висунення  кандидатів у депутати обласної ради депутатів трудящих 

(1953). 

Протоколи голосування дільничних та окружних виборчих комісій по виборах до сільських, 

районної та обласної ради (1953). Матеріали про хід підготовки до виборів у місцеві Ради. 

 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1954 р. 

Протоколи голосування дільничних виборчих комісій по виборах до Черкаської обласної 

ради депутатів трудящих. 

 

 

Опис 3 

Справ: 7; 1954, 1955 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати районної ради 

(1955). 

Протоколи голосування окружних та дільничних виборчих комісій по виборах до сільських, 

районної та обласної Ради (1955). 

Матеріали про підготовку та проведення виборів до місцевих Рад. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1608  Окружна та дільничні виборчі комісії по виборах до Верховної Ради УРСР 

Драбівського виборчого округу Черкаської області  

Справ: 1; 1955 р. 

 

Опис 1 
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Справ: 1; 1955 р. 

Протоколи голосування дільничних виборчих комісій. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1610  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Постишева, с. Берестовець Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 99; 1944–1970 рр. 

 

Опис1  

Справ: 10; 1944–1946 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1946); 

бригадних зборів (1944). 

Державні плани тваринництва та підвищення урожайності сільськогосподарських культур. 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1945 р. 

Прибутково-видатковий кошторис (1945). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944, 1945). 

Книги головних рахунків (1945, 1946). Книги обліку основних засобів виробництва (1945, 

1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 89; 1946–1970 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947, 1948, 1950–

1970). Звітні доповіді голови колгоспу (1963–1970). 

Виробничо-фінансові плани (1952, 1955–1970). Плани розвитку сільського господарства 

колгоспу (1954, 1959–1965). 

Аналіз фінансово-господарської діяльності колгоспу (1961). 

Річні звіти про збирання сільськогосподарських культур (1964). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946, 1949–1951). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1962, 1965–1969). 

Акти проведення землеупорядкування громадян (1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1612  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, с. Папужинці 

Тальнівського району Київської області  

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

 

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річні виробничі плани (1947–1949). 

Прибутково-видатковий кошторис (1948). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1947–1950). 
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Ф. Р-1613  Виконавчий комітет Кривоколінської сільської Ради народних депутатів, с. Криві 

Коліна Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 301; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1945, 1946 рр. 

Місячні статистичні звіти (1945). 

Бюджети сільради (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 30; 1946–1955 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1952); засідань виконкому (1949, 1950); загальних зборів 

села (1947, 1948). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1954, 1955). 

Протоколи загальних зборів  трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про результати виборів (1953, 1955). 

Бюджети сільради (1948–1955). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1950–1955). 

Статистичні звіти про склад сільського населення та наявність худоби (1946). 

 

 

Опис 3  

Справ: 267; 1956–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1968–

1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1959, 1961, 1966–1968, 

1971–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1959–1961, 1964–1982). 

Плани роботи виконкому (1962, 1972–1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1956–1958, 1967–

1972). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1957–1980). 

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, виконкому та постійних комісій (1974–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій, про реєстрацію кандидатів на голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1979, 1980). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат (1959–1961, 1965–1973). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1957–1961, 1964–1980). 

Одноразові статистичні звіти про вік та стать сільського населення (1968, 1973–1980). 

Список сімей, які загинули під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (1978). 
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Ф. Р-1614  Виконавчий комітет Василицької сільської Ради депутатів трудящих, с. Василиця 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 55; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945–1954); засідань виконкому (1944, 1947, 1948, 1954); звітних 

зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1953). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1953). 

Бюджети сільради (1946–1954). Кошториси витрат (1945–1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1954). 

Статистичні звіти: про підсумки сівби під урожай 1953, 1954 рр.; про стать та вік сільського 

населення, підсумки перепису худоби та чисельність господарств (1944–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1615  Сарнівське сільськогосподарське кредитне товариство, с. Сарни 

Монастирищенського району Уманського округу 

Справ: 2; 1929, 1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1929, 1930 рр. 

Циркуляри, вказівки Уманської кредитної спілки. 

Протоколи засідань сільських посівних комісій (1929). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1616  Телепинський волосний наглядач м-ко Телепине Черкаського повіту Київської 

губернії  

Справ: 2; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1922, 1923 рр. 

Копія секретного наказу Київського губернської робітничо-селянської міліції (1923). Накази 

начальника Радянської робітничо-селянської міліції, Черкаської повітової міліції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1617  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "20-річчя Жовтня", с. Бузівка 

Жашківського району Київської області  

Справ: 19; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 5; 1946 р. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників засідань правління. 

Книга обліку основних засобів виробництва, матеріалів, натуральних прибутків. 

 

 

Опис 2 

Справ: 14; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945, 1947–1950). 

Виробничо-фінансові плани (1948, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

Книги обліку натуральних прибутків (1950); касова книга (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1618  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерна, с. Пугачівка Жашківського 

району Черкаської області  

Справ: 59; 1944–1968 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1946 р. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 58; 1944–1968 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1968). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1956–1965). Виробничо-фінансові 

плани (1945–1951, 1955–1961). 

Соцзобов'язнання колгоспу та акти перевіряння їх виконання (1954, 1966, 1968). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952, 1956). 

Схема планування господарського двору (1953). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1959–1960, 1964). Сортонасіннева книга (1959–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1619  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Бузівка Жашківського 

району Київської області  

Справ: 23; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1946 р. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план. 

Акти: обслідування діяльності колгоспу; апробації насіння; виконання роботи тракторними 

бригадами. 
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Висновки селекційних станцій про якість насіння зернових культур. 

Книги обліку основних засобів виробництва, матеріалів та натуральних прибутків. 

 

 

Опис 2 

Справ: 18; 1945, 1947–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Державні плани відбудови та розвитку господарства колгоспу (1948, 1949). Виробничо-

фінансові плани (1947–1949). 

Агрономічний звіт (1948). 

Соцзобов’язання колгоспу (1948, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1947–1949). 

Книги обліку фондів, натуральних прибутків та основних розрахунків (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1621  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Сорокотяга 

Жашківського району Київської області 

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1944 р. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Інвентарна книга. 

 

 

Опис 2 

Справ: 24; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1946–1949). 

Соцзобов’язання колгоспників (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1948). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1948, 1949). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та 

натуральних витрат (1949, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1622  Радгосп "Пугачівка" Черкаського обласного спеціалізованого тресту м'ясо-

молочних радгоспів, с. Пугачівка Жашківського району Черкаської області  

Справ: 165; 1944–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1944–1947 рр. 



624 

 

Накази: Міністерств радгоспів СРСР та УРСР (1945); Народного комісаріату зернових і 

тваринницьких радгоспів (1944, 1945); накази, розпорядження Київського міжобласного 

тресту радгоспів (1945–1947). 

Виробничий звіт (1945). 

План капітального будівництва (1945). 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1944 р. 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність радгоспу (1944). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). Інвентарні описи 

худоби, матеріальних цінностей, сільськогосподарських машин, знищених та евакуйованих 

німецько-фашистськими загарбниками (1944–1946). 

Списки: передовиків (1944); підзвітних осіб (1944–1946); працівників та службовців (1945–

1947). 

 

 

Опис 2 

Справ: 150; 1944–1977 рр. 

Накази Черкаського обласного тресту радгоспів (1967–1969). 

Статут радгоспу (1970). 

Накази директора радгоспу з основної діяльності (1970–1973). 

Протоколи технічних нарад (1947, 1948, 1968, 1969). 

П'ятирічний план розвитку господарства радгоспу (1955–1960, 1966–1975). Виробничо-

фінансові плани (1945–1973). 

Основні показники виробничо-фінансових планів (1970–1973). 

Статистичні звіти про роботу з кадрами (1970–1973). 

Агрономічні звіти (1970–1973). Річні звіти по тваринництву (1963–1966, 1970–1973). 

Динамічні таблиці звітності (1970–1973). 

Соцзобов'язання радгоспу (1947, 1948, 1964–1966, 1971, 1973). 

Штатні розписи (1955–1965). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність радгоспу 

(1944–1968, 1973). Акти ревізійної комісії (1954–1973). 

Паспорти полів (1972). Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур 

(1972). Книги історії полів сівозмін радгоспу (1963–1977). Шнурові книги обліку насіння 

(1971, 1972). Сортонасінневі книги (1972–1975). 

Ліквідаційний баланс колгоспу ім. Комінтерна (1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1624  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "12-річчя Жовтня", с. Нагірна 

Жашківського району Черкаської області  

Справ: 28; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944–1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 2 
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Справ: 24; 1948–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові 

плани (1955, 1957, 1959). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949–1952). 

Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків (1948, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1625  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Сорокотяга 

Жашківського району Київської області  

Справ: 34; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944–1946 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1945). 

Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Інвентарна книга будівель, споруд майна та матеріалів (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 24; 1946–1950 рр.  

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1947–1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та затрат (1950). 

 

 

 

 

 

 

Ф.Р-1626  Відділ народної освіти виконавчого комітету Звенигородської районної Ради 

народних депутатів, м. Звенигородка Черкаської області  

Справ: 635; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 130; 1944–1954 рр. 

Документи канцелярії, методичного кабінету, групи інспекторів, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 505; 1950–1980 рр. 

Документи канцелярії, методичного кабінету, групи інспекторів, бухгалтерії та 

профспілкового комітету. 
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Ф.Р-1627  Виконавчий комітет Пугачівської сільської Ради народних депутатів, с. Пугачівка 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 235; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944–1947 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1944, 1945). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1947). 

Статистичні звіти про стан тваринництва, підсумки сівби під урожай та кількість населення 

(1944). 

Списки військовозобов’язаних та осіб, що не повернулися з Німеччини (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 230; 1944–1952, 1959–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1949–1952, 1961–1980); засідань виконкому (1944–1952, 

1961–1980); загальних зборів мешканців села (1967, 1970–1980); звітних зборів виборців та 

звіти депутатів перед виборцями (1962–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1960–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1961, 1964–

1971, 1974, 1978–1980); звіти про організаційно-масову роботу (1960–1964, 1967–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1959, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради (1948–1950, 1959–1980). Кошториси витрат (1948–1950, 1959–1980). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1949, 1950, 1959–1979). Книги обліку доходів та 

видатків сільського бюджету (1947, 1948, 1951, 1952, 1975). 

Інформації, звіти про благоустрій села, нагородження орденами та медалями мешканців села, 

працевлаштування випускників, розгляд листів та інші (1967–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1628  Виконавчий комітет Жашківської районної Ради народних депутатів, м. Жашків 

Черкаської області  

Справ: 796; 1941–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944–1946 рр. 

Постанови, рішення облвиконкому (1944, 1946). 

Протоколи: засідань райвиконкому; засідань сільських виконавчих комітетів (1945, 1946). 

Постанови, рішення райвиконкому. 

Місячні плани роботи виконкому та його відділів (1945, 1946). 
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Документи про нагородження медаллю "За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 

1941–1945 рр. (1945–1948). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками: району (1944); колгоспам 

району (1944); мешканцям сіл району (1944, 1945). 

Списки: громадян сіл району, вивезених до Німеччини у 1942–1943 рр.; громадян, 

репатрійованих з Німеччини (1946); керівників установ і підприємств (старости, поліцаї), що 

діяли у період німецько-фашистської окупації в селах району (1944); дітей-сиріт по селах 

району (є відомості про дітей та доросле населення, які спалені та забиті фашистськими 

окупантами) (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 769; 1941–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради та документи до них (1947–1980); засідань, постанови, рішення 

райвиконкому та документи до них (1947–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів 

перед виборцями (1950, 1958, 1970–1980). Рішення та розпорядження райвиконкому (1958–

1980). Журнали, картки реєстрації: рішень (1956, 1958, 1961–1980) та розпоряджень (1958, 

1963–1980) райвиконкому. 

Плани роботи виконкому (1975–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1958–1982). 

Договори на соцзмагання між райрадами та акти перевіряння їх виконання, соцзобов’язання 

колгоспників, працівників МТС та радгоспів району (1947, 1949, 1966–1980). Інформації, 

звіти про організаційно-масову роботу райвиконкому та сільрад (1949, 1954–1959, 1964, 

1967–1980). 

Доповідні записки, інформації та листування з органами вищого рівня з питань розвитку 

сільського господарства в районі та тваринництва, сільське та колгоспне будівництво, стан 

народної освіти, охорони здоров'я, про роботу промислових підприємств району та інше 

(1946–1958, 1962–1980). 

Статистичні звіти про вибори до місцевих Рад, склад виконкому та постійних комісій (1947, 

1948, 1954, 1966, 1968, 1970, 1977). 

Документи (протоколи, акти, списки та інші) про нагородження орденами та медалями: 

громадян району (1942–1958, 1968, 1976–1979); багатодітних матерів (1957–1966). 

Документи (довідки, інформації, відомості, листи) про релігійні культи (1966, 1970, 1974–

1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати райради. 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1963, 1965, 1967–1971, 1973–1975, 1977, 

1980). 

Штатні розписи (1946, 1952, 1954, 1958, 1961, 1965–1970). Кошториси витрат (1946, 1948, 

1952, 1954, 1958, 1961, 1964–1970, 1973–1980). Річні звіти про виконання кошторисів по 

бюджету (1946, 1950–1954, 1964–1970, 1973–1980). 

Списки населених пунктів району та їх характеристики (1971, 1973, 1976). 

Списки партизанів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. 
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Ф. Р-1629  Жашківський маслозавод Черкаського обласного управління молочної 

промисловості Міністерства м'ясомолочної промисловості УРСР, м. Жашків Черкаської 

області  

Справ: 128; 1944–1967 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1945–1948 рр. 

Накази, постанови, директивні розпорядження Київського тресту "Укрголовмаслопром" 

(1945, 1946). 

Промислово-фінансовий план (1946). 

Квартальні та місячні статистичні звіти (1946). 

Місячні баланси (1946). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність заводу (1946–

1948). 

 

 

Опис 2 

Справ: 124; 1944–1967 рр. 

Накази, розпорядження: Київського тресту (1944, 1953); Черкаського облуправління молочної 

промисловості (1954–1960, 1963–1967). 

Протоколи виробничо-технічних нарад (1965–1967). 

Положення про завод (1954). 

Плани, доведені управлінням (1954–1959, 1964–1967). Техніко-промислово-фінансові плани 

(1947, 1948, 1951–1962). 

Техніко-виробничі показники (1947). Місячні зведення та звіти про надходження молока, 

переробку та заготівлі молочної продукції (1944). Статистичні звіти про виробництво 

продукції (1948, 1957, 1960, 1966, 1967). 

Титульні списки на капітальне будівництво (1949–1954). 

Статистичні звіти: про рух кадрів (1948, 1953, 1954); про виконання планів з праці та 

зарплати (1947–1949, 1954–1962, 1965–1967). 

Технічні журнали по виробництву та витратах сировини (1966–1969). 

Соцзобов’язання колективу заводу та підсумки їх виконання (1956–1962). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1951–1962, 1965–1967). Баланси з основної діяльності 

(1947–1950, 1953, 1954). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність заводу (1949–

1952, 1955–1965). Акти перевірянь та ревізій діяльності заводу (1951–1958, 1963, 1966, 1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1631 Жашківська машинно-тракторна станція (МТС), м. Жашків Черкаської області  

Справ: 44; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1945, 1946 рр. 

Накази, розпорядження Київського обласного земельного відділу листування з ним про 

допомогу рибним радгоспам, економію пального, оплату праці трактористів. 

 

 

Опис 2 
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Справ: 43; 1944–1957 рр. 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1947–1952, 1955–1957). 

Агрономічні звіти (1951). Річні звіти про роботу з кадрами (1953–1957). Титульні списки та 

кошториси на капітальне будівництво (1946, 1952, 1955, 1957). 

Штатні розписи (1951, 1954–1957). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність МТС 

(1944–1947, 1950–1957). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1636  Черкаська зубопротезна школа (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 1; 1942 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942 р. 

Протоколи засідань приймальної комісії. 

Списки учнів школи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1637  Виконавчий комітет Вільховецької сільської Ради народних депутатів, с. 

Вілоховець Звенигородського району Черкаської області  

Справ: 394; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 81; 1944–1953 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1944–1946). 

Протоколи: сесій сільради (1948–1952); засідань виконкому (1944–1952); загальних зборів 

колгоспників (1944, 1945). 

Плани роботи сільради (1945–1950). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, довідки та особові картки депутатів (1947, 1950, 1952, 1953). 

Бюджети сільради (1947–1952). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947–1952). 

Звіти: про підсумки сівби під урожай (1944–1952); про віковий та статевий склад населення, 

наявність худоби (1944–1949); про хід будівництва житлових будинків, господарських 

будівель та культурно-побутових приміщень (1945–1948). Відомості: про кількість спалених 

та зруйнованих будинків (1944, 1945); про кількість населення, вивезеного до Німеччини 

(1944, 1945); про здавання хлібопродуктів у фонд Червоної Армії (1944, 1945); про наявність 

могил бійців, що загинули під час війни (1944, 1945). 

Списки: депутатів сільради (1948–1950); військовозобов’язаних (1943, 1944); багатодітних 

матерів (1944, 1945); громадян, убитих німецько-фашистськими загарбниками та вивезених 

до Німеччини (1944); поліцейських (1944); працівників Вільшанського цукрозаводу та 

учителів (1944–1946); допризовників та інвалідів Великої Вітчизняної війни (1944, 1945); 

дітей-сиріт (1944–1947). 
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Опис 2 

Справ: 313; 1953–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1966–

1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1970–1979) 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1958–1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1955–1967, 1973–

1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1957–1960, 1968, 1971, 

1973).Статистичні звіти про зміни у складі депутатів та постійних комісій (1953, 1955, 1957, 

1963, 1965, 1969, 1972, 1975–1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, облікові картки депутатів 

(1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1979–1983). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1962–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1953–1963). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1638  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Вільховець 

Звенигородського району Київської області  

Справ: 24; 1950, 1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1950, 1951 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому, райвідділу сільського господарства, райуповмінзагу. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Типовий договір з Озірнянською машинно-тракторною станцією на проведення 

сільськогосподарських робіт (1951). 

Акти: апробації сортових посівів та відбору середніх зразків; на роботи, виконання 

тракторними бригадами. 

Прибутково-видаткові кошториси. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу 

Книги обліку планових завдань та їх виконання, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення (1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1639  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Вільховець 

Звенигородського району Київської області  

Справ: 48; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 48; 1944–1950 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому та його відділів (1946–1950). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Виробничі плани (1945–1947). 

Договори на контрактацію цукрових буряків, насінневих трав (1945–1949). 

Акти: апробації сортових посівів (1949, 1950); перевіряння кількості присадибної землі у 

колгоспників та землекористування (1947–1950). 

Прибутково-видаткові кошториси (1947, 1949). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

Книги головних рахунків (1946–1950). Книги обліку державних постачань та колгоспної 

торгівлі, планових завдань та їх виконання, грошових та натуральних витрат (1948–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1640  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Жовтень", с. Вільховець Звенигородського 

району Київської області  

Справ: 39; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1944–1951 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Виробничі плани (1945, 1951). Зобов’язання на постачання державі сільськогосподарських 

продуктів (1944, 1945). 

Звіт про урожайність та обмолочення хліба (1945). 

Договори на контрактацію сільськогосподарських продуктів (1945, 1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1950). 

Книга головних рахунків (1950). Книги обліку виконаних робіт та затрат трудоднів, грошових 

і натуральних прибутків та витрат, розрахунків з установами та особами (1945, 1950). 

Акти про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

Ф. Р-1641  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Вільховець Звенигородського 

району Київської області  

Справ: 88; 1944–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 88; 1944–1953 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому та райвідділу сільського господарства. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1952). 

Виробничі плани (1949–1952). Плани: розвитку тваринництва (1947); шляхового будівництва 

(1947). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1947). Відомості про стан тваринництва 

(1944–1947). 

Акти обміру посівних площ та стану посівів (1944–1947). 
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Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Інвентарні описи будівель та 

майна (1950, 1951). 

Книга головних рахунків (1949). Книги обліку фондів, продуктів, матеріалів, грошових і 

натуральних прибутків та витрат (1947–1952). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1642  Вільховецький цукровий завод Черкаського обласного виробничо-аграрного 

об'єднання цукрової промисловості, с. Вільховець Звенигородського району Черкаської 

області  

Справ: 422; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 302; 1943–1980 рр. 

Накази, розпорядження, директиви Народного комісаріату харчової промисловості СРСР, 

Міністерства харчової промисловості УРСР, Головного управління цукрової промисловості 

УРСР, Київського цукротресту (1943–1967). 

Накази директора заводу з основної діяльності (1948, 1960, 1964–1970, 1979, 1980). 

Протоколи: засідань технічної ради (1967–1971, 1976–1980); виробничих нарад (1955–1963). 

Положення про завод (1954). 

Перспективні плани розвитку заводу (1956–1975). Техніко-промислово фінансові плани 

(1945–1958, 1961–1976). 

Виробничі плани (1945–1949). 

Доповіді директора про господарську діяльність (1954–1959). Річні звіти: виробничо-технічні 

(1953–1970, 1973–1977); теплотехнічні (1951–1953, 1961–1963). 

Плани та звіти: про впровадження нової техніки (1954–1966); з раціоналізації та 

винахідництва (1954–1964, 1969–1980); з охорони праці та техніки безпеки (1954–1968, 1973–

1976); титульні списки на капітальне будівництво (1951–1962). 

Плани та звіти про роботу з кадрами (1954–1963). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1947, 1951–1964, 1972–1978). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1979, 1980). 

Інструкції та цінники з обліку збитків, нанесених німецько-фашистськими загарбниками 

(1943, 1944). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 118; 1944–1978 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1950–1954, 1957–1978); засідань заводського 

комітету (1944, 1948–1978). 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1949, 1973–1978). 

Прибутково-видаткові кошториси (1948, 1949, 1955–1978). Річні фінансові звіти (1944, 1945, 

1951–1978). 
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Ф. Р-1645  Управління уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Черкаській області, 

м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 509; 1954–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1954 р. 

Накази Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Черкаській області. 

 

 

Опис 1а 

Справ: 19; 1954, 1955 рр. 

Постанови Ради Міністрів СРСР, УРСР, обкому КП України, облвиконкому.; рішення, 

розпорядження обкому КП України та облвиконкому (1954). 

Річні плани заготівель сільськогосподарської продукції. 

Прейскуранти цін на сільгосппродукти за 1955 р. 

 

 

Опис 2 

Справ: 2; 1955 р. 

Накази Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Черкаській області. 

 

 

Опис 3 

Справ: 1; 1954 р. 

Накази та інструкції організацій вищого рівня з питань заготівель сільгосппродуктів та 

сировини. 

 

 

Опис 4 

Справ: 1; 1954 р. 

Накази Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Черкаській області. 

 

 

Опис 5 

Справ: 21; 1954 р. 

Штатний та статистичний склад управління та підвідомчих організацій. 

Особові справи працівників обласного та районних управлінь (1949–1954). 

 

 

Опис 6 

Справ: 18; 1955 р. 

Зведені звіти по кадрах (1955). Картки персонального обліку спеціалістів з вищою та 

середньою освітою (1955). Штатний та списочний склад обласного та районних управлінь 

(1955). Списки та характеристики працівників, що представлені до урядових нагород (1955). 

Особові справи працівників обласного та районних управлінь (1946–1955). 

 

 

Опис 7  
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Справ: 273; 1956 р. 

Штатний та списочний склад обласного та районних управлінь. 

Особові справи працівників обласного та районних управлінь (1944–1956). 

 

 

Опис 10 

Справ: 2; 1954 р. 

Листування з Укрповмінзагом та райуповмінзагами з питань обліку заготівель 

сільськогосподарської продукції (1954–1956). 

 

 

Опис 11 

Справ: 2; 1955 р. 

Листування з Укрповмінзагом та райуповмінзагами з питань обліку заготівель 

сільськогосподарської продукції . 

 

 

Опис 12 

Справ: 9; 1954 р. 

Накази Міністерства заготівель СРСР, Уповмінзагу УРСР. 

Листування з Уповмінзагом СРСР та УРСР, іншими Міністерствами та установами з питань 

заготівель, закупівель, зберігання та продажу сільгосппродукції. 

 

 

Опис 13 

Справ: 8; 1955 р. 

Накази Міністерства заготівель СРСР, Уповмінзагу УРСР. 

Листування з Уповмінзагом СРСР та УРСР, іншими Міністерствами та установами з питань 

заготівель, закупівель, зберігання та продажу сільгосппродукції. 

 

 

Опис 14 

Справ: 17; 1954 р. 

Накази Міністерства заготівель СРСР, Уповмінзагу УРСР. 

Листування з Уповмінзагом СРСР та УРСР, іншими Міністерствами та установами з питань 

заготівель, закупівель, зберігання та продажу сільгосппродукції. 

 

 

Опис 15 

Справ: 18; 1955 р. 

Накази Міністерства заготівель СРСР, Уповмінзагу УРСР. 

Листування з Уповмінзагом СРСР та УРСР, іншими Міністерствами та установами з питань 

заготівель, закупівель, зберігання та продажу сільгосппродукції. 

 

 

Опис 16 

Справ: 9; 1956 р. 

Накази Міністерства заготівель СРСР, Уповмінзагу УРСР. 
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Листування з Уповмінзагом СРСР та УРСР, іншими Міністерствами та установами з питань 

заготівель, закупівель, зберігання та продажу сільгосппродукції. 

 

 

Опис17  

Справ: 7; 1954 р. 

Накази Міністерства заготівель СРСР, Уповмінзагу УРСР. 

Листування з Уповмінзагом СРСР та УРСР, іншими Міністерствами та установами з питань 

заготівель, закупівель, зберігання та продажу сільгосппродукції. 

 

 

Опис 18 

Справ: 7; 1955 р. 

Накази Міністерства заготівель СРСР, Уповмінзагу УРСР. 

Листування з Уповмінзагом СРСР та УРСР, іншими Міністерствами та установами з питань 

заготівель, закупівель, зберігання та продажу сільгосппродукції. 

 

 

Опис 19 

Справ: 9; 1954 р. 

Постанови республіканських, обласних, радянських, партійних та профспілкових фондів. 

Накази Міністра заготівель СРСР, Укрповмінзагу. 

Списки, відомості, книги обліку військовозобов’язаних. 

Договори про соцзмагання та відомості про їх виконання. 

Квартальні плани роботи інформації про їх виконання. 

Матеріали з атестації та присвоєння звань працівникам Міністерства заготівель СРСР. 

Листування з питань прийняття, переміщення, звільнення працівників, підготовки та 

перепідготовки кадрів. 

 

 

Опис 20 

Справ: 9; 1955 р. 

Постанови республіканських, обласних, радянських, партійних та профспілкових фондів. 

Накази Міністра заготівель СРСР, Укрповмінзагу. 

Списки, відомості, книги обліку військовозобов’язаних. 

Договори про соцзмагання та відомості про їх виконання. 

Квартальні плани роботи інформації про їх виконання. 

Матеріали з атестації та присвоєння звань працівникам Міністерства заготівель СРСР. 

Листування з питань прийняття, переміщення, звільнення працівників, підготовки та 

перепідготовки кадрів. 

 

 

Опис 21 

Справ: 5; 1955 р. 

Постанови республіканських, обласних, радянських, партійних та профспілкових фондів. 

Накази Міністра заготівель СРСР, Укрповмінзагу. 

Списки, відомості, книги обліку військовозобов’язаних. 

Договори про соцзмагання та відомості про їх виконання. 

Квартальні плани роботи інформації про їх виконання. 
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Матеріали з атестації та присвоєння звань працівникам Міністерства заготівель СРСР. 

Листування з питань прийняття, переміщення, звільнення працівників, підготовки та 

перепідготовки кадрів. 

 

 

Опис 22 

Справ: 11; 1954 р. 

Вказівки Мінзагу СРСР з фінансових питань, накази облуповмінзагу про преміювання 

працівників. 

Документи з капітального будівництва адміністративних будинків райуповмінзагів (1953–

1954). 

Проекти кошторисів обласного управління на 1955 р. 

Річний бухгалтерський звіт облуправління та районних управлінь. 

Особові справи працівників та службовців облуповмінзагу. 

 

 

Опис 23 

Справ: 14; 1954 р. 

Накази Міністерства заготівель СРСР, УРСР. Рішення та розпорядження Черкаського 

облвиконкому. 

Квартальні бухгалтерські звіти облуправління та райуправлінь. 

Акти ревізій та листування по них. 

Книги видатків по бюджету, інвентаря, матеріалів та обліку кредитів. 

Листування з районними управліннями з питань складання кошторисів та штатних розписів. 

 

 

Опис 24 

Справ: 12; 1955 р. 

Накази Міністерства заготівель СРСР, УРСР. Рішення та розпорядження Черкаського 

облвиконкому. 

Квартальні бухгалтерські звіти облуправління та райуправлінь. 

Акти ревізій та листування по них. 

Книги видатків по бюджету, інвентаря, матеріалів та обліку кредитів. 

Листування з районними управліннями з питань складання кошторисів та штатних розписів. 

 

 

Опис 25 

Справ: 8; 1955 р. 

Накази та вказівки Міністерства заготівель СРСР. 

Інструкція Міністерства заготівель СРСР по встановленню трудового стажу та надбавки за 

вислугу років від 16.03.1949 рр. Протоколи комісії по встановленню стажу (1953–1955). 

Річні бухгалтерські звіти обласного та районних управлінь. 

 

 

Опис 26 

Справ: 11; 1956 р. 

Накази та вказівки Облуповмінзагу та райуповмінзагу. 

Відомості про капітальне будівництво адмінбудинків райуповмінзагу. 

Кошториси та штатні розписи обласного управління. 
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Річні бухгалтерські звіти обласного та районних управлінь. 

Особові рахунки працівників облуповмінзагу за 1955, 1956 рр. 

 

 

Опис 27 

Справ: 4; 1956 р. 

Вказівки Міністерства заготівель СРСР (1955, 1956). 

Акти ревізій та листування по них (1955, 1956). 

Книга видатків по бюджету (1955–1956). 

Листування з райуповмінзагами з питань фірмового одягу (1954–1956). 

 

 

Опис 28 

Справ: 11; 1954, 1955 рр. 

Постанови, розпорядження Ради Міністрів УРСР, Уповноваженого по УРСР Міністерства 

заготівель СРСР, Черкаського облвиконкому, обкому КПУ. 

Державний план хлібозаготівель з урожаю 1954 р. 

Звіти по роботі з кадрами. 

Довідки про економічні показники районів області; площі пашні, кількість заготовленого 

хліба, економічні показники колгоспів, урожайність зернових (1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1646  Чигиринський повітовий військовий комісаріат, м. Чигирин Чигиринського повіту 

Кременчуцької губернії 

Справ: 5; 1920, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1920, 1921 р. 

Накази по військовому комісаріату; накази, об'яви агітпросвіти (1920). 

Списки працівників агітполітпросвіти та кандидатів комосередки при Чигиринському 

повітвійськоматі, посвідчення, рапорти, мандати. 

 

 

 

 

Ф. Р-1647  Уповноважений по Чигиринському повіту Кременчуцького губернського відділу 

військово-продовольчого постачання, м-ко Кам'янка Чигиринського повіту Кременчуцької 

губернії. 

Справ: 3; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1921, 1922 рр. 

Накази по відділу військово-продовольчого постачання (1921). 

Циркуляри, протоколи засідань комісії допомоги голодуючим, звіти з продовольства, 

рапорти, телефонограми, листування (1922). 

Списки, посвідчення співробітників (1922). 
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Ф. Р-1648  Чигиринський повітовий відділ військово-продовольчого постачання 

Кременчуцького губернського відділу військово-продовольчого постачання, м. Чигирин 

Кременчуцької губернії  

Справ: 6; 1919–1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1919–1921 рр. 

Протоколи засідань Чигиринського комісаріату продовольства (1919). 

Накази по відділу (1920, 1921); копії наказів Кременчуцького губвійськпродпостача (1920). 

Посвідчення та листування з особового складу (1920). 

Дислокація  частин військ і установ Чигиринського повітвійськпродпостача та Смілянського 

райвійськпродстача (1921–1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1655 Окружний антирелігійний гурток при агітпропі Шевченківського окружного 

партійного комітету, м. Корсунь Київської губернії  

Справ: 1; 1924 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1924 р. 

Протоколи засідань, плани з праці, звіти про роботу, текст агітсуду над священиком. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1659  Звенигородська тюрма, м. Звенигородка Київської губернії  

Справ: 61; 1919–1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1919–1921 рр. 

Списки осіб, що утримувались на допиті, заарештованих службовців тюрми. 

 

 

Опис 2 

Справ: 60; 1920, 1921 рр. 

Списки, заяви, документи з особового складу, відомості на видачу заробітної плати 

працівникам (1920). 

Списки заарештованих, справи заарештованих, звинувачених в контрреволюції, дезертирстві. 

вбивстві, бандитизмі, підробці документів, приховуванні зерна, невиконанні продподатку 

(1921). 
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Ф. Р-1660  Черкаський обласний комітет професійної спілки фінансово-банківських 

працівників м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 112; 1954, 1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 112; 1954, 1955 рр. 

Постанови ЦК профспілки, президії ЦК профспілки, обкому профспілки, облпрофради. 

Протоколи засідань та витяги з протоколів засідань президії обкому профспілок, оргбюро ЦК 

профспілок, обласної конференції. 

Зведені звіти обкому профспілки та звіти райкомів та профорганізацій. 

Бюджети та звіти про виконання бюджетів. 

Документи звітно-виборних зборів райкомів профспілки. 

Листування з ЦК профспілки, райкомами та місцевими комітетами, організаціями та 

установами, з фінансово-господарських питань. 

Акти перевірянь фінансового стану. 

Справи за скаргами.  

 

 

 

 

 

Ф. Р-1661  Особий народний слідчий Полтавського губернського революційного трибуналу 

по Золотоніському округу  

Справ: 1; 1922–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1922–1924 рр. 

Звіти про роботу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1662  Статистичне бюро Золотоніського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (повітстатбюро), м. Золотоноша 

Золотоніського повіту Кременчуцької губернії 

Справ: 5; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1921, 1922 рр. 

Статистичні відомості про промислові установи повіту. 
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Ф. Р-1663  Золотоніська кінна база, м. Золотоноша  

Справ: 1; 1931 р. 

 

Опис 1 

Справ:1; 1939 р. 

Меморіальний ордер та додатки до нього. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1666  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т.Г.Шевченка, с. Шелепухи 

Черкаського району Київської області 1950 р. 

Справ: 13; 1950 р. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1950 р. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. 

Книги: головна ; обліку: затрат трудоднів на виконані роботи; державних постачань та 

колгоспної торгівлі; майна, натуральних та грошових прибутків. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1667  Золотоніський повітовий військовий комісаріат (повітвійськомат), м. Золотоноша 

Кременчуцької губернії  

Справ: 120; 1919–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 117; 1919–1921 рр. 

Декрети Раднаркому УРСР та мобілізація колишніх офіцерів, збереження військової 

таємниці, забезпечення сімей червоноармійців (1919). 

Декрети, постанови, циркуляри Раднаркому, губкому партії, губвійськкомату, 

повітвиконкому про дотримання революційної законності та дисципліни, боротьбу з 

лівоесерською пропагандою, створення надзвичайної комісії, комітету державних споруд, 

переведення радянських установ на військове положення, реквізицію коней та продовольства 

для Червоної армії, боротьбу з дезертирством, ліквідацію неписьменності (1919–1921).  

Накази, розпорядження: Народного комісаріату військових справ УРСР (1919), командувача 

Українським фронтом Антонова-Овсеєнка та коменданта м. Золотоноша про заходи по 

розгрому Григорівських банд, губвійськкомату, повітвійськкомату, Полтавського 

губернського агітаційно-просвітницького відділу про організацію Червоноармійських клубів, 

боротьбу з контрреволюцією, саботажем, мобілізаційну компанію (1919–1921). 

Листування з Полтавським губвійськкоматом, волвійськкоматами, військовими частинами, 

штабами, установами з питань мобілізації дотримання революційної законності, мобілізацію 

та облік колишніх офіцерів та козаків (1919, 1921). 
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Списки службовців повітвійськкомату, волвійськкоматів, ревкомів, волвиконкомів, 

червоноармійців, військовозобов’язаних, колишніх офіцерів царської армії, членів комбедів, 

бригади Богунського, комуністів Чорнобаївської волості (1919–1923). 

Відношення Одеської військово-історичної комісії по збору та обробці документів 

громадянської війни (1919). 

Об'ява Раднаркому УРСР про мобілізацію угорських громадян, що проживають на території 

УРСР (1919). 

Відомості про дислокацію військових частин та установ в м. Золотоноша та повіті, їх 

чисельність та озброєння (1919). 

Положення про губернські та районні комітети робітниче-селянської оборони (1919). 

Інструкція про організацію шкіл грамотності в військових частинах (1919). 

Облікові картки, анкети, атестати, військовозобов’язаних, волвоєнккомів, командного стану 

(1919). 

 

 

Опис 2 

Справ: 3; 1917–1919 р.  

Накази з особового складу (1919). 

Циркуляр Полтавського губвійськкомату, відомості про політико-виховну роботу в 

військових частинах (1919). 

Іменний список артистів Золотоніського гарнізона (1919). 

Листування з особового складу, заяви про прийняття на роботу та відомості на звільнених у 

відпустку солдат. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1668  Золотоніський територіальний батальйон Золотоніського повітового військового 

комісаріату, м. Золотоноша Кременчуцької губернії  

Справ: 1; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920 р. 

Листування з 9-ю ротною дільницею. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1669  Золотоніська окружна робітничо-селянська міліція, м. Золотоноша Полтавської 

губернії  

Справ: 1; 1925 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1925 р. 

Термінові донесення. 
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Ф. Р-1670  Золотоніська повітова робітничо-селянська міліція, м. Золотоноша Кременчуцької 

губернії  

Справ: 13; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1920–1922 рр. 

Постанови та циркуляри губвідділу управління. 

Накази Золотоніської повітміліції, список особового складу міліції. 

Протоколи та рапорти по злочинах. 

Листування з повітвиконкомом про арешт голів волвиконкомів за невиконання службових 

обов'язків (1920, 1922); з командиром 3-ї роти Золотоніського військово-міліцейського 

батальйону про облік неграмотних міліціонерів (1920, 1921). 

Телеграми з донесеннями про політичну ситуацію в повіті (1921). 

Зведення про злочини в Кропивнянській волості (1921). 

 

 

Опис 2 

Справ: 3; 1922 р. 

Накази начальника Кременчуцької робітничо-селянської радянської міліції, Золотоніської 

повітової робітничо-селянської міліції. 

Доповіді начальника Золотоніської повітової міліції про діяльність та особовий склад міліції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1671  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червона зірка", с. Червоне Іркліївського 

району Полтавської області  

Справ: 187; 1930–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 128; 1930–1933 рр. 

Постанови, циркуляри, розпорядження, інструкції Ради Народних комісаріатів УРСР, 

Наркомзему, Укрколгоспцентру, Всесоюзного сільськогосподарського кооперативно-

колгоспного банку, Іркліївського райколгоспсоюзу. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; комісій та 

виробничих нарад (1930–1933). 

Виробничі плани (1930, 1933). 

Звіт про стан та роботу колгоспу (1932, 1933). 

Зведення про хід сівби, збирання урожаю, будівництва (1931); декадні зведення про удій 

молока (1933). 

Заяви громадян села про вступ до колгоспу (1930–1933). 

Акти: ревізійної комісії про перевірку господарства (1930–1932); комісій про обслідування 

пошкоджених посівів (1930), повернення колгоспам майна громадянам, прийом та оцінку 

майна (1930, 1931), обслідування господарства в різних галузях (1932), комісії про передачу 

куркульського майна для усуспільнення (1930–1931). 
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Відомості: усуспільненого майна, матеріалів, худоби, сукновалень (1931); про здачу молока 

колгоспу (1930, 1931); про родинно-маєтковий склад господарств (1930); про роботу членів 

колгоспу та остаточний розрахунок з ними (1931); видачу хлібу членам колгоспу та 

випікання його в пекарні (1932); про утворення тваринницьких ферм і розвиток тваринництва 

(1932); про виконання плану по розвитку свинарства (1932); про хід колективізації (1932); 

про роботу осіб, що відбувають примусову працю (1933). 

Опис машин, реманенту, будівель, робочої худоби, коней (1930–1932). 

Книги: дебетів та кредитів (1930–1932); пайового капіталу та спецвнесків (1930); розрахунків 

з членами колгоспу (1930–1932); головна (1930–1931); особових рахунків працівників та 

службовців (1931), підзвітних осіб (1931). 

Списки: сукновалень (1930); членів колгоспу (1930, 1931); грабарів (1932); громадян, що 

мають човни (1932); правопорушників, що працюють при колгоспі (1932). 

 

 

Опис 2 

Справ: 59; 1943–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1950); засідань правління колгоспу (1944–

1950); виробничих нарад (1946). 

Річні виробничі плани (1944, 1948–1950). 

Плани виконання сільськогосподарських робіт (1944). 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1944–1949). 

Агропаспорти учасників районної сільськогосподарської виставки (1946). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944). 

Комірна книга (1943–1945). Книги обліку рахунків, продуктів та матеріалів, державних 

постачань, прибутків та затрат. 

Довідка про збитки, нанесені господарству колгоспу німецько-фашистськими загарбниками. 

Списки: осіб, які представлені до вручення медалі "За доблесну працю у Великій Вітчизняній 

війні 1941–1945 рр. (1945); колгоспників, працівників сільського господарства (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1672  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний прапор", с. Щербинівка 

Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 26; 1941–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1941 р. 

Виправні продуктові документи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів колгоспу (1948, 1949); засідань правління колгоспу 

(1948–1950). 

Виробничі плани (1948–1950). Державні плани відбудови та розвитку сільського 

господарства (1948–1950). 

Умови на соцзмагання між колгоспами (1948). 
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Бухгалтерські документи касово-матеріального порядку з додатками (1944, 1945). Річні звіти 

про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1673  Виконавчий комітет Мойсівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Мойсівка 

Шрамківського району Черкаської області  

Справ: 82; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1943–1947 рр. 

Постанови, розпорядження райкому КП(б) України, райвиконкому та його відділів (1943–

1946); накази райвійськкомату (1944–1946). 

Протоколи засідань виконкому (1945, 1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946). 

Документи про представлення до нагородження багатодітних матерів (1946, 1947). 

Відомості про інвалідів Великої Вітчизняної війни та кількість населення по сільраді (1943, 

1944). 

Списки: військовозобов’язаних (1943–1946); з погосподарських книг про чисельність худоби 

(1944, 1946); мешканців села (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 45; 1947–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1954); засідань виконкому (1947–1953). 

Дані про роботу постійних комісій (1952). 

Звіти про організаційно-масову роботу (1951). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради (1947, 

1950, 1953) та голосування по виборах (1950). 

Статистичні звіти: про підсумки сівби під урожай (1949); про вік, стать та чисельність 

населення (1948, 1949, 1952–1954); про наявність худоби (1947–1953). 

Список сімей, які проживали на території сільради (1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1674  Виконавчий комітет Погребівської сільської Ради народних депутатів, с. Погреби 

Драбівського району Черкаської області  

Справ: 318; 1943–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1943–1946 рр. 

Постанови Ради Народних Комісарів СРСР; постанови, розпорядження райкому КП(б) 

України, райвиконкому, райуповмінзагу. 

Протоколи: сесій сільради (1944–1946); засідань виконкому (1944–1946); зборів виборців 

(1945). 
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Протоколи засідань постійно-діючих комісій (1946). 

Плани роботи виконкому (1946). 

Звіти: про чисельність населення (1944–1946); про наявність худоби у населення (1946); про 

хід будівництва житлових будинків, культурно-побутових та господарських будівель (1946). 

Списки: виборців (1946); господарств, що беруть участь у самообкладанні (1945); осіб, які 

добровільно виїхали до Німеччини та репатрійованих (1946). 

 

 

Опис 5 

Справ: 299; 1946–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1979); засідань виконкому (1949–1979); загальних зборів 

мешканців села (1962–1965). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1953, 1954, 1959–1979). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1955, 1959–1961, 

1968). Інформації про організаційно-масову роботу (1953, 1972–1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів та постійних комісій (1957–1960, 1965). 

Накази виборців депутатам та звіти депутатів перед виборцями (1960, 1961, 1963, 1965, 1967, 

1968, 1972, 1973, 1976–1978). Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню 

кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та 

голосування по виборах (1950, 1953, 1955, 1957, 1959,1961, 1963, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1977). 

Бюджети сільради (1948–1979). Штатні розписи (1957, 1971–1976, 1979). Кошториси витрат 

(1947, 1950–1979). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1953–1958, 1961–1979). 

Книга обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1952, 1959). 

Стисла економічні характеристика села (1966). 

Статистичні звіти: про розмір посівних площ в приватних господарствах (1952); про 

чисельність працівників (1963, 1966); про стать та вік сільського населення, наявність худоби 

(1949–1968); про будівництво приміщень (1949–1954, 1958, 1964, 1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1675  Виконавчий комітет Маліївської сільської Ради депутатів трудящих, с. Маліївка 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 53; 1941–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1941 р. 

Бюджет сільради. 

 

 

Опис 2 

Справ: 52; 1944–1954 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1945–1953); засідань виконкому (1945, 1946). 

Документи про роботу постійних комісій (1947). 

Місячні плани роботи виконкому (1946). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1953). 
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Статистичні звіти про склад депутатів та постійних комісій (1944, 1947, 1952, 1953). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах (1950). 

Бюджети сільради (1945–1948, 1951–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1954). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1952–1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1952, 1959). 

Стисла економічна характеристика села (1966). 

Статистичні звіти: про розміри посівних площ в приватних господарствах (1952); про 

чисельність працівників (1963, 1966); про стать та вік сільського населення, наявність худоби 

(1949–1968); про будівництво приміщень (1949–1954, 1958, 1964, 1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1676  Виконавчий комітет Подільської сільської Ради народних депутатів, с. Подільське 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 46; 1923, 1978–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1923 р. 

Накази, постанови Золотоніського повітвиконкому, Піщанського волвиконкому. 

 

 

Опис 2 

Справ: 45; 1978–1984 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; сходок мешканців села; звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями (1982–1984). 

Документи постійних комісій (1978, 1982–1984). 

Умови на соцзмагання між сільрадами (1984). Звітні відомості про  організаційно-масову 

роботу (1984). 

Протоколи дільничних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

підсумки голосування по виборах (1978, 1980, 1983). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1677  Виконавчий комітет Сушківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Сушки 

Гельмязівського району Черкаської області  

Справ: 66; 1921–1922, 1946–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1921, 1922 рр. 

Накази Золотоніського повітвиконкому. 

Листування з Сушківською податковою комісією з питань натуральних податків. 

Списки платників натурального податку, боржників та звільнених від податку. 
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Опис 2 

Справ: 63; 1946–1958 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946–1954, 1957, 1958); засідань виконкому; 

Договори на соцзмагання між сільрадами (1955–1958). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

підсумки голосування (1953, 1955, 1957). 

Бюджети сільради (1947–1957). Штатні розписи, кошториси витрат (1954, 1955). 

Річні звіти : про виконання сільського бюджету; про нарахування надходжень та витрат по 

самооподаткуванню (1949–1955, 1958). 

Річні звіти про кількість населення та худоби (1949–1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1678  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червона нива", с. Нехайки Ковалівського 

району Полтавської області 

Справ: 42; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1943–1946 рр. 

Постанови, накази, розпорядження: райвиконкому, райземвідділу, райуповмінзагу; райкому 

КПУ (1945, 1946). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1943, 1944, 1946). 

Плани: виробничо-фінансові (1944, 1946); розвитку тваринництва, сівби, тракторних робіт, 

натуроплати, боротьби із шкідниками (1944, 1945). 

Звіти про хід сільськогосподарських робіт (1943–1944). 

Зобов’язання про здачу зума колгоспникам (1943, 1944). 

Акти: про передачу майна при зміні голови колгоспу (1944, 1945); обстежень стану 

тваринництва, підготовки приміщень до зими та тяглової сили (1944, 1945). Документи 

ревізійних комісій (1943, 1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книги: головних рахунків, продуктів та матеріалів, розрахунків з організаціями та особами 

(1944–1945); держпостачань, прибутків та видатків, майна та худоби (1945). 

Акти та довідки про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1943, 1944). 

Документи на видачу військовим частинам продуктів та фуражу (1943). 

Кримінальні вироки на засуджених народним судом району (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1679  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Погреби Шрамківського 

району Полтавської області  

Справ: 53; 1937–1950 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 37; 1937–1938, 1940, 1943–1946 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1945).; засідань правління колгоспу (1944, 

1946). 

Плани: виробничий (1946); розвитку тваринництва (1946); заготівлі та здачі насіння, 

овочевих культур, збирання урожаю (1945). 

Звіти: про хід сільськогосподарських робіт (1945, 1946); про наявність будівель (1945); про 

розвиток тваринництва (1945, 1946); про хід будівництва (1946); про боротьбу з шкідниками 

(1946). 

Відомості про: хід сільськогосподарських робіт та стан тваринництва (1944); чисельність 

населення (1944–1946); збір коштів на  будівництво ескадрильї "Полтавщина-переможцям" 

(1945). 

Акти перевіряння: соцзмагань (1945); виділення кошт армії (1944); готовності до сівби (1946); 

фінансово-господарської діяльності (1946). 

Економіко-географічне положення с. Погреби (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книги: головна (1944–1946); обліку основних засобів, тварин, продуктів, капіталовкладень, 

розрахунків з організаціями, фондів, головних та підсобних підприємств, будівництва, 

податків та страхових платежів, адміністративно-господарських витрат, держпостачань, 

натуральних та грошових прибутків (1946). 

Відомості та розміри збитків, нанесених німецько-фашистськими загарбниками (1943). 

 

 

Опис 2 

Справ: 16; 1946–1950 рр. 

Рішення, постанови райвиконкому та райкому партії (1948–1950). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Виробничо-фінансові плани (1947–1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу  (1947–1950). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1946); шнурова книга (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1680  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Бирлівка Ковалівського 

району Полтавської області  

Справ: 37; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому, райкому КПУ, райуповнаркому, райземвідділу 

(1943–1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1946); засідань правління колгоспу (1944, 

1945). 

Виробничо-фінансові плани (1944–1946). 

Документи (акти, звіти, зведення) про стан сільськогосподарського виробництва та 

тваринництва (1946). 

Умови на соцзмагання (1945–1946). 

Кошторис (1946). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1946). 
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Книги обліку: головних рахунків (1944); державних постачань та колгоспної торгівлі (1944); 

натуральних прибутків та видатків (1944, 1946); цінних паперів (1944); продуктів та 

матеріалів (1944, 1946); розрахунків з установами та особами (1944, 1946); комірна (1945); 

фондів та приросту тварин (1946); основних засобів виробництва та худоби (1946); витрат на 

виробничі потреби (1946); реалізації продукції (1946). 

Обігова відомість (1946). 

Списки осіб, які представлені до нагородження медаллю "За доблесну працю у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр. (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1681  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Погреби Шрамківського 

району Полтавської області  

Справ: 41; 1938, 1943–1950, 1952–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1938, 1943–1950, 1952–1963 рр. 

Директивні листи райвиконкому (1945, 1946). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1950). 

Виробничі плани (1945–1950). 

Звіти: про продаж військовим частинам сільськогосподарської продукції (1943); про підсумки 

сівби під урожай (1944). 

Доповідні записки зоотехніка та ветфельдшера з питань захворювання тварин (1945, 1946). 

Умови на соцзмагання (1945); колективні соцзобов’язання(1945); договори на соцзмагання 

(1946–1950). 

Акти: інвентаризації основних засобів виробництва та худоби (1943, 1944); обслідування 

умов утримання худоби (1944–1946); готовності до посівної (1944, 1945); посівів (1945, 1946); 

апробації насіння (1946); фінансово-господарської діяльності (1945, 1946). 

Земельно-шнурова книга (1952–1963). 

Книги: головних рахунків (1945, 1946); обліку та вибуття надходжень (1946). 

Списки колгоспників, що передали державі хліб (1944); заяви колгоспників на виділення 

палива та хліба (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1682  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Кононівка Шрамківського 

району Полтавської області  

Справ: 29; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому (1944–1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Плани: річний виробничий (1944–1946); робочий проведення сільськогосподарських робіт 

(1944, 1945). 
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Зведення про хід сільськогосподарських робіт (1944, 1945). Документи про стан 

тваринництва, рослинництва та сільськогосподарського виробництва (1944–1946). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність (1943, 1944, 1946). Кошторис (1945). 

Книги обліку: головних рахунків (1944–1946); неподільних фондів (1944); касова (1944–

1946); продуктів та матеріалів (1946). 

Списки колгоспників та непрацездатного населення (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 4; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1683  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Ударник", с. Ковалівка Ковалівського 

району Полтавської області  

Справ: 7; 1943–1945 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1943–1945 рр. 

Постанова Ради Народних Комісарів УРСР і ЦК КП(б)У від 05.10.43 "Про проведення 

сільськогосподарських робіт в районах, визволених від німецько-фашистських окупантів". 

Листування з райвиконкомом, райземвідділом, сільрадою про проведення 

сільськогосподарських робіт (1943). 

Річний виробничий план (1945). Плани посіву та засипання ярих та озимих (1943). 

Відомості: наявності зернових та огородніх культур, кількості населення, ходу збирання 

урожаю (1943). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу . Кошторис (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1684  Племінний розплідник "Марусин Хутір" Шевченківського окружного земельного 

відділу, м. Золотоноша Шевченківського округ. 

Справ: 15; 1924–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1924–1929 рр. 

Копія циркуляра НКВС УРСР про забезпечення населення сортовим насінням (1928). 

Резолюції окружної земельної ради (1925, 1926). 

Протоколи засідань правління розплідника та загальних зборів колгоспників (1928). 

Листування з Шевченківським окрземвідділом з питань діяльності господарства (1925–1929). 

Відомості, баланс, кошторис про наявність майна та худоби (1924–1928). 

Контрольні талони від розрахункових книжок працівників (1926–1928). 

Заяви робітників про звільнення та видачу зарплати (1927, 1928). 
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Ф. Р-1685  Радгосп імені КПРС, с. Рецюківщина Драбівського району Черкаської області  

Справ: 119; 1938–1966 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1938, 1940 рр. 

Інструкції, вказівки, розпорядження Народного Комісаріату зернових та тваринницьких 

радгоспів (1940). 

Акти обслідування свинарників, плани капітальних робіт, розрахункові таблиці (1938). 

 

 

Опис 2 

Справ: 117; 1943–1970 рр. 

Накази директора з основної діяльності (1965–1967). 

Протоколи виборчої наради активу радгоспу (1949). 

Плани: розвитку радгоспу (1956, 1959–1970); перспективний (1960–1965); виробничо-

фінансовий (1944–1966). 

Річні звіти: по тваринництву (1944, 1946–1947, 1950, 1953–1955, 1962–1966); з праці та 

зарплати (1944, 1946); з капітального будівництва (1945, 1957–1959, 1961, 1964); 

агрономічний (1947, 1950, 1952–1958, 1960–1964); по кадрах (1962, 1964, 1966). 

Річні бухгалтерські звіти. Штатний розпис (1957–1965). Аналізи господарчої діяльності 

(1950, 1953, 1955–1956, 1962–1964, 1966). Акти: документальних ревізій (1946–1947, 1959–

1965). 

Книги обліку основних засобів (1943, 1945). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1686  Золотоніська третя трудова школа, м. Золотоноша Золотоніського повіту 

Полтавської губернії  

Справ 7; 1920–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1920–1923 рр. 

Декрет Ради Народних Комісарів про боротьбу з прогулами (1922). Наказ Золотоніського 

ревкому про призначення завідуючого Золотоніським відділом народної освіти (1920). 

Протокол засідання Ради колегії Золотоніського відділу народної освіти (1922). 

Листування з Золотоніським відділом народної освіти, школами м. Золотоноша з основної 

діяльності та адміністративно-господарських питань. 

Списки службовців, заяви учителів та учнів (1920). Класний журнал (1920). 

Відомості на видачу заробітної плати (1922, 1923). 

Розклад занять (1922). 
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Ф. Р-1687  Мойсинські 3-річні педагогічні курси Золотоніського повітового відділу народної 

освіти, с. Мойсинці Золотоніського повіту Полтавської губернії  

Справ: 18; 1918–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1918–1923 рр. 

Циркуляри, постанови, положення, накази Ради Народних Комісарів УРСР, Народного 

комісаріату освіти, Полтавського губпрофбюро, Золотоніського повітового відділу освіти 

(1919–1923). 

Протоколи засідань Іркліївського повітвиконкому, наради завідуючих профшколами 

Золотоніського повіту, засідань шкільної ради педшколи, іспитової комісії, загальних зборів 

студентів та колективу педкурсів (1919–1923). 

Учбові програми педкурсів (1918–1922). Розклад лекцій (1920–1923). 

Списки учителів та службовців (1920–1922); заяви про зарахування на педкурси та в 

агрошколу (1919–1923); відомості успішності учнів (1922, 1923). 

Журнали відвідування та успішності студентів агрошколи та педкурсів (1919–1923). 

Кошторис, відомості на виплату зарплати, положення про преміювання (1920–1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1688  Народний суд 7-ї дільниці, с. Ковалівка Ковалівської волості Пирятинського 

повіту Полтавської губернії  

Справ: 39; 1920, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1920, 1921 рр. 

Кримінальні та цивільні справи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 20; 1920, 1921 рр. 

Кримінальні та цивільні справи 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1689  Золотоніська державна нотаріальна контора, м. Золотоноша Полтавської губернії  

Справ: 88; 1921–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 88; 1921–1925 рр. 

Циркуляри: Золотоніського повітвиконкому (1922); Полтавського губернського фінансового 

відділу (1924). 
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Листування з губернськими та повітовими відділами юстиції (1922); Полтавським 

губернським судом (1923, 1924). 

Рішення Золотоніського народного суду (1922). 

Довідки, посвідчення громадян про майновий та сімейний стан (1922). 

Заяви осіб про заключення та розірвання договорів про купівлю та продаж майна (1922, 

1923). 

Акти, договори, посвідчення про право забудови (1924). 

Книги запису оформлених нотаріальних документів (1921–1925), зборів контори (1922, 1925), 

актові книги (1925), вексельні (1924, 1925), прибутково-видаткові (1925). 

Справи про купівлю, продаж та дарування майна (1923–1925). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1690  Золотоніська районна комісія незаможних селян, м. Золотоноша Шевченківського 

округу  

Справ: 3; 1924–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1924–1930 рр. 

Протоколи загальних зборів та засідань президії членів сількомнезамів (1930), витяг з 

протоколу засідань президії райкомнезаму м. Золотоноша (1927). 

Реєстраційний лист делегатів на районну безпартійну конференцію (1930). 

Відомість економічного стану членів райкомнезаму (1930). Прибутково-видатковий 

кошторис (1927). 

Анкети членів комнезаму для вступу до учбових закладів та заяви про надання допомоги 

(1927). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1691  Комісія у справах колишніх червоних партизанів і червоногвардійців при 

Драбівському районному виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Драбів Драбівського району Харківської області  

Справ: 52; 1929–1935 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1929–1935 рр. 

Постанови, протоколи засідань Української Центральної партизанської комісії, Драбівської 

районної партизанської комісії, Харківської обласної партизанської комісії (1929, 1932, 1934–

1935). 

Розпорядження Центральної партизанської комісій, Харківської обласної та Драбівської 

районної партизанських комісій (1931–1935). 

Прилуцького окружного військового комісаріату (1930). 

Довідки, автобіографії, списки, характеристики, посвідчення червоних партизан. Заяви 

громадян на встановлення  у партизанських правах (1928, 1930). 

Особові справи колишніх червоноармійців та червоних партизан. 
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Ф. Р-1692  Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при 

Бирлівському районному виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Бирлівка Бирлівського району Харківської області  

Справ: 107; 1934, 1935 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 107; 1934, 1935 рр. 

Постанови, розпорядження, інструкції Центральної, Харківської обласної партизанських 

комісій, Бирлівського райвиконкому. Положення про центральну та місцеві партизанські 

комісії. 

Протоколи засідань районної партизанської комісії. 

Заяви про встановлення у партизанських правах, список осіб на виключення із складу 

колишніх червоних партизан. 

Особові справи колишніх червоноармійців і червоних партизан. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1693 Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при 

Чорнобаївському районному виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Чорнобай Чорнобаївського району Київської області  

Справ: 13; 1929–1935 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1929–1935 рр. 

Особові справи колишніх червоногвардійців та червоних партизан. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1694  Піщанський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Піщане Піщанського району Черкаського округу  

Справ: 3; 1924–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1924–1926 рр. 

Циркуляри, постанови Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР, Піщанського 

райвиконкому (1925); Полтавського губадмінвідділу, президії Піщанського райвиконкому 

(1924, 1925). 

Протоколи засідань: сільрад Піщанського району (1926); начальника міліції Піщанського 

району (1925). 

 



655 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1695  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний степ", с. Кантакузівка 

Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 3; 1943, 1944 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1943, 1944 рр. 

Наказ № 328 Народного Комісаріату земельних справ УРСР від 12 травня 1944 р. "Про хід 

закупівлі і контрактації молоднику худоби з колгоспників, робітників і службовців для 

комплектування колгоспних тваринницьких ферм" (копія). 

Відомості, довідки, зведення про стан рільництва та тваринництва (1943). Відомості про 

кількість і стан населення (1943). 

Акти перевіряння договорів на соцзмагання та наявності зернових культур і худоби (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1696  Золотоніське повітове бюро професійної спілки працівників освіти і соціалістичної 

культури, м. Золотоноша Полтавської Губернії  

Справ: 29; 1917–1921, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1917–1921, 1923 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції органів вищого рівня (1919–1921). 

Накази повітового бюро профспілок про організацію в повіті профспілки працівників освіти 

та соціалістичної культури (1920). 

Протоколи: з'їздів делегатів від учительських волосних спілок, засідань спілки учителів 

середніх та вищих початкових шкіл, засідань педради Золотоніської сільськогосподарської 

школи, конфліктної комісії, культурно-просвітницької секції, нарад та засідань з'їздів 

учителів та вищих початкових шкіл м. Золотоноша та повіту (1919–1921). 

Списки учителів повіту (1917–1921); заяви учителів про прийняття в члени профспілки 

(1917–1920); посвідчення службовців шкіл (1920). Книга обліку членських внесків учителів 

повітового учительського союзу (1917–1920, 1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1697  Чорнобаївський районний комітет професійної спілки працівників землі і лісу, с. 

Чорнобай Чорнобаївського району Золотоніського округу 

Справ: 1; 1927 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1927 р. 

Протоколи засідань комітету працівників та службовців Красенівського радгоспу. 
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Кошториси, фінансові звіти та картки термінового обліку про роботу профуповноваженого 

при радгоспі (1927). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1698  Іркліївський районний секретаріат професійних спілок, с. Іркліїв Іркліївського 

району Черкаського округу  

Справ: 3; 1925–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1925–1927 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції Ради Народних комісарів, Всеукраїнської Ради профспілок, 

Центрального управління соцстраху, окружної професійної ради, Черкаського окружного 

профбюро. 

Протоколи засідань: президії Черкаської окружної ради профспілок; 3-го окружного з'їзду 

профспілок; наради секретарів спілок; наради голів і секретарів окрвідділів (1925, 1926); 

засідань райсекретаріату, 3-ї міжспілкової районної конференції Іркліївського району (1926). 

 

 

 

 

Ф. Р-1699  Фабрично-заводський комітет професійної спілки працівників та службовців 

харчової промисловості Гельмязівського млина, с. Гельмязів Золотоніського району  

Справ: 2; 1922, 1923, 1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1922, 1923, 1925 рр. 

Протоколи засідань культкомісії Гельмязівського фабзавкому (1925). 

Листування з райвідділенням профспілки працівників та службовців харчової промисловості 

(1922, 1923). 

Кошториси доходів та витрат фабзавкому; відомості на відрахування до профспілок, на 

отримання зарплати працівникам млина (1922, 1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1700  Золотоніський районний секретаріат професійних спілок, м. Золотоноша, 

Шевченківського округу  

Справ: 12; 1925–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1925–1927 рр. 

Циркуляри, положення, постанова, витяг з постанови Всеукраїнського Центрального 

виконавчого комітету, Ради Народних Комісарів УРСР, Всеукраїнської Ради профспілок. 

Протоколи: ліквідаційного засідання президії окрпрофбюро (1925); раймісцевкому 

комунальників (1925, 1926); загальних міських і районних зборів членів профспілок (1925, 
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1926); загальних зборів раймісцевкому "Медсанпраця", Золотоніської держдрукарні (1925, 

1926); 3-го окружного з'їзду профспілок; конференції профспілок Золотоніського району 

(1925, 1927); засідань сільськогосподарських кооперативних товариств (1925); засідань 

райсекретаріату профспілок і спілки радторгслужбовців. Протоколи та витяги з протоколів 

Золотоніського райвиконкому (1925, 1926). 

Колективні і тарифні угоди між райкомом спілки "Рабземліс", правлінням райсільгоспспілки, 

райсекретаріатом і сільськогосподарськими товариствами про прийом та звільнення 

працівників і службовців, заробітну плату (1925). 

Списки службовців Кропивнянського кредитного сільськогосподарського товариства (1925); 

боржників по кредитуванню горпо (1925, 1926); делегатів ІV райконференції членів 

профспілок (1927). 

Листування з райвиконкомами та спілками з організаційно-культурних та фінансових питань 

(1925, 1926). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1701  Золотоніський повітовий відділ професійної спілки деревообробників, м. 

Золотоноша Золотоніського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 5; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1921 р. 

Постанови, інструкції ВУРПС Кременчуцького губернського виконкому, губернської ради 

профспілок; звернення південного бюро ВУРПС; розпорядження повітового бюро 

профспілок про надання допомоги голодуючим Поволжя, забезпечення продовольством 

членів профспілок. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1702  Золотоніська окружна рада професійних спілок (окрпрофрада), м. Золотоноша 

Золотоніського округу Полтавської губернії  

Справ: 4; 1924–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1924, 1925 рр. 

Протоколи: засідань секретарів; уповноважених спілок; місцевих, фабрично-заводських 

комітетів; засідань бюро територіальної каси взаємодопомоги; міжспілкової наради 

секретарів місцевих комітетів; конференції профспілок Чорнобаївського району; нарад 

секретарів та членів спілок. 

Плани роботи уповноважених окружного профспілкового бюро по Гельмязівському та 

Чорнобаївському районах. 

Документи (плани роботи, акти обстежень, звіти, відомості) про роботу районних секретарів. 
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Ф. Р-1703  Золотоніська продуктивно-кооперативна артіль махорочників "Слава", м. 

Золотоноша Золотоніського округу. 

Справ: 3; 1927–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1927–1929 рр. 

Протоколи засідань правління артілі. 

Анкети та заяви членів артілі (1928). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1704  Артіль інвалідів "Червоний схід" по закупівлі і забою худоби, с. Лихоліти 

Іркліївського району Шевченківського округу  

Справ: 2; 1928, 1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1928, 1929 рр. 

Циркуляри, інструкція Раднаркому УРСР, Української економічної наради та Шевченківської 

райкоопінспілки. 

Трирічний статут торгівлі артілі. 

Протоколи: 1-ї сесії Ради Шевченківської спілки кооперативних об'єднань інвалідів; 

загальних зборів членів артілі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1705  Уповноважений Кременчуцького губернського відділу військово-продовольчого 

постачання по Золотоніському повіту, м. Золотоноша Кременчуцької губернії  

Справ: 1; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1922 р. 

Рапорт про зарахування на службу; посвідчення, акти списки співробітників та 

червоноармійців. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1706  Золотоніська спілка сільськогосподарських кредитних кооперативів "Червоний 

хлібороб", м. Золотоноша Золотоніського округу. 

Справ: 7; 1925, 1926 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 7; 1925, 1926 рр. 

Статути товариств. 

Протоколи та витяги з протоколів загальних зборів членів товариств. 

Справи про організацію трудових кооперативних товариств з обробки плантацій цукрового 

буряку по районах округу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1707  Золотоніське товариство взаємного кредиту, м. Золотоноша Золотоніського 

округу. 

Справ: 4; 1924–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1924–1930 рр.  

Протоколи: засідань ради товариства; засідань правління товариства; загальних зборів членів 

товариства. 

Доповіді правління, ради товариства та ревізійної комісії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1708  Золотоніський заготівельний пункт Русько-Австрійського торгівельно-

промислового акціонерного товариства по заготівлі сільськогосподарських продуктів і 

сировини (русавторг), м. Золотоноша Золотоніського округу. 

Справ: 1; 1927–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1927–1929 рр. 

Прибутково-видаткова книга. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1709  Золотоніське ощадно-позикове промислово-кооперативне товариство, м. 

Золотоноша Золотоніського округу. 

Справ: 5; 1925–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1925–1930 рр. 

Протоколи: об'єднаних та загальних зборів членів Золотоніського кустарно-промислового 

кредитного кооперативного товариства "Кустарь самодеятель" (1925); об'єднаних засідань 

членів правління, ради та ревізійної комісії товариства (1925, 1926, 1928, 1929); засідань 

ліквідаційного комітету товариства (1929, 1930). 
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Ф. Р-1710  Золотоніська окружна комісія допомоги дітям Золотоніського окружного 

виконкому Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша 

Золотоніського округу. 

Справ: 4; 1924–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1924–1926 рр. 

Копії постанов, циркулярів, інструкції ВУВК, НКВС, Центральної комісії допомоги дітям 

(1924, 1925). 

Протоколи засідань: комітету Богодухівського Червоного Хреста (1924, 1925); комісії з 

організації осередків та бюро осередків "Друзі дітей". 

Списки: установ та осіб на придбання Державного Прапора по м. Золотоноша (1924, 1925); 

дітей – круглих сиріт та безпритульних по Іркліївському району (1924, 1925); членів "Друзі 

дітей" установ м. Золотоноша. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1711  Золотоніське кустарно-промислове кредитно-кооперативне товариство "Кустарь 

самодеятель", м. Золотоноша Золотоніського округу. 

Справ: 1; 1924, 1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1924, 1925 рр. 

Протоколи: засідань правління товариства; загальних зборів; ревізійних комісій товариства. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1712  Новоселицьке машинне товариство по спільній обробці землі ім. Т. Шевченка, хут. 

Новоселиця Чорнобаївського району Черкаського округу  

Справ: 1; 1925, 1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1925, 1926 рр. 

Протоколи: членів товариства; загальних зборів мешканців хутора. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1714  Інспектура народної освіти Золотоніського окружного виконавчого комітету 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Золотоніського округу  

Справ: 52; 1923–1925 рр. 
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Опис 1 

Справ: 44; 1923–1925 рр. 

Протоколи та витяги з протоколів засідань президії Драбівського районного виконкому: 

районного бюро спілки працівників освіти. Протоколи екзаменаційної комісії по випуску 

учнів шкіл ліквідації неграмотності; відомості про роботу та стан пунктів ліквідації 

неграмотності по Драбівському району (1924, 1925). Протокол селянського сільського сходу 

(1923). 

Документи (протоколи засідань педрад, рапорти, відомості, звіти, списки) про роботу шкіл 

районів округу, дитячих комун. 

Відомості на виплату заробітної плати учителям шкіл округу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 8; 1922, 1923 рр. 

Справи трудових шкіл округу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1715  Земельне управління Золотоніського окружного виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Золотоніського округу 

Полтавської губернії  

Справ: 39; 1923–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1923–1925 рр. 

Документи (протоколи, списки, заяви та інше) про переселення жителів Ковалівського 

району в інші райони України (1925). 

Звіт про організацію товариств з проведення меліоративних робіт по р. Супій (1924). 

Послужні списки працівників окружного та районних земельних управлінь. Списки власників 

болотистих ділянок (1924). 

 

 

 

 

Ф. Р-1716  Золотоніська окружна судово-земельна комісія земельного управління 

Золотоніського окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Золотоніського округу Полтавської губернії  

Справ: 418; 1923–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 185; 1923–1925 рр. 

Апеляційні скарги громадян на рішення районної судово-земельної комісії, волосних судово-

земельних комісій з питань користування землею, про розділ майна та права наслідування. 

 

 

Опис 2 
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Справ: 233; 1923–1925 рр. 

Позовні справи громадян за землю та про розділ майна. Справи про позбавлення прав 

громадян на земельне користування як нетрудового елемента. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1717  Золотоніський окружний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Золотоніського округу Полтавської губернії  

Справ: 35; 1922–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1922–1925 рр. 

Постанови, циркуляри, інструкції, протоколи та витяги з протоколів ВУЦВК, НКВС, 

Раднаркому УСРР, народного комісаріату фінансів СРСР, Полтавського губернського 

виконкому, губернської військової наради, Золотоніського окружного виконкому, окружного 

військового комісаріату про Декрет про виділення церкви від держави та школи від церкви, 

боротьбу з кримінальним бандитизмом і контрабандою, дезертирством, покращення побуту 

Червоної Армії та з інших питань. 

Протоколи засідань волосних та районних військових нард (1922, 1923). 

Листування з окружним продовольчим комітетом, волосними та сільськими виконкомами, 

установами Золотоніського округу з питань здавання зерна у фонд Червоної Армії, обліку 

твердих земельних площ по Золотоніському району (1922, 1923). 

Характеристики на членів президії окружного виконкому (1924, 1925); атестаційні листи, 

відомості про склад членів і секретарів райвиконкомів та голів комітетів незаможних селян 

Золотоніського округу (1925); анкети відповідальних працівників сільвиконкомів 

Іркліївського району (1923), установ м. Золотоноша та округу (1924, 1925). 

Список населених пунктів Золотоніської волості із зазначенням кількості господарств, 

населення (по статі), землезабезпеченості (по угіддях) по кожному населеному пункту (1923). 

 

 

Опис 2 

Справ: 13; 1924, 1925 рр. 

Протоколи пленуму та засідань президії окружного виконкому (1924). 

Документи (доповіді, протоколи) пленуму окружного виконкому і ліквідаційних комісій по 

ліквідації Золотоніського  округу, окружного виконкому, адміністративного відділу, камери 

уповноваженого губернського суду по Золотоніському округу, земельного управління, 

інспектур праці, охорони здоров'я, народної освіти і соціального забезпечення, окружної 

комісії незаможних селян, статистичного бюро, відділу внутрішньої торгівлі, відділу 

місцевого господарства, відділу внутрішньої торгівлі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1718  Золотоніська окружна прокуратура, м. Золотоноша Золотоніського округу 

Полтавської губернії  

Справ: 1; 1924, 1925 рр. 
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Опис 1 

Справ: 1; 1924, 1925 рр. 

Листування з народним слідчим Золотоніського округу про проведення слідчих справ. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1719  Відділ праці Золотоніського окружного виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Золотоніського округу 

Полтавської губернії  

Справ: 3; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1922, 1923 рр. 

Постанови, циркуляри, накази, інструкція ВУУВК, Раднаркому УСРР, Народного комісаріату 

праці УСРР, Полтавського губернського відділу праці, Золотоніського повітового відділу 

праці. 

Протоколи Полтавської губернської конфліктної комісії, витяг з протоколу Золотоніського 

повітового виконкому (1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1721  Відділ народної освіти Золотоніського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Золотоніського округу 

Полтавської губернії  

Справ: 21; 1919–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1919–1922 рр. 

Постанови, циркуляри, накази Міністерства народної освіти, Раднаркому УСРР, губернського 

відділу праці про організацію українських шкіл, прийняття шкіл на утримання (1919). 

Директива Полтавського губернського виконкому про організацію відділів народної освіти в 

повітах (1919). 

Протоколи засідань педрад шкіл повіту (1919). 

Місячні звіти про роботу відділу (1919). Звіти про роботу шкіл для дорослих Золотоніського 

повіту (1919). 

Ухвали сільських сходів про організацію шкіл для дорослих (1919). Мережа шкіл 1 і 2 

ступеня Золотоніського повіту (1919). 

Листування з волосними відділами освіти, завідуючими початкових шкіл з різних питань 

діяльності шкіл (1919). 

Кошториси витрат на утримання повітового відділу та шкіл (1919). 

Відомості на виплату зарплати співробітникам повітвідділу, педагогічному персоналу шкіл 

повіту. 

Списки: співробітників повітвідділу; учителів вищих, середніх та нижніх навчальних закладів 

повіту (1919). 
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Ф. Р-1722  Золотоніський повітовий відділ професійної спілки працівників радянських, 

кооперативних, громадських і торгівельних установ, м. Золотоноша Золотоніського повіту 

Кременчуцької губернії  

Справ: 2; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1920 р. 

Циркуляри Золотоніського центрального бюро профспілок та листування з ним з питань 

організації "Тижня фронту", виборів у місцеві органи влади, про порядок нормування праці 

та тарифікації зарплати. 

Звіт про діяльність Золотоніського центрального бюро профспілок. 

Відомості про кількість членів профспілки. 

 

  

 

 

 

Ф. Р-1723  Піщанський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Піщана Золотоніського повіту Полтавської губернії  

Справ: 6; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1922 р. 

Накази, циркуляри Полтавського губернського військкомату. 

Повідомлення сільських рад про військовозобов’язаних та дезертирів. 

Листування з Полтавським губернським військкоматом з питань обліку 

військовозобов’язаних, про надання пільг призовникам. 

Зведені відомості про рух військовозобов’язаних; обліку інвалідів. 

Особові документи військовозобов’язаних та демобілізованих Піщанської волості. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1724  Білоусівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Білоусівка Золотоніського повіту Полтавської губернії 

Справ: 31; 1919–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1919–1922 рр. 

Декрети, постанови, циркуляри, накази: Раднаркому УСРР; ВУУВК; Полтавського 

губернського виконкому; Української економічної ради; Полтавського губернського та 

Золотоніського повітового військових комісаріатів; відділів народної освіти; Золотоніського 

повітового продовольчого комітету. 
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Протоколи: з'їзду Рад Білоусівської волості, виборців сільрад, списків виборців та 

позбавлених виборчих прав (1922); Білоусівської волосної економічної наради (1922); 

президії волосного виконкому; з'їздів голів та секретарів сільрад по Білоусівській волості 

(1922); засідань Білоусівського волревкому; волосного з'їзду Рад (1919, 1920). 

Документи (протоколи і акти податкової комісії, окладні листи, списки платників податків) з 

податкових питань (1921). Список млинів, крупорушок і маслобоєнь по Білоусівській волості 

(1921). 

Періодичні звіти про діяльність відділу народної освіти (1921, 1922). Списки учнів шкіл по 

волості (1921, 1922). 

Посвідчення про сімейний та майновий стан громадян Білоусівської волості (1920). 

Вимогові відомості про отримання зарплати службовцями волвиконкому та сільських рад 

(1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1725  Ковалівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ковалівка Пирятинського повіту Полтавської губернії  

Справ: 3; 1919, 1920 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1919, 1920 рр. 

Протоколи засідань ліквідаційної комісії і акти по відчудженню землі і майна у поміщиків та 

кулаків (1920). Відомості про розділ поміщицької землі серед біднішого населення та заяви 

громадян сіл на отримання землі (1919). Списки осіб і жителів Ковалівської волості, які 

отримали землю (1920). 

Листування з школами Ковалівської волості про склад учителів, облік дітей шкільного віку 

(1920). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1726  Безпальчівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Безпальче Золотоніського повіту Полтавської губернії  

Справ: 30; 1918–1920 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1918–1920 рр. 

Декрети Тимчасового Робітничо-селянського уряду України, циркуляри Народного 

комісаріату Внутрішніх справ УСРР, Полтавського губернського військкомату, 

Золотоніського повітревкому про знищення станових і громадянських чинів, заходи з 

незаконними реквізиціями а радгоспах, повідомлення поза законом бандитів Гончарова і 

Орлава (1919, 1920); наказ, інструкція та розпорядження Золотоніського повітревкому і 

повітового відділу управління про організацію Радянської влади в повіті та проведення 

виборів делегатів на Всеукраїнський з'їзд Рад (1919); наказ та розпорядження Золотоніського 

повітового продовольчого комітету про ліквідацію земств (1919); накази Народного 

комісаріату у військових справах УСРР, розпорядження Безпальчівського волосного 
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військкомату (1919). Протоколи засідань та постанови волосного виконкому; протоколи 

засідання Золотоніського повітового земельного відділу про відкриття Рецюківської 

сільськогосподарської школи та списки учнів цієї школи (1919). 

Ухвали сільських сходів Безпальчівської волості про зняття з опікунства майна померлих та 

розділення його між сиротами (1919). 

Відомості про стан та рух хлібних продовольчих запасів; кількість землі, стан селянських 

посівів по волості (1919, 1920). 

Списки: обраних членів волосної Ради та комітетів бідноти по волості; добровольців, 

призваних в Червону Армію по волості, офіцерів, ветеринарних лікарів та військових 

чиновників старої армії по волості; вбитих і поранених під час німецької окупації 1918 р. по 

волості (1919). Іменні списки домогосподарів волості (1919). 

Прибутково-видаткова книга (1918, 1919). Окладні листи, акти оцінки будівель та списки 

платників страхових зборів (1919). Книга рахунків окладного земельного збору по селах 

волості. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1727  Кропивнянський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Кропивна Золотоніського повіту Полтавської губернії  

Справ: 3; 1919–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1919–1923 рр. 

Збірник положень, декретів та розпоряджень ВУУВК з радянського будівництва (1922); копія 

декрету Раднаркому УСРР, накази та об'яви Золотоніського повітового військкомату з питань 

мобілізації (1919–1922); циркулярний бюлетень НКВС та повітового виборчого комітету про 

скликання Всеукраїнського з'їзду Рад, повітових та волосних з'їздів (1922). 

Протоколи засідань повітового виборчого комітету волвиконкому та волосного з'їзду, списки 

виборчих комісій та виборців по Кропивнянській волості (1922). 

Листування з Золотоніським повітвиконкомом та сільвиконкомами про реєстрацію сімей 

червоноармійців, батраків, службовців волвиконкому, волосного комнезаму (1923). 

Списки військовослужбовців та мобілізованих (1919–1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1728  Вознесенський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Вознесенське Золотоніського повіту Полтавської губернії  

Справ: 2; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1921 р. 

Циркуляр, накази Полтавського губернського, Золотоніського повітового та Вознесенського 

волосного військкоматів про купівлю і облік по волості коней, обозів та упряжі. 

Посвідчення членів Вознесенського волосного комнезаму. 
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Ф. Р-1729  Гельмязівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гельмязів Золотоніського повіту Полтавської губернії  

Справ: 6; 1917–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1917–1923 рр. 

Постанови, циркуляри, наказ ВУУВК і РНК, Золотоніської продовольчої комісії про 

проведення натурального податку (1922). 

Відомості про сімейний та майновий стан селян с. Гельмязів (1919). 

Списки комісії податкового бюро по Гельмязівській волості (1922). 

Посвідчення, видані громадянам на отримання пенсії (1920, 1921). 

Журнали вхідної та вихідної кореспонденції (1919–1921, 1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1730  Прохорівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Прохорівка Золотоніського повіту Полтавської губернії  

Справ: 3; 1919 р. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1919 р. 

Протоколи засідань Прохорівської волосної земельної управи та земської управи, 

Сушківського сільського сходу. 

Відомості про кількість дворів та орної землі. 

Список службовців Бубнівсько-Слобідського сільського виконкому. 

Заяви громадян на видачу їм будівельного матеріалу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1731  Ковалівський волосний військовий комісаріат, с. Ковалівка Пирятинського повіту 

Полтавської губернії  

Справ: 1; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920 р. 

Накази комісаріату з мобілізаційних питань. 
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Ф. Р-1732  Відділ охорони здоров'я Золотоніського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша, Золотоніського 

раойну Полтавської губернії  

Справ: 6; 1920–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1920–1923 рр. 

Накази начальника відділу з особового складу (1920–1922). 

Документи (анкети, копії посвідчень, заяви, списки) з особового складу відділу та медичних 

установ Золотоніського повіту. 

Вимогові відомості на виплату зарплати службовцям медичних установ повіту. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1733  Золотоніська кінна база Всеукраїнської спілки скотарсько-молочних кооперативів 

"Добробут", м. Золотоноша Золотоніського району. 

Справ: 7; 1931 р. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1931 р. 

Виправдані касові документи. 

Вимогова відомість на виплату зарплати працівникам бази. 

 

 

 

 

 

Ф.Р–1734  Адміністративний відділ Золотоніського окружного виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Золотоніського округу  

Справ: 52; 1923–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1923–1925 рр. 

Постанови, циркуляри, накази ВУУВК, РНК УСРР, НКВС УСРР, Золотоніського окружного 

виконкому. 

Протоколи засідань пленумів, окружного та районних з'їздів комітетів незаможних селян; 

мандати, посвідчення осіб і списки членів (1923); протоколи окружної конфліктно-

розціночної комісії; засідань бюджетних комісій (1923). 

Листування з установами про осіб, які позбавлені виборчих прав (1924, 1925). 

Документи (протоколи, статути, списки) про діяльність Української  автокефальної релігійної 

общини, православно-християнських общин церків сіл по округу. 

Списки працівників та службовців по м. Золотоноша (1923). 

Кошториси витрат відділу управління (1923). Вимогові відомості на виплату зарплати 

службовцям окружного і районних виконкомів, сільрад та інших установ округу (1923). 
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Ф. Р-1735  Інспектура праці Золотоніського окружного виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянський і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Золотоніського округу  

Справ: 27; 1923, 1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1923, 1924 рр. 

Постанови ВУУВК, РНК, УСРР, Полтавського губернського виконкому, Золотоніського 

окружного виконкому, Полтавського губернського відділу праці (1923). Накази 

Золотоніського окружного адмінвідділу з особового складу (1923). 

Протоколи засідань та витяги з протоколів засідань Золотоніського окружного виконкому 

(1923). 

Звіти про роботу інспектури праці (1923). Десятиденні зведення інспектури про стан побуту, 

постачання, порушення охорони праці на підприємствах та в установах округу (1923). 

Ревізійні акти інспектора праці про стан підприємств та установ округу (1923). 

Колективні договори та тарифні угоди, які укладені між профспілками і підприємствами м. 

Золотоноша та зареєстровані в інспектурі (1923). 

Списки: установ округу; спеціалістів округу, зареєстрованих у інспектурі (1923). 

Заяви установ та підприємств округу про прийняття працівників на різні посади (1923). 

Посвідчення та заяви громадян про реєстрацію їх на біржі праці і надання їм роботи (1923). 

Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (1923). 

Касова книга (1924). Вимогові відомості на виплату зарплати службовцям (1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1736  Земельний відділ Золотоніського повітового виконавчого комітету робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Золотоніського повіту Полтавської 

губернії  

Справ: 2; 1919–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1920, 1922 рр. 

Вимогові відомості на виплату зарплати службовцям відділу, лісництв, підвідділів 

земельного управління. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1737  Відділ соціального забезпечення Золотоніського повітового виконавчого комітету 

Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Золотоніського 

повіту Полтавської губернії  

Справ: 2; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1920–1922 рр. 
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Накази начальника відділу з особового складу (1920, 1921). 

Протоколи засідань колегії відділу (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1738  Відділ охорони здоров'я Золотоніського окружного виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Золотоніського округу  

Справ: 9; 1923–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1923–1925 рр. 

Декрети, постанови Народного комісаріату охорони здоров'я, Раднаркому УСРР, 

Полтавського губернського відділу охорони здоров'я (1923). 

Протоколи засідань та витяги з протоколів робітничої контрольної комісії. 

Листування з медичними установами округу про рух медичних працівників (1923, 1924). 

Посвідчення та мандати, видані співробітникам відділу (1923). 

Списки: працівників медичних установ округу (1923, 1924); інвалідів по установах округу 

(1923). 

Відомості на виплату зарплати службовцям медичних установ округу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1739  Золотоніський окружний комітет незаможних селян (окрКНС), м. Золотоноша 

Золотоніського округу  

Справ: 4; 1923–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1923–1925 рр. 

Протоколи засідань окрКНС та президії Іркліївського рай КНС (1925). 

План та доповідь про роботу Іркліївського райКНС (1925). 

Листування з Полтавською губернською комісією незаможних селян, районними та 

сільськими КНС з організаційних, господарських та фінансових питань (1924, 1925). 

Анкети та посвідчення членів КНС (1924). 

 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1923, 1924 рр. 

Протоколи засідань Переяславського КНС. 

План роботи сільКНС (1924). 
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Ф. Р-1740  Відділ управління Золотоніського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Полтавської губернії  

Справ: 151; 1919–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 151; 1919–1924 рр. 

Циркуляри та накази Раднаркому УСРР (1919–1921); наказ Народного комісаріату 

продовольства РРФСР (1919–1920); наказ Полтавського губернського та Золотоніського 

повітвідділів управління (1920); накази по Золотоніському єдиному споживчому товариству 

(1921, 1922). 

Протоколи: засідань президії Золотоніського повітвиконкому (1922); 8-го та 9-го з'їздів Рад 

Золотоніського повіту (1921, 1922); засідань колегії Золотоніської повітової Ради народного 

господарства (1919, 1920); нарад та засідань колегії Золотоніських повітових відділів 

народної освіти і соціального забезпечення (1921, 1922); президії Золотоніської повітової 

економічної наради (1921, 1922); колегіального засідання Золотоніської особливої військової 

продовольчої комісії (1921, 1922); безпартійних волосних конференцій, засідань 

волвиконкомів, президій волвиконкомів, з'їздів голів сільрад волостей повіту (1921–1923). 

Протоколи загальних зборів, відомості про час організації, звіти, списки про роботу сільських 

та волосних КНС (1920–1922). 

Доповіді та звіти: про діяльність Золотоніського повітвиконкому та економічної наради 

(1920–1922); Золотоніського відділення Кременчуцької губернської Ради народного 

господарства та повітового відділу Раднаргоспу (1921, 1922); Золотоніських повітових 

фінансового відділу та продовольчого комітету (1921, 1922). 

Документи (постанови, протоколи Золотоніського міського підвідділу записів актів 

цивільного стану, плани роботи: доповіді про роботу секретарів селянських і волосних 

підвідділів ЗАЦСу, заяви про видачу метричних довідок, посвідчення про майновий стан 

громадян та інші підвідділу ЗАЦСа. 

Списки: службовців відділів Золотоніського повітвиконкому (1922); членів президій КНС 

(1921); громадян, обраних у волосні та сільські комітети взаємодопомоги (1920–1922). 

Вимогові відомості на виплату зарплати службовцям: повітового відділу управління та 

повітової міліції (1920–1922); волосних та сільських виконкомів (1920–1923); волосних та 

сільських КНС (1920–1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1741  Золотоніський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських та 

червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Полтавської губернії  

Справ: 2; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1921 р. 

Циркуляр, накази та протоколи Золотоніського повітового військкомату, повітової та 

районної нарад райкомендантів з волосними військкоматами, волосного КНС про боротьбу з 

бандитизмом і дезертирством. 

Зведення Золотоніського райкоменданта про політичний стан у Золотоніській волості. 
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Ф. Р-1742  Відділ соціального забезпечення Золотоніського окружного виконавчого комітету 

Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Золотоніського 

округу  

Справ: 19; 1923–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1923–1925 рр. 

Постанови ВУУВК; циркуляри Народних комісаріатів фінансів і соціального забезпечення, 

Полтавського губернського відділу соціального забезпечення. 

Протоколи: засідань Золотоніської окружної структурно-штатної комісії (1925); комісії по 

забезпеченню інвалідів (1924, 1925); витяги з протоколів засідань постійної комісії при 

Народному комісаріаті соцзабезпечення про призначення пенсій (1923, 1924). 

Протоколи засідань президій, плани роботи, звіти та відомості про стан районних і сільських 

комітетів товариств взаємодопомоги районів округу (1924, 1925). 

Звіти про роботу Золотоніського окрвідділу соціального забезпечення (1925). Річні звіти, 

списки артілей інвалідів та членів правління Золотоніського окружного кооперативно-

продуктивного об'єднання інвалідів (1924, 1925). 

Листування з Золотоніським окружним фінансовим відділом: заяви кооперативних об'єднань 

і громадян про видачу безкоштовних патентів на право торгівлі (1925). 

Відомості і списки пенсіонерів (1925). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1743  Золотоніський повітовий відділ Всеросійської профспілки працівників і 

службовців харчової промисловості "Харчовик", м. Золотоноша Кременчуцької губернії 

Справ: 32; 1920, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1920, 1921 рр. 

Протоколи загальних зборів працівників і службовців: повітового продовольчого комітету 

(1921); райспілки (1921). 

Документи (протоколи, звіти, списки та інші) про діяльність млинів, маслобоєнь повіту. 

Звіт Центрального бюро профспілок (1920). Доповідь про діяльність спілки "Пищевик" 

(1920). Місячні звіти про діяльність правління профспілки (1921). Звіт про діяльність 

харчового відділу (1921). 

Листування: з повітовою Радою народного господарства з питань обслідування млинів 

(1921); з повітовим бюро Ради профспілок про проведення 1-го повітового з'їзду робітничо-

селянської інспекції (1921). 

Списки: членів правління профспілки "Пищевик" (1920); службовців харчового відділу 

(1921). 

Заяви громадян про прийом у члени профспілки. 

 

 

 



673 

 

 

 

Ф. Р-1744  Військове сільське господарство "Веселий Хутір" Полтавського губернського 

відділення Центрального управління військовими промисловими і сільськогосподарськими 

підприємствами України і Криму, с. Чорнобай Золотоніського району Полтавської губернії  

Справ: 15; 1922–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1922–1924 рр. 

Циркуляри, розпорядження Центрального та губернського управлінь військово-

продовольчого постачання. 

Доповідь та відомості про стан  військового сільського господарства (1923). 

Договори на проведення сільськогосподарських та ремонтних робіт (1922, 1923). 

Схема-план відведеної землі господарству (1923). 

Кошториси витрат (1923). Головна книга. 

Відомості про особовий склад працівників та службовців. Особові рахунки співробітників. 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1745  Драбівська філія Прилуцької окружної спілки сільськогосподарських і кредитних 

кооперативів, с. Драбів Драбівського району Прилуцького округу  

Справ: 9; 1927, 1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1927, 1928 рр. 

Обіжники, розпорядження і протоколи засідань Прилуцької окружної сільськогосподарської 

спілки; розпорядження і протоколи засідань економічної наради УСКР. 

Листування з Прилуцькою окружною спілкою сільськогосподарських кредитних 

кооперативів про грошові розрахунки. 

Акти про прийом та здачу сировини буряковими товариствами; про кількість майна і машин 

на складі філії; про прийом лісоматеріалів філії. 

Відомості на виплату зарплати службовцям філії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1746  Золотоніський заготівельний пункт радянсько-польського торгівельного 

акціонерного товариства по заготівлі сільськогосподарських продуктів, м. Золотоноша 

Золотоніського району  

Справ: 11; 1929–1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1929–1931 рр. 

Обіжники Всеукраїнської контори (1930, 1931). 

Звіти про роботу пункту. 
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Листування з різними сільськогосподарськими товариствами з питань заготівлі 

сільськогосподарських продуктів (1930, 1931). 

Книга майна та розрахунків (1930, 1931). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1747  Золотоніське повітове бюро професійної спілки працівників освіти і соціалістичної 

культури, м. Золотоноша Кременчуцької губернії 

Справ: 24; 1919–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1919–1923 рр. 

Циркуляри, директиви губернського відділу профспілки «Работпрос» (1921); розпорядження 

повітового бюро (1921, 1922); розпорядження організаційно-інструкторського відділу (1920, 

1921); наказ Золотоніської повітової комісії по боротьбі з трудовим дезертирством (1921) 

Протоколи: засідань президії ВЦРПС; тарифно-нормувальної комісії профспілки «Работпрос» 

(1921); Золотоніської міської конференції та Кропивнянського волосного комітету 

працівників освіти (1921); повітового правління профспілки «Работпрос»; комітетів 

службовців шкіл; витяги з протоколів конференцій по боротьбі з трудовим  дезертирством 

(1919–1921). 

Листування з волосними комітетами «Работпрос» про роботу комітетів про надання 

допомоги голодуючим Поволжя, організацію дитячих садків та ясел (1921, 1922). 

Документи ( відомості, анкети, посвідчення, списки) про особовий склад волосних комітетів 

профспілки освіти та профспілки «Работпрос». 

Інформація про організацію кооперативних об’єднань (1921) 

Анкети обстежень соціально-побутових умов учителів (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1748  Драбівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Драбів Золотоніського повіту Полтавської губернії 

Справ: 45; 1920–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ:37; 1920–1923 рр. 

Постанови, циркуляри та накази ВУЦВХ, РНК УСРР; Полтавського та Кременчуцького 

губернських виконкомів; Золотоніського повітового виконкому (1921–1923). 

Піврічний та щомісячні звіти про діяльність волвиконкому (1921). 

Документи (циркуляри губернського виконкому, розпорядження Золотоніського повітового 

земельного відділу, протоколи загальних зборів волвиконкому і громадян сіл волості, 

листування, відомості, списки, заяви ) з питань землекористування. 

Документи (постанови, накази і циркуляри ВУЦВК, Кременчуцького губернського відділу 

управління, інструктивні розпорядження 2-ої районної військово-продовольчої комісії, 

зведення податкових комісій, списки платників з податкових питань (1921–1923). 
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Документи (постанови і циркуляри РНК УСРР, Народного комісаріату Внутрішніх справ 

УСРР, Золотоніського повітового виконкому, вимоги установ) про трудову та гужову 

повинність (1921, 1922). 

Документи (накази Золотоніського військкомату, особові картки, свідоцтва) про військовий 

облік (1921, 1922). 

Документи (протоколи засідань і загальних зборів, анкетні відомості, іменні списки) про 

роботу волосних та сільських виконкомів (1921–1923). 

 

 

Опис 2 

Справ: 8; 1920–1922 рр. 

Накази, постанови робітничо-селянського Уряду про організацію  судів і судових органів 

(1920, 1921); накази, постанови, декрети, циркуляри РНК УСРР; Золотоніського повітового 

виконкому; повітової продовольчої нарди (1920, 1921); накази Золотоніського районного та 

Драбівського волосного виконкомів (1920, 1921). Телефонограми про організацію відділів 

комунального господарства при волосних виконкомах, хід збору продовольчого податку 

(1920, 1921). 

Протоколи: засідань наради членів Золотоніського повітового виконкому, обраних на 7-й 

повітовий з'їзд Рад; волосних ревізійних комісій (1920, 1921); засідань волосного виконкому; 

з'їзду голів виконкомів 2-го району Золотоніського повіту (1921); економічної наради 

Драбівської волості (1922). 

Відомості, посвідчення, списки співробітників волосного виконкому (1920, 1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1749  Приватна майстерня по виготовленню свічок Ю.О.Порта, м. Золотоноша 

Шевченківського округу  

Справ: 4; 1926–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1926–1929 рр. 

Акти: про реалізацію позики та продаж свічок (1926–1928); ревізії майстерні (1927, 1928). 

Свідоцтва на продаж воскових свічок. 

Книга по контролю за виробництвом свічок (1928, 1929). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1750  Золотоніський музей відділу народної освіти Золотоніського повітового 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. 

Золотоноша Полтавської губернії  

Справ: 9; 1920–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1920–1925 рр. 
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Циркуляр, інструкція, обов'язкова постанова, наказ Всеукраїнської Академії Наук, 

Полтавського губернського виконкому, Полтавського архівного управління про реєстрацію 

здобутків музею та архівних матеріалів по установах (1924, 1925). Постанова Раднаркому 

УСРР про музейні цінності (1923). 

Статут губернського комітету охорони пам'яток, мистецтва і старини на Полтавщині (1920). 

Інформація музею про організацію музеїв при районних сільських будинках (1924). 

Листування з Драбівським районним виконкомом про відкриття музею у с. Драбів (1924, 

1925). 

Доповіді та звіти про роботу музею (1923–1925). 

Акти Золотоніського окружного фінансового відділу про передачу церковних книг та срібла у 

музей (1923). 

Документи (акти, статистична відомість, список речей) про збір пам'ятників старини (1921). 

Журнал реєстрації та описи музейних цінностей (1921, 1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1752  Золотоніська повітова особлива військово-продовольча комісія по постачанню 

Червоної Армії Південно-Західного фронту, м. Золотоноша Кременчуцької губернії  

Справ: 16; 1920–1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920 р. 

Листування про постачання фуражу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 15; 1920, 1921 рр. 

Накази по Золотоніській повітовій комісії (1920). 

Листування про забезпечення продуктами, роботу хлібопекарні, майнове забезпечення 

(1920). 

Списки: дислокації частин, військ та установ комісії (1921); співробітників комісії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1753  Золотоніський окружний "Селянський будинок" (окрсільбуд), м. Золотоноша 

Золотоніського округу  

Справ: 4; 1923–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1923–1925 рр. 

Протоколи засідань, статути, звіти, списки про роботу політосвітніх установ, районних та 

сільських будинків районів округу. 
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Ф. Р-1754  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХІІ партз'їзду, с. Городище 

Городищенського району Київської області  

Справ: 10; 1944, 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944, 1946–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1946–1948); загальних зборів колгоспників (1946, 

1947). 

Виробничий план (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність (1944, 1946–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1755  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перше травня", с. Набоків 

Городищенського району Київської області  

Справ: 25; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1944–1950 рр. 

Статут артілі (1948). 

Протоколи засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників; бригадних зборів 

(1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність (1944–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1756  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Городище 

Городищенського району Черкаської області  

Справ:48; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1944–1948 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників (1944). 

Виробничий план (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1947). 

Книга головних рахунків (1944, 1946, 1948). Книги обліку основних засобів, державних 

поставок і колгоспної торгівлі, грошових та натуральних витрат (1946, 1948). 

 

 

Опис 2 

Справ: 27; 1949–1957 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників; зборів активу 

колгоспу (1952). 
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Виробничі плани (1953–1957). 

Річні бухгалтерські звіти (1949–1952). Акти: документальної ревізії фінансово-господарської 

діяльності (1956, 1957); ревізійної комісії (1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1757  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. Городище 

Городищенського району Київської області  

Справ: 41; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1944–1949 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників (1945–1949). 

Книги головних рахунків (1944–1948). Книги обліку основних засобів, прибутків і видатків 

бюджету, планових завдань і їх виконання, державних поставок і колгоспної торгівлі, 

натуральних прибутків і їх розприділення, грошових і натуральних витрат, поточних 

рахунків, розрахунків з установами та приватними особами (1944–1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1758  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, м. Городище Черкаської 

області  

Справ: 223; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 146; 1944–1970 рр. 

Статут артілі (1955, 1970). 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників (1945–1970); 

виробничих нарад (1948); бригадних зборів (1951, 1962). Звітні доповіді голови колгоспу 

(1967–1970). 

Семирічний план розвитку господарства (1959–1965). П'ятирічний план розвитку 

господарства (1966–1970). Виробничо-фінансові плани (1957–1960, 1963, 1964, 1966, 1970). 

План агротехнічних заходів по вирощуванню урожаю (1966). 

Довідки про економічно-фінансовий стан колгоспу (1963, 1964). Основні показники 

виробничо-фінансової діяльності (1960, 1965). 

Соцзобов’язання та акти перевіряння мов їх виконання (1965). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949, 1952). 

Земельно-шнурова книга (1950–1963, 1965–1972). Шнурова книга обліку насіння (1963, 

1964). 

Книга головних рахунків (1944–1947). Книги обліку основних засобів, державних поставок і 

колгоспної торгівлі, неподільних фондів, натуральних прибутків і їх розприділення, 

грошових і натуральних витрат, цінних паперів, поточних рахунків, розрахунків з установами 

та приватними особами (1944–1947, 1951, 1962). 

Протоколи профспілкових зборів та засідань профкому (1970). 
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Опис 2 

Справ: 77; 1971–1980 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу; загальних зборів колгоспників; виробничих нарад; 

бригадних зборів. Звітні доповіді голови колгоспу. 

Семирічний план розвитку господарства. П'ятирічний план розвитку господарства. 

Виробничо-фінансові плани. План агротехнічних заходів по вирощуванню урожаю. 

Довідки про економічно-фінансовий стан колгоспу. Основні показники виробничо-

фінансової діяльності. 

Соцзобов’язання та акти перевіряння мов їх виконання. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Земельно-шнурова книга. Шнурова книга обліку насіння. 

Книга головних рахунків. Книги обліку основних засобів, державних поставок і колгоспної 

торгівлі, неподільних фондів, натуральних прибутків і їх розприділення, грошових і 

натуральних витрат, цінних паперів, поточних рахунків, розрахунків з установами та 

приватними особами. 

Протоколи профспілкових зборів та засідань профкому 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1759  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Клари Цеткін, с. Петропавлівка 

Городищенського району Київської області  

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1945, 1950); загальних зборів колгоспників (1950). 

Виробничий план (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1950). 

Книга головних рахунків (1944). Книги обліку основних засобів, державних поставок і 

колгоспної торгівлі, адміністративно-господарських витрат, грошових і натуральних 

прибутків та їх розприділення, фондів, поточних рахунків, розрахунків з установами та 

приватними особами (1944, 1945, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1760  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Петропавлівка 

Городищенського району Київської області  

Справ: 29; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1944–1950 рр. 

Протоколи: засідань правління колгоспу (1948, 1950); загальних зборів колгоспників (1950). 

Виробничий план (1946). Виробничо-фінансові плани (1949, 1950). 

Технічний проект електрифікації колгоспу (1950). 
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Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948–1950). 

Книги головних рахунків (1946, 1947). Книги обліку державних поставок і колгоспної 

торгівлі, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових і натуральних 

витрат, фондів, цінних паперів, поточних рахунків, розрахунків з установами та приватними 

особами (1944, 1946, 1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1767 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Городищенської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Городище Городищенського району Київської області  

Справ: 45; 1943–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1943–1949 рр. 

Накази, постанови, розпорядження: Народного комісаріату охорони здоров'я СРСР і УРСР, 

РНК УРСР: Міністерства охорони здоров'я УРСР; Уповноваженого Державного Комітету 

оборони СРСР; обласного відділу охорони здоров'я. 

Накази  та плани робіт районного відділу (1948). 

Комплексний план по боротьбі та профілактиці інфекційних захворювань (1947). 

Документи (річні звіти, відомості, інформації, списки) про роботу дитячих ясел, 

фельдшерсько-акушерських пунктів та лікувальних установ. 

Звіти та довідки медичних установ району про чисельність працівників та витрати фондів 

зарплати (1946–1948). 

Штатні розписи підвідомчих установ (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 14; 1944–1949 рр. 

Накази, рішення Київського обласного відділу охорони здоров'я (1949). 

Зведення та відомості з обліку постійних і сезонних дитясел району (1944, 1947, 1948). 

Поквартальні звіти про наявність дитясел району (1946). Звіти підвідомчих медичних установ 

(1949). 

Нагородні листи медичних працівників (1949). 

Кошториси витрат районного відділу охорони здоров'я та фінансовий звіт про їх виконання 

(1949). 

Книга обліку інвалідів Великої Вітчизняної війни (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1770  Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету 

Городищенської районної Ради депутатів трудящих, с. Городище Городищенського району 

Київської області  

Справ: 28; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 28; 1944–1950 рр. 

Постанови, рішення та розпорядження Київського облвиконкому, Городищенського 

райвиконкому (1945). 

П'ятирічний план будівництва в колгоспі та культурно-побутового будівництва (1947–1951). 

Плани з будівництва: житлових будинків колгоспників, господарських будівель в колгоспах 

та культурно-побутових будинків (1946); в колгоспах (1946, 1949, 1950). Генеральні плани 

забудовників (1946–1948). 

Річний звіт та пояснююча записка до нього про роботу відділу (1945). Доповідь та відомості 

про роботу, кон’юнктурні огляди про виробничо-господарську діяльність відділу (1946, 

1947). Звіти про хід будівництва житлових будинків колгоспників, господарських будівель 

колгоспів, культурно-побутових будівель (1945–1950). Акти приймання будівель та споруд 

(1947–1949). 

Штатні розписи, кошториси витрат, довідки про наявність штатів, звіти про чисельність 

працівників і службовців та фонд зарплати (1946, 1950). Звіти про виконання бюджету (1950). 

Місячні звіти про виконання кошторисів витрат (1948). 

Акти збитку, нанесеного німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1771  Щербинівський громадський двір (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), с. Щербинівка Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 1; 1942 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942 р. 

Виправдні грошово-матеріальні документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1772  Громадський двір № 4 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Гельмязів Гельмязівського району Полтавської області  

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

Розпорядження Гельмязівської районної земельної управи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1773  Громадський двір "Пилипонівка" (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), с. Богуславець Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 5; 1942, 1943 рр. 
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Опис 1 

Справ: 5; 1942, 1943 рр. 

Розпорядження Золотоніської районної земельної управи. 

Виправдні грошово-матеріальні документи (1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1774  Громадський двір № 2 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Ковалівка Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 4; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1941–1943 рр. 

Відомості обліку трудоднів (1942, 1943). 

Виправдні грошові документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1775  Громадський двір (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), хут. 

Ковтунівка Драбівського району Полтавської області  

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

Відомості про постачання продуктів. 

Список населення двору. 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1776  Громадський двір (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Матвіївка Золотініського району Полтавської області 

Справ: 3; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1943 р. 

Абрис та відомості обміру садиб двору. 

Поквартальні списки членів двору. 
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Ф. Р-1777  Громадський двір № 3 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Бирлівка Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 1; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1943 р. 

Прибутково-видаткові документи на продукти та матеріали. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1778  Громадський двір № 1 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Прохорівка Гельмязівського району Полтавської області  

Справ: 11; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1941–1943 рр. 

Річний звіт двору (1941). 

Розрахункові книги двору та членів двору (1942). Книги різних рахунків. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1779  Громадський двір (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. Піщане 

Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 3; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1943 р. 

Зведена експлікація обміру садиб членів двору. 

Подвірний та поквартальний списки членів двору. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1780  Громадський двір (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Чернещина Драбівського району Полтавської області  

Справ: 1; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1943 р. 

Список громадян двору на передачу садибних земель у власність. 

 

 

 

 



684 

 

 

Ф. Р-1781  Громадський двір № 1 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Богодарівка Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 3; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1942, 1943 рр. 

Виправдні грошові документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1782  Громадський двір № 2 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Бирлівка Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 6; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1941–1943 рр. 

Річний звіт двору (1941). 

Список громади №1 села (1942). 

Виправдні грошово-матеріальні документи (1942, 1943). 

 

 

 

 

Ф. Р-1783  Громадський двір № 3 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Білоусівка Драбівського району Полтавської області  

Справ: 21; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1941–1943 рр. 

Накази, розпорядження Драбівської районної управи. 

Звіти про наявність та стан тваринництва (1942, 1943). 

Список новоприбулих. 

Відомості по рахунках з членами двору. 

 

 

Ф. Р-1784  Громадський двір № 1 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Шрамківка Ковалівського району Полтавської області 

Справ: 7; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1941–1943 рр. 

Річні звіти двору (1941, 1942). 

Прибутково-видаткові грошові документи (1942, 1943). 
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Ф. Р-1785  Громадський двір № 1 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Кантакузівка Ковалівського району Полтавської області 

Справ: 17; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1941–1943 рр. 

Звіти: про стан господарства (1942); про стан тваринництва (1943). 

Табелі та відомості з нарахування трудоднів (1943). 

Книга здачі  майна в ремонт (1942). 

Бухгалтерські документи касово-меморіального порядку (1941, 1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1786  Громадське господарство № 2 (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), с. Білоусівка Драбівського району Полтавської області  

Справ: 9; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1942, 1943 рр. 

Накази та розпорядження Драбівської районної управи, начальника Білоусівської поліції. 

План посіву озимих культур (1942). 

Річні звіти господарства. 

Листування з Білоусівською сільською управою та списки громадян про відправлення людей 

на роботи до Німеччини (1943). 

Відомості про наявність тварин, нарахування трудоднів, збільшення садибних земель (1942). 

Список населення та виконання трудгужповинності по двору (1942). 

Виправдні матеріальні документи господарства. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1787  Громадський двір № 3 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), хут. 

Дача Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 5; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1942, 1943 рр. 

Результати аналізу насіння (1943). 

Касові прибуткові та видаткові документи. 
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Ф. Р-1788  Громадське господарство (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Дунинівка Драбівського району Полтавської області  

Справ: 4; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1942, 1943 рр. 

Відомості на видачу продуктів членами господарства. Виправдні грошово-матеріальні 

документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1789  Громадський двір № 1 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Демки Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 21; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1942, 1943 рр. 

Директиви, розпорядження повітової, районної та сільської управ (1942); накази та 

розпорядження земельної управи (1942). 

Свідоцтва по апробації насіння (1942). 

Список населення, яке мешкало на території села (1942). 

Відомості обліку трудоднів (1942). 

Виправдні грошово-матеріальні документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1790  Драбово-Сокирнянський громадський двір (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Сокирна Драбівського району Полтавської області  

Справ: 20; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1941–1943 рр. 

Розпорядження Драбівської районної управи (1942, 1943); розпорядження Драбівської 

районної земельної управи (1942, 1943). 

Відомості: про хід сільськогосподарських робіт; про стан господарства та тваринництва 

(1942, 1943); про наявність населення (1942, 1943). 

Заяви мешканців села про надання допомоги та наділ землі (1943). 

Списки громадян, які вибули до Німеччини (1942, 1943); на отримання продуктів (1943). 

Акти перевіряння нарахування прибуткового податку (1942, 1943). 

Виправдні грошово-матеріальні документи. 
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Ф. Р-1791  Громадський двір № 2 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Лящівка Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 14; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1942, 1943 рр. 

Відомості: обліку робіт по двору (1943); обліку трудоднів. 

Грошово-продуктові документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1792  Громадський двір № 1 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Каленики Гельмязівського району Полтавської області  

Справ: 2; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1942, 1943 рр. 

Баланс майна та коштів двору (1943). 

Виправдні грошово-продуктові документи (1942). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1793  Громадський двір № 1 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Горбані Гельмязівського району Полтавської області  

Справ: 1; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1941–1943 рр. 

Список населення двору. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1794  Громадський двір № 4 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), хут. 

Плужники Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 2; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1943 р. 

Прибутково-видаткові касові документи. 
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Ф. Р-1795  Громадський двір № 2 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Москаленки Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 2; 1942 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1942 р. 

Виправдні грошово-матеріальні документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1796  Громадський двір № 2 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Капустинці Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 4; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1943 р. 

Список населення двору. 

Прибутково-видаткові касові документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1797  Громадський двір № 3 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Погреби Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 3; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1942, 1943 рр. 

Продуктово-виправдні документи (1943). Прибутково-видаткові касові документи (1942). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1798  Громадський двір № 2 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Горбані Гельмязівського району Полтавської області  

Справ: 1; 1942 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942 р. 

Виробничий план. 

Прибутково-видатковий кошторис. 
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Ф. Р-1799  Громадський двір № 3 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Нехайки Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 2; 1941, 1942 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1941, 1942 рр. 

Виправдні документи на продукти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1800  Громадський двір № 2 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Лизогубівка Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 19; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1942, 1943 рр. 

Відомості обліку трудоднів (1943). Табелі роботи (1943). 

Журнальні документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1801  Громадське господарство № 3 (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), с. Мехедівка Драбівського району Полтавської області  

Справ: 34; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1941–1943 рр. 

Розпорядження Драбівської районної управи, районної сільськогосподарської комендатури та 

земельної управи (1942, 1943). 

Звіти про хід сільськогосподарських робіт та стан тваринництва (1942, 1943). 

Акти апробації сортового насіння та результати аналізів насіння (1943). 

Відомості обліку трудоднів. Табелі явки на роботу (1942, 1943). Відомості обліку майна, 

тварин колгоспу "Більшовик" с. Мехедівка (1941). 

Особові рахунки членів господарства (1943). Бухгалтерські документи касово-меморіального 

порядку (1942, 1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1802  Громадський двір (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), хут. 

Новоселиця Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 8; 1943 р. 
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Опис 1 

Справ: 8; 1943 р. 

Накази, розпорядження Золотоніської районної, районної земельної та сільської управ. 

Плани посівів по двору. 

Відомості про наявність тварин. 

Списки осіб, які недовиконали плану м'ясо і яйцепостачань двору. 

Прибутково-видаткові касові документи. Виправдні грошово та продуктово-матеріальні 

документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1803  Громадський двір (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), хут . 

Бурдоносів Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 2; 1942 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1942 р. 

Виправдні грошово-матеріальні документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1804  Громадський двір (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Криштопівка Драбівського району Полтавської області  

Справ: 6; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1943 р. 

Відомості: про хід сільськогосподарських робіт; про наявність працездатних; про 

нарахування та облік трудоднів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1805  Громадський двір "Загребля" (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), 

с. Піщане Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 12; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1941–1943 рр. 

Розпорядження, інструктивні вказівки Золотоніської районної управи (1943). 

Листування з Золотоніською районною земельною управою, сільським старостою про 

надсилання підвід та людей на різні роботи; з начальником сільської поліції про направлення 
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військовополонених в комендатуру та мобілізацію людей на роботу до Німеччини (1941, 

1942). 

Акти про стан господарства та тваринництва (1941, 1942). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1806  Громадський двір № 4 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Нехайки Ковалівського району Полтавської області 

Справ: 23; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1941–1943 рр. 

Накази, розпорядження районної та земельної управ. 

Річний звіт двору (1942). Звіти та відомості про хід сільськогосподарських робіт. Відомості 

про стан тваринництва (1942, 1943). 

Списки: населення двору (1943); членів двору, які виїхали на роботу до Німеччини (1942, 

1943). 

Табелі явки на роботу членів двору (1941). 

Книга майна двору (1942). Книга видачі зернових культур членам двору (1941). 

Прибутково-видаткові касові документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1807  Громадський двір № 3 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Лящівка Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 2; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1943 р. 

Відомості обліку робіт двору. 

Виправдні грошові документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1808  Громадський двір № 5 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Демки Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 20; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1941–1943 рр. 

Накази, розпорядження, постанови Ковалівської районної та земельної управ (1942, 1943). 

Звіти про збір урожаю зернових культур (1942). Відомості про наявність тварин, 

сільськогосподарського реманенту (1942). 
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Прибутково-видаткові касові документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1809  Громадський двір № 1 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с . 

Демки Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 7; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1942, 1943 рр. 

Виправдні грошові документи (1942). 

Меморіальні та касові ордера (1942, 1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1810  Громадський двір № 2 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Демки Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 3; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1942, 1943 рр. 

Відомості аналізу насіння (1943). 

Виправдні грошові документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1811  Громадський двір №1 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Червонохижинці Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 9; 1942 р. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1942 р. 

Виправдні грошово-матеріальні документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1812  Громадський двір № 2 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Васютинці Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 6; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 6; 1942, 1943 рр. 

Виправдні грошово-матеріальні документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р- 1813  Громадський двір (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Перервинці Драбівського району Полтавської області  

Справ: 7; 1942 р. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1942 р. 

Виправдні грошово-матеріальні документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1814  Громадське господарство (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), 

хут Цумвак Драбівського району Полтавської області  

Справ: 71; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 71; 1941–1943 рр. 

Постанови, розпорядження Драбівської районної сільськогосподарської комендатури та 

районної земельної управи. 

Протоколи загальних зборів господарства. 

Плани посіву та звіти про хід їх виконання (1942, 1943). 

Документи (звіти, інформації, відомості, акти) про стан господарства та тваринництва, про 

хід сільськогосподарських робіт. 

Річний звіт господарства (1941). 

Відомості обміру присадибних земель та пояснююча записка до проекту землевпорядкування 

господарства. 

Списки: населення, яке вибуло на роботи до Німеччини (1941, 1942); населення Драбівської 

районної управи (1942); членів господарства; працездатного населення та нарахування 

трудоднів членам господарства (1941); селянських господарств, що перейшли в хліборобську 

спілку по господарству. 

Відомості: інвентаризації майна (1942); обліку трудоднів членів господарства (1942, 1943). 

Книги: нарядів господарства (1943); рахунків господарства (1943). 

Бухгалтерські документи касово-меморіального порядку. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1815  Громадський двір № 3 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Андріївка Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 9; 1941–1943 рр. 
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Опис 1 

Справ: 9; 1941–1943 рр. 

Річний звіт двору (1942). 

Акти апробації зерна (1942, 1943). 

Наряди-відомості обліку трудоднів (1943). 

Виправдні грошово-матеріальні документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1816  Громадський двір № 2 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Кононівка Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 9; 1941, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1941, 1943 рр. 

Річний звіт двору (1941). 

Виправдні грошово-матеріальні документи (1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1817  Громадський двір № 1 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Бирлівка Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 10; 1941–1943 рр. 

 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1941–1943 рр. 

Планові завдання (1942). 

Річні звіти двору (1941, 1942). Звіти про стан тваринництва, хід весняної посівної кампанії 

(1943). 

Відомості про наявність худоби та птиці у членів двору (1943). 

Виправдні грошові документи (1942, 1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1818  Громадський двір № 7 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Мохнач Чорнобаївського району Полтавської області 

Справ: 8; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1942, 1943 рр. 

Бухгалтерські документи касово-меморіального порядку. 
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Ф. Р-1819  Громадський двір № 3 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Михайлівка Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 3; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1942, 1943 рр. 

Відомості обліку трудоднів; натуральних та грошових витрат (1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1820  Миколаївський громадський двір (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), м. Золотоноша Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 28; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1941–1943 рр. 

Абрис обміру садиб по двору. Зведена відомість та подвірний список обліку земель членів 

двору. 

Табель обліку трудоднів. 

Виправдні грошово-матеріальні документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1821  Громадський двір № 1 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Безпальче Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 4; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1942, 1943 рр. 

Прибутково-видаткові грошові документи. 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1822  Громадський двір (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Коломиці Драбівського району Полтавської області  

Справ: 11; 1941–1943 рр. 
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Опис 1 

Справ: 11; 1941–1943 рр. 

Розпорядження: Драбівської районної управи (1943); районної земельної управи (1941, 1942). 

Акти обміру фактичного посіву та відомості інвентаризації сільськогосподарських робіт 

(1943). 

Вступний баланс двору (1942, 1943). 

Відомості: обліку трудоднів (1943); на виплату грошей за роботу на шляхах (1943). 

Виправдні грошово-матеріальні документи (1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1823  Громадський двір № 1 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Старий Коврай Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 16; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1941–1943 рр. 

Розпорядження Іркліївської районної земельної управи (1941). 

Звіти про стан тваринництва (1942, 1943). 

Відомості на видачу продуктів членам двору (1941). 

Прибутково-видаткові грошові відомості (1942, 1943). Виправдні грошово-матеріальні (1941) 

та грошово-продуктові документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1824  Громадський двір № 3 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Кантакузівка Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 5; 1942–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1942–1943 рр. 

Відомості нарахування трудоднів (1943). 

Прибутково-видаткові касові документи (1942). Виправдні грошові документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1825  Громадський двір № 1 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Погреби Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 20; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1941–1943 рр. 
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Накази, розпорядження Ковалівської районної управи та районної земельної управи (1942, 

1943). 

Річні звіти двору (1941, 1942). 

Відомості про кількість працездатного населення (1943). 

Табель та щоденники робіт по бригаді № 1 (1942, 1943). Щоденник робіт по бригаді № 2 

(1943). 

Виправдні грошові документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1826  Громадський двір № 3 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), хут. 

Петропавлівка Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 17; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1941–1943 рр. 

Розпорядження Ковалівської районної управи (1942, 1943); накази, розпорядження 

Ковалівської районної земельної управи (1942, 1943). 

Зведення про хід весняної сівби (1942). Відомості про роботу двору. Відомості про наявність 

населення, реманенту, худоби по двору (1943). 

Табелі обліку трудоднів (1943). 

Прибутково-видаткові касові документи (1942, 1943).  

 

 

 

 

 

Ф. Р-1827  Громадський двір № 1 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Кононівка Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 9; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1941–1943 рр. 

Відомості обліку трудоднів (1941). 

Виправдні грошові документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1828  Благовіщенський громадський двір (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), м. Золотоноша Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 10; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1942, 1943 рр. 

Річний звіт про роботу двору (1942). 
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Обігові відомості по рахунках (1942). 

Виправдні грошово-матеріальні документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1829  Громадське господарство (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Драбів Драбівського району Полтавської області  

Справ: 16; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1941–1943 рр. 

Розпорядження: Драбівської районної управи (1942, 1943); районної земельної управи та 

районної комендатури (1943). 

Відомості: обліку посіву на присадибних ділянках та наділ землі членам двору (1943); на 

видачу зерна та хліба членам двору (1943); нарахування трудоднів (1943). 

Книга рахунків основних засобів виробництва (1943). 

Відомості по розрахунках з членами двору. 

Особові рахунки членів двору (1943). 

Бухгалтерські документи касово-меморіального порядку (1942, 1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1830  Бубнівська сільська управа (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), 

с-ще Бубнове Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 2; 1941, 1942 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1941, 1942 рр. 

Накази, розпорядження Золотоніської районної управи. 

Списки жителів села, платників податків, власників худоби та присадибних ділянок (1942). 

Відомості на виплату зарплати працівникам управи (старостату) (1942). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1831  Щербинівська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Щербинівка Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 5; 1941, 1942 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1941, 1942 рр. 

Накази, розпорядження: Золотоніської районної управи; районної земельної управи. 

План заготівлі та здачі сільськогосподарської продукції (1942). Зобов’язання жителів села 

перед Щербинівським громадським двором про розрахунки за виділений цукор (1942). 
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Відомості обліку трудоднів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1832  Ковалівська районна управа (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), 

с. Шрамківка Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 53; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 53; 1942, 1943 рр. 

Накази управи з особового складу (1943). 

Документи (відомості, списки, особові справи) про наявність кустарів. 

Листування з Пирятинським гебітскомісаром та з головами сільських хліборобських спілок і 

громадських дворів про внесення коштів за землеупорядкування. 

Списки громадян у розрізі громадських дворів та сіл району на обмін грошей (1942). 

Кошториси витрат сільських управ (старостатів) району. Акти інвентаризації майна установ 

(1942). 

Прибутково-видаткові касові книги. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1833  Кантакузівська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Кантакузівка Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 1; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1941–1943 рр. 

Книга обліку населення сільуправи (старостату). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1834  Коробівська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Коробівка Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 5; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1942, 1943 рр. 

Накази, розпорядження Золотоніської районної та районної земельної управи (1942). 

Плани: заготівлі сільськогоспродарської продукції та м'ясопоставок (1942); здачі худоби та 

лісозаготівель (1942). 

Подвірні списки жителів села із зазначенням розміру присадибної ділянки та сум податку 

(1943). 
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Ф. Р-1835  Пищиківська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Пищики Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 2; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1943 р. 

Накази, розпорядження районної управи. 

Прибуткові касові ордери та квитанції про сплату податків. 

Відомості на виплату зарплати працівникам сільуправи (старостату). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1836  Савківська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), с. Савківка Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 2; 1941, 1942 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1941, 1942 рр. 

Списки: власників худоби; платників натуральних податків. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1837  Хрущівська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Хрущівка Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 13; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1941–1943 рр. 

Розпорядження: Золотоніської районної управи (1942, 1943); районної земельної управи 

(1943); районного фінансового відділу (1943); розпорядження, телеграми окружної поліції 

(1941, 1942). 

Документи (списки, заяви) про сільську поліцію (1942). 

Списки: господарств із планами поставок сільськогосподарської продукції (1943); населення 

1922–1929, 1935–1937 років народження, непрацездатного, підготовленого та вивезеного до 

Німеччини (1943); громадян для стягнення податків за землю, на потреби шляхового 

будівництва (1943); громадян на обмін грошей (1942); військовополонених (1942). Подвірний 

та поквартальний списки членів громадського двору с. Хрущівки. 

Кошторис видатків сільуправи (старостату) (1943). Акти інвентаризації майна (1943). 

Відомості на виплату зарплати працівникам управи (1943). 
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Ф. Р-1838  Перервинцівська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Перервинці Драбівського району Полтавської області  

Справ: 10; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1941–1943 рр. 

Постанови, накази, розпорядження Золотоніської повітової управи, Драбівської районної та 

земельної управ (1941, 1942). 

Статистичні відомості про кількість населення (1943). Відомості: про реєстрацію актів 

цивільного стану (1942); про наявність пожежної охорони (1942). 

Списки: жителів села на оплату одноразового збору із зазначенням розміру податків (1942); 

жителів села із зазначенням розміру сплати податку за шляхове будівництво (1943); 

військовополонених (1942); власників худоби із зазначенням плану здачі молока (1942); 

сільської поліції на отримання пайка (1942). 

Кошторис витрат, штатний розпис (1942). Відомості прибутків та видатків (1942). 

Відомості на виплату зарплати працівникам управи (1942).  

 

 

 

 

 

Ф. Р-1839  Підставківська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Підставки Гельмязівського району Полтавської області  

Справ: 2; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1942, 1943 рр. 

Накази, розпорядження Гельмязівської районної управи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1840  Антипівська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Антипівка Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 15; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1941–1943 рр. 

Постанови, накази, розпорядження Золотоніської районної управи; постанова рейхкомісару 

України (1942); накази, розпорядження Золотоніської окружної управи; розпорядження 

районних фінансового та земельного відділів (1941, 1942); постанови, накази, розпорядження 

польової комендатури та жандармерії (1942). 

Списки: населення села із зазначенням розміру земельних ділянок (1943); жителів села, в т.ч. 

призначених та відправлених на примусові роботи до Німеччини (1942); жителів, яких 

обкладено податками (1943). 
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Відомість про кількість молоді 1922–1937 років народження (1943). Особисті посвідчення на 

право проживання у селі (1943). 

Кошториси витрат (1942, 1943). Відомості нарахування одноразового збору (1941, 1942). 

Відомості на виплату зарплати працівникам управи та охоронникам залізниці (1942, 1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1841  Кривоносівська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Кривоносівка Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 5; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1941–1943 рр. 

Розпорядження Золотоніської районної управи та її відділів. 

Плани здачі м'яса птиці (1943). 

Особисті посвідчення мешканців села (1943). 

Списки: родин, члени яких виїхали до Німеччини (1943); мешканці села, віком до 16 років 

(1943); власників худоби із зазначенням розміру вовни (1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1842  Мицалівська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Мицалівка Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 9; 1941, 1942 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1941, 1942 рр. 

Накази, розпорядження Золотоніської районної управи, окружної поліції. 

План здачі сільськогосподарської продукції (1942). 

Відомості про реєстрацію актів цивільного стану. 

Списки: жителів села із зазначенням розміру присадибних ділянок та ділянок, засіяних 

сільськогосподарськими культурами (1942); кваліфікованих працівників; мешканців села, 

вивезених на примусові роботи до Німеччини; населення, яке тимчасово проживало на 

території села; громадян, які підлягають оподаткуванню (1942). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1843  Дмитрівська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Дмитрівка Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 12; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1941–1943 рр. 
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Розпорядження Золотоніської районної управи та її відділів (1943); витяг з наказу військового 

коменданта та начальника округу (б.д.). 

Особисті посвідчення на право проживання у селі (1942, 1943). 

Списки: громадян, звільнених від поставок сільськогосподарської продукції (1941); для 

обліку виконання поставок сільськогосподарської продукції та оштрафованих за невиконання 

їх (1942); населення села складені по бригадах (1942); громадян 1892–1925 років народження 

для нарахування податку з працездатних (1943). 

Заяви громадян про дозвіл вступити до шлюбу (1942, 1943). 

Кошторис витрат (1943). 

Відомості на виплату зарплати працівникам управи (1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1844  Слюзчино-Слобідська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Слюзчина Слобода Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 2; 1942 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1942 р. 

Характеристика на військовополоненого Сеня А.Т. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1845  Ліплявська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), с. Ліплява Гельмязівського району Полтавської області  

Справ: 4; 1941–1943 рр. 

 

опис 1 

Справ: 4; 1941–1943 рр. 

Список громадян, що прибули до села; довідки про місце народження та поховання. Книга 

обліку населення (1943). 

Касова книга надходжень грошових коштів (1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1846  Франківська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Франківка Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 2; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1943 р. 

Документи (рапорти, звіти, акти) про господарську діяльність. Списки: мобілізованих на 

роботи до Німеччини; жителів села; платників податків. 
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Відомості на виплату зарплати працівникам управи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1847  Капустинецька сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Капустинці Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 15; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1941–1943 р. 

Розпорядження Капустинської обласної земельної управи (1942); накази, розпорядження 

Ковалівської районної управи; накази, розпорядження районної земельної управи (1942).  

Відомості громадських дворів про хід сільськогосподарських робіт, наявність тягла та 

реманенту (1943). 

Статистичний звіт про молодь села 1922–1933 рр. народження. 

Списки: осіб, які виїхали до Німеччини та склад їх сімей (1942); громадян, які тимчасово 

проживали на території села (1941, 1942); осіб, звільнених від грошових податків (1942); 

працівників різних спеціальностей (1942). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1848  Митьківська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Митьки Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 4; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1942, 1943 рр. 

Постанови районної управи (1942). 

Списки: про наявність населення по управі (1943); обліку садиб членів громадського двору № 

2 с. Митьки (1942); наявності худоби у членів громадських дворів по сільуправі (1942). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1849  Красенівська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Красенівка Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 5; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1942, 1943 рр. 

Списки: населення села; нарахування подушного податку (1943); власників курей та 

громадян, яким доведено план яйцепоставок. 

Кошториси витрат. 
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Ф. Р- 1850  Новодмитрівська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Нова Дмитрівка Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 3; 1941, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1941, 1943 рр. 

Накази, розпорядження Золотоніської повітової та районної управи; окружної земельної 

управи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1851  Вільхівська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), с. Вільхи Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 21; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1941–1943 рр. 

Накази, розпорядження Золотоніської повітової управи (1941, 1942); розпорядження районної 

управи (1943). 

Документи (розпорядження, протоколи, акти) про роботу сільської поліції (1941, 1942). 

Документи (розпорядження, звіти, списки) про облік населення, землі, худоби (1941, 1942). 

Документи (розпорядження, звіти, списки та інш.) про виконання натуральних поставок 

продуктів харчування та одягу, мобілізацію населення на роботи до Німеччини, організацію 

роботи підприємств та установ. 

Документи (розпорядження, повістки, заяви та інш.) про організацію лісопоставок, виконання 

трудових повинностей, виплату матеріальної допомоги населенню (1943). 

Відомості та списки платників податків за землю, худобу (1941, 1943). 

Особисті посвідки громадян (1942, 1943). 

Відомості на виплату зарплати працівникам сільуправи (1942, 1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1852  Мехедівська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Мехедівка Драбівського району Полтавської області  

Справ: 3; 1942 р. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1942 р. 

Списки: населення по громадських господарствах № 1 і № 3 с. Мехедівка; осіб, які мають 

право мешкати в селі. 
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Ф. Р-1853  Драбівецька сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Драбівці Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 27; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1941–1943 рр. 

Розпорядження фінансового відділу Золотоніської районної управи. 

Звіти, зведення, відомості про хід підготовки ґрунту, проведення польових робіт, збір, 

обмолочення зерна, виконання поставок сільськогосподарської продукції (1943). Відомості 

обліку посівів на присадибних ділянках під урожай 1942 р. 

Документи (відомості, списки) про облік та перепис населення. 

Відомості: нарахування та сплати податків та обов'язкового страхування (1943); про кількість 

працівників сільуправи та місцевих установ для видачі харчового пайка (1943). 

Документи (контрольні листки, посвідки, списки) про обмін грошей (1942). 

Заяви громадян про дозвіл реєстрації актів цивільного стану та відомості обліку записів 

(1942, 1943). 

Обіговий баланс (1942). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1854  Драбівська районна управа (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Драбів Драбівського району Полтавської області  

Справ: 10; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1942, 1943 рр. 

Документи (листування, відомості, списки) про виконання різними установами та населення 

району плану постачання сільськогосподарської продукції (1943). 

Зведені відомості: про стан сільського господарства по Драбівському опорному пункту; про 

нарахування та оплату трудоднів по громадських дворах (1943). 

Відомості про кількість та рух населення по району і населених пунктах. 

Засвідчені підписи шлюбних пар, які не перебували в шлюбі, пред'явлені у відділ запису актів 

цивільного стану для реєстрації шлюбу. Журнал реєстрації виданих громадянам довідок, 

свідоцтв та інших документів з різних питань (1943). 

Списки: працівників і службовців установ та голів громадських дворів для одержання 

дозволу та пересування в межах округу і району та осіб, що прибули на територію району 

(1942); завербованих на роботу до Німеччини та осіб 1878–1929 років народження по району 

(1943); працездатного населення по сільських управах (старостатах) району (1943). 

Касові документи (квитанції, відомості, звіти та інш.) райуправи (1943). 
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Ф. Р-1855 Драбівська районна поліція (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Драбів Драбівського району Полтавської області  

Справ: 1; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1941–1943 рр. 

Накази начальника поліції. 

Документи (заяви, характеристики, списки) про особовий склад районної та сільської поліції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1856  Петрівський фільварок Драбівського цукрового сільського господарства (періоду 

тимчасової німецько-фашистської окупації), с. Драбів Драбівського району Полтавської 

області  

Справ: 12; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1941–1943 рр. 

Списки: штатних працівників (1941, 1942); робітників на видачу пайка (1943). 

Прибутково-видаткові ордера. Розрахунковий табель штатних працівників та службовців 

(1941, 1942). 

Відомості на виплату зарплати працівникам (1941). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1857  Прохорівська ветеринарна лікарня (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), с. Прохорівка Гельмязівського району Полтавської області  

Справ: 2; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1943 р. 

Акти огляду коней по громадських дворах району. 

Листування з головами громадських дворів про боротьбу з захворюваннями та загибеллю 

коней і рогатої худоби. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1858  Драбівське цукрове господарство (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), хут. Андріївка Драбівського району Полтавської області  

Справ: 6; 1941, 1942 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 6; 1941, 1942 рр. 

Списки працівників на видачу пайка (1942). 

Прибутково-видаткові ордера. 

Відомості на виплату зарплати працівникам Каневщанської філії (1941). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1859  Гельмязівська машинно-тракторна станція (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Гельмязів Гельмязівського району Полтавської області  

Справ: 1; 1942 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942 р. 

Листування з громадськими дворами району з господарських питань. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1860 Ковалівська районна земельна управа (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), с. Шрамківка Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

Накази управи з питань внутрішнього розпорядку. 

Звіт про виробництво цукру на Шрамківській цукроварні. 

Типові штатні управи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1861  Будинок пристарілих інвалідів (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), с. Бакаївка Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 2; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1942, 1943 рр. 

Наказ по будинку інвалідів (1942). 

Фінансовий план по підсобному господарству будинку (1943). 
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Ф. Р-1862  Їдальня при Шрамківському цукровому комбінаті (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Шрамківка Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

Виправдні документи витрат продуктів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1863  Чорнобаївська філія сільськогосподарського банку (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Чорнобай Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 10; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1942, 1943 рр. 

Бухгалтерські документи касово-меморіального порядку. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1864  Драбівська філія сільськогосподарського банку (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Драбів Драбівського району Полтавської області  

Справ: 13; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1942, 1943 рр. 

Особисті рахунки громадських дворів та установ району (1943). 

Бухгалтерські документи касово-меморіального порядку. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1865 Білоусівська торфяна розробка (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), с. Білоусівка Драбівського району Полтавської області  

Справ:19; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1941–1943 рр. 

Накази районного старостату (1942, 1943). 

Довідки про кількість утриманців у працівників розробки (1942, 1943). 

Табель сезонних працівників (1943). 

Обіговий баланс (1941); обігова відомість (1942). 

Касові прибутково-видаткові документи. 

Табелі та відомості нарахування зарплати працівникам. 
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Ф. Р-1866  Безпальчівське волосне правління, с. Безпальче Золотоніського повіту Полтавської 

губернії  

Справ: 17; 1918, 1919 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1918, 1919 рр. 

Циркуляри Полтавської губернської земельної управи та головнокомандуючого Збройних С 

на Півдні Росії; циркуляри, накази, розпорядження представника Міністерства продовольчих 

справ, Полтавського губернського комісара, Золотоніського повітового військового 

начальника (1919). 

Протоколи: загальних зборів представників земства, сільських товариств  та населення 

волості; загальних сільських сходів (1919). 

Донесення: сільських старост про отримання паспортів; про випадки по волості (1919). 

Відомості: про кількість озимих і ярих хлібів урожаю 1919 року по волості; про стан та рух 

місцевих продовольчих запасів і засобів по волості (1919). 

Листування: з Золотоніською повітовою земельною управою про стягнення земського збору з 

населення (1919); з Золотоніським повітовим військовим начальником про облік 

військовозобов’язаних; з священиками церквів про витяги з метричних книг для отримання 

допомоги (1919). 

Список жителів с. Жорнокльови, які підлягали обкладанню земельним податкам (1919). 

Книга надходження страхових зборів по Безпальчівській волості (1918). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1868  Управління Золотоніського повітового військового начальника, м. Золотоноша 

Полтавської губернії  

Справ: 14; 1916–1919 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1916–1919 рр. 

Накази директорії УНР, штабів військових армій УНР; розпорядження військового 

Міністерства, корпусних і бригадних штабів та інтендантів гетьманського і петлюрівського 

урядів; розпорядження штабу Полтавської місцевої бригади та військового начальника (1918, 

1919); накази по управлінню повітового військового начальника (1917–1919). 

Листування: з Канівським повітовим військовим начальником; повітовими та волосними 

міліціями про військову повинність, розшук дезертирів, видачу козакам документів, 

військову службу (1917–1919); з головою Єкатеринославського суду з справи підпоручика 

Мішковського (1918, 1919). 

Прохання про зарахування на службу в управління військового начальника та листування з 

повітовим комендантом директорії УНР з цього питання (1918, 1919). 
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Списки офіцерів та чиновників управління військового начальника (1918, 1919). Іменні 

списки: військових та класних чинів, медичного персоналу Золотоніського повіту (1918, 

1919); новобранців дострокового призиву 1919 року, відправлених у частини військ (1917). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1869  Золотоніський повітовий комісар Тимчасового Уряду, м. Золотоноша Полтавської 

губернії  

Справ: 1; 1917 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1917 р. 

Циркуляри, розпорядження Полтавського губернського комісара, міністра Внутрішніх справ 

про друк та нагляд за публічними видовищами. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1870  Золотоніська міська управа, м. Золотоноша Полтавської губернії  

Справ: 7; 1918, 1919 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1918, 1919 рр. 

Витяги з термінових постанов Особливої наради при головномандуючому збройними силами 

Півдня Росії (1919). 

Протоколи засідань Золотоніської виборчої комісії по виборах гласних (1919). 

Листування з Золотоніською повітовою земською управою та іншими установами про 

влаштування електричного освітлення в м. Золотоноша. 

Метричні витяги про народження жителів м. Золотоноша та листування з міськими управами 

і священиками церквів про видачу метричних свідоцтв (1918). 

Окладні листи про платежі, які надійшли в прибуток міста за оренду приміщень та 

приміських земель (1918). 

Табелі на виплату грошей поденним працівникам за ремонт доріг, будівництво приміщень. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1872  Туберкульозний санаторій № 3 Соснівського курортного управління, м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 13; 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1947–1954 рр. 

Річні звіти з додатками (1947–1953). 

Кошториси витрат, штатні розписи (1948–1954). 
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Опис 1"ос" 

Справ: 25; 1946–1954 рр. 

Накази директора з особового складу. 

Книга обліку особового складу. 

Особові рахунки працівників та службовців (1947–1954). Зворотні відомості (1947–1950). 

Відомості на виплату зарплати працівникам та службовцям (1951–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1873  Черкаське педагогічне училище відділу народної освіти виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 938; 1944–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 938; 1944–1955 рр. 

Накази, розпорядження  облвідділу народної освіти та листування з ним і райвідділами 

народної освіти про організацію навчальної роботи (1948–1952). Накази по педучилищу з 

основної діяльності. 

Протоколи: засідань педрад: державних екзаменів та засідань Державної кваліфікаційної 

комісії (1950–1955); засідань приймальної комісії (1950–1952); вступних екзаменів (1947–

1954). Списки, протоколи та екзаменаційні відомості випускників (1951–1953). 

Плани роботи училища (1947–1954). 

Звіти про роботу училища (1946–1955). 

Документи (накази, протоколи державних екзаменів, перевідних та випускних екзаменів, 

звіти, класні журнали курсів, підтвердження про закінчення училища, книги обліку виданих 

дипломів і посвідчень) про роботу заочного відділу. 

Статистичні звіти: про наявність та рух контингенту студентів (1947–1953); про чисельність 

та стан контингенту студентів (1952–1955). 

Протоколи та плани персонального розприділення випускників на роботу. 

Навчальні плани та списки слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів (1949). 

Документи (біографічні відомості, службові характеристики, посвідки про народження, 

атестати, дипломи та свідоцтва про закінчення школи і училища, відомості успішності) з 

особового складу училища. 

Кошториси витрат та тарифікаційні списки викладачів (1947–1955). Річні фінансові звіти 

(1947–1955). Книги обліку кредитів і витрат (1954). Особові рахунки та адмінперсоналу 

(1951–1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1875  Черкаська середня школа № 2  відділу народної освіти виконавчого комітету 

Черкаської районної Ради народної освіти депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 147; 1970–1982 рр. 
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Опис 1 

Справ: 130; 1970–1982 рр. 

Накази директора школи з основної діяльності (1970–1973). 

Протоколи: засідань педради школи; батьківського комітету; батьківських зборів (1975–

1983). 

Перспективні плани розвитку мережі школи та учнівських контингентів (1974); роботи 

школи (1976–1985). Плани учбово-виховної роботи школи (1973–1982). Плани роботи та 

протоколи засідань: метоб'єднань учителів; предметних комісій (1970–1976); секцій школи 

(1970, 1971); методкомісії учителів (1970, 1971). 

Інформація та відомості про виконання Закону про обов'язкову восьмирічну освіту (1972). 

Звіти про рух учнів, результати учбової роботи, успішність та чисельність учнів школи. 

Висновки про підсумки фронтальної перевірки стану учбово-виховної роботи в школі (1971, 

1972, 1974, 1980). Довідки про стан викладання та якість знань учнів школи і інформація про 

працевлаштування учнів (1970, 1971). Відомості: про рух учителів школи (1972, 1975); про 

підсумки початкової військової підготовки (1972). 

Журнали аналізів відвідувань уроків директором та завучем школи (1970–1974). 

Документи (протоколи звітно-виборних профзборів, засідань, плани роботи, соцзобов’язання 

і акти перевіряння їх виконання, звіти) місцевого комітету профспілки (1976–1982). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 17; 1970–1975 рр. 

Протоколи: засідань місцевого комітету; профспілкових зборів (1972–1975); виробничих 

нарад (1971–1975). 

Плани роботи місцевого комітету. 

Соцзобов’язання педагогічного колективу школи та акти перевіряння їх виконання (1971–

1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1881  Ірдинське виробниче об'єднання по видобутку і переробці торфу виробничого 

об'єднання "Укрголовторф", с-ще Ірдинь Черкаського району Черкаської області  

Справ: 584; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944, 1945 рр. 

Основні показники виробничої та господарської діяльності (1944). 

Листування з Укрторфтрестом, районними виконкомами, промисловими підприємствами про 

постачання матеріалів, виконання виробничого плану та плану по капітальним вкладенням 

(1944). 

Копії телеграм про видобуток торфу (1944). Контрольні відомості. 

Журнал реєстрації розпоряджень організацій вищого рівня (1944). 

Відомості про рух працівників, їх кількість (1944). Списки штатних працівників з повними 

анкетними даними (1944); працівників по бригадах (1944). 

Штатний розпис (1944). 
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Опис 2 

Справ: 420; 1944–1975 рр. 

Накази, розпорядження, постанови Укрторфтресту (1945–1967, 1970, 1973); накази міністра 

місцевої промисловості та головного управління торфяної промисловості (1971). 

Протоколи виробничих нарад (1944–1946, 1949–1958, 1968–1970). Положення Ірдинського 

торфопідприємства (1945–1957). 

Історична довідка про розвиток об'єднання (1971). Кон’юнктурні огляди господарської 

діяльності торфопідприємства (1948, 1949). Показники з виконання п’ятирічного плану 

видобутку (1946–1950). 

П'ятирічний план промислового виробництва (1966–1970). Виробничі плани (1967–1975). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1956–1958, 1972–1975). Промислово-фінансові плани 

(1949–1955, 1959, 1960, 1963, 1964). Плани з праці, виробництва та собівартості продукції 

(1961, 1968–1973). 

Інформації, довідки про роботу об'єднання (1968–1971). Аналізи фінансово-господарської 

діяльності (1968–1975). Річні звіти про виконання планів з праці, продукції та виробництва 

(1968–1973). 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1947–1959, 1968–1971). Договори на 

соцзмагання та підсумки соцзмагання бригад. 

Документи (рацпропозиції, підсумки громадського огляду, результати роботи, річні звіти) 

про надходження та впровадження рацпропозицій. 

План и та інформації: про розвиток і впровадження нової техніки (1966–1975); з наукової 

організації праці (1965–1967, 1970–1975). 

Документи (протоколи нарад, інформації, заходи, звіти) з техніки безпеки та охорони праці 

(1961–1975). 

Документи (плани, титульні списки, звіти, акти державного приймання будівель) з питань 

капітального будівництва (1951–1959, 1968–1975). 

Плани та звіти по кадрах; статистичні звіти про чисельність спеціалістів з вищою і середньої 

освітою, прийом на роботу молоді, підготовку та підвищення кваліфікації працівників (1961–

1975). 

Фінансові плани (1952–1957, 1968–1975). Кошториси витрат, штатні розписи. Річні виробничі 

звіти (1947–1974); бухгалтерські звіти (1944–1967); про фінансово-господарську діяльність та 

акти ревізій (1968–1975). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 158; 1944–1975 рр. 

Документи (протоколи пленумів, профконференцій, постійнодіючих виробничих нарад, 

місцевкому, плани роботи, колективні договори і соцзобов’язання та перевіряння їх 

виконання, штатні розписи і кошториси витрат, фінансові і статистичні звіти та інш.) про 

роботу місцевого комітету профспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1890  Відділ народної освіти виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 1040; 1943–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 33; 1943–1948 рр. 

Накази, розпорядження: Народного комісаріату освіти УРСР (1944–1947); Київського 

облвідділу народної освіти (1944–1947); постанови облвиконкому, рішення міськвиконкому 

(1945–1947). 

Плани роботи відділу (1945, 1946). 

Звіти, доповідні записки, інформації про роботу відділу (1946, 1947). 

Документи (протоколи учительських конференцій, нарад, засідань, методсекцій, плани, 

відомості, інформації, звіти) про роботу шкіл та дитячих садків міста. 

Кошториси витрат міськвідділу шкіл та дитячих садків (1944, 1946). 

Книга обліку витрат міськвідділу (1946, 1947). 

Акт про збиток, нанесений німецько-фашистськими загарбниками школі № 13 (1944). 

 

 

Опис 5  

Справ: 178; 1946–1956 рр. 

Накази, розпорядження: Народного комісаріату освіти УРСР; Київського облвідділу народної 

освіти; постанови облвиконкому, рішення міськвиконкому. 

Плани роботи відділу. 

Звіти, доповідні записки, інформації про роботу відділу . 

Документи (протоколи учительських конференцій, нарад, засідань, методсекцій, плани, 

відомості, інформації, звіти) про роботу шкіл та дитячих садків міста. 

Кошториси витрат міськвідділу шкіл та дитячих садків. 

Книга обліку витрат міськвідділу. 

 

 

Опис 6 

Справ: 749; 1965–1980 рр. 

Накази, розпорядження: Народного комісаріату освіти УРСР; Київського облвідділу народної 

освіти; постанови облвиконкому, рішення міськвиконкому. 

Плани роботи відділу. 

Звіти, доповідні записки, інформації про роботу відділу . 

Документи (протоколи учительських конференцій, нарад, засідань, методсекцій, плани, 

відомості, інформації, звіти) про роботу шкіл та дитячих садків міста. 

Кошториси витрат міськвідділу шкіл та дитячих садків. 

Книга обліку витрат міськвідділу. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 19; 1973–1976 рр. 

Протоколи: загальних профспілкових зборів; засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету. 

Соціалістичні зобов’язання. 

Статистичні звіти про роботу місцевого комітету. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 61; 1944–1967 рр. 

Звіти шкіл, робітничої молоді, дитячих будинків  міста про роботу. 
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Ф. Р-1891  Соснівське курортне управління Головного Курортного управління Міністерства 

охорони здоров'я УРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 1141; 1943–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 143; 1943–1956 рр. 

Накази по управлінню. 

Протоколи: виробничих нарад (1945–1947); нарад співробітників управління (1944, 1948); 

засідань медичної наукової курортної ради (1951–1953, 1955); засідань атестаційної комісії та 

зведення про підсумки атестації (1947, 1948); засідань курортної комісії головних лікарів та 

бухгалтерів (1947, 1948, 1953, 1955). 

Лікувально-виробничі плани (1946–1955). 

Звіти про роботу санаторіїв управління. 

Листування з Головним Курортним управлінням про представлення до нагород кращих 

працівників управління та списки передовиків (1952–1954). Списки стахановців,  ударників 

та осіб, представлених до вручення медалі "За доблесну працю" у Великій Вітчизняній війні 

1941–1945 рр." (1946). 

Договори на соцзмагання між санаторіями, протоколи засідань центральної комісії з 

перевіряння результатів – виконання соцзобов’язань, списки передовиків та службові 

характеристики (1948). 

Заяви про прийом та звільнення з роботи (1943–1954); списки працівників та службовців 

(1944–1954). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1954). Річні бухгалтерські звіти управління (1944–

1955). 

Особові рахунки працівників та службовців (1945–1955). Розрахунково-платіжні відомості на 

видачу зарплати (1944–1955). 

 

 

Опис 2 

Справ: 998; б.д. 

Особові справи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1892  Черкаський державний обласний український музично-драматичний театр ім. 

Т.Г.Шевченка управління культури виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 253; 1944–1994 рр. 

 

Опис 2 

Справ: 2; 1945 р. 

Баланс з додатками. Річна бухгалтерська книга по театру. 
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Опис 3 

Справ: 3; 1946 р. 

Плани роботи за загальні положення студії театру. 

Річні звіти з додатками. 

Головна бухгалтерська книга. 

 

 

Опис 4а 

Справ: 3; 1947 р. 

Річні звіти з додатками. 

Головні книги бухгалтерського обліку. 

 

 

Опис 5 

Справ: 2; 1948 р. 

Річні звіти з додатками. 

Головні книги бухгалтерського обліку. 

 

 

Опис 6 

Справ: 3; 1949 р. 

Річні звіти з додатками. 

Головні книги бухгалтерського обліку. 

 

 

Опис 7 

Справ: 3; 1950 р. 

Річні звіти з додатками. 

Штатний розпис, кошториси витрат. 

Головні книги бухгалтерського обліку. 

 

 

Опис 8 

Справ: 222; 1944–1994 рр. 

Накази Міністерства культури УРСР та постанови колегії; накази Черкаського облуправління 

культури; рішення Черкаського облвиконкому (1955–1969); накази завідуючого Київським 

облвідділом у справах мистецтв (1946–1954). Накази директора театру з основної діяльності 

(1977–1981, 1985–1994). 

Положення та типовий статут театру (1945, 1954). 

Протоколи засідань та довідки про роботу художньої ради (1953, 1959–1969, 1977–1995). 

Плани роботи театру (1952, 1955, 1957, 1960, 1964–1968). Репертуарні плани та репертуари 

(1951–1972, 1985–1987, 1992–1994).  

Документи (довідки, звіти, основні показники, статті газет) про роботу театру. 

Документи (звіти, відомості, списки, характеристики, репертуарні листи) про особовий склад 

театру (1959–1967, 1980–1994). 

Плани роботи та річні статистичні звіти з техніки безпеки і охорони праці (1980–1982). 
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Виробничо-фінансові плани (1955–1987, 1990, 1991). Штатні розписи, кошториси витрат 

(1951, 1953, 1955–1967, 1971, 1991–1994). Річні бухгалтерські звіти (1951–1987, 1990–1994). 

Документи (протоколи звітно-виборних і загальних зборів, засідань, кошториси витрат, 

фінансові звіти профспілкового комітету (1985–1994). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 15; 1968–1971, 1977–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1969–1971, 1979, 1980); засідань місцевого 

комітету. 

Соціалістичні зобов’язання працівників театру (1980). 

Кошториси витрат (1969, 1978–1980). Статистичні та фінансові звіти про роботу місцевого 

комітету (1968, 1971, 1978–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1893  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя" с. Нечаївка Черкаського 

району Черкаської області  

Справ: 80; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1946 рр. 

Рішення: розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1944, 1945). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946). 

Плани посіву сільськогосподарських робіт (1944). Інформації та телефонограми про хід і 

виконання сільськогосподарських робіт у колгоспі ( 1944). 

Річний звіт колгоспу (1946). 

Акти про визначення грошових посівів, збирання посівного матеріалу (1944), апробації 

насіння  та результати його аналізу (1944, 1945); обстеження господарства колгоспу (1945, 

1946). 

Звіти, відомості, інформації про стан тваринництва та рільництва (1944, 1945). 

Акт про збитки, нанесені господарству колгоспу німецько-фашистськими загарбниками 

(1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 65; 1944–1959 рр. 

Статут артілі (1950). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку сільського господарства колгоспу (1955–1960). Виробничо-

фінансові плани (1948–1958). 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1948, 1950–1955, 

1958). 

Акт прийому-передачі колгоспу (1954). 

Прибутково-видаткові кошториси (1954–1956). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1947–1958). Акти ревізійної комісії колгоспу (1955, 1958). 
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Опис 3 

Справ: 1; 1946–1952 рр. 

Витяги з протоколів, відомості, акти про землекористування.  

 

 

 

 

 

Ф. Р-1901 Черкаське учбово-виробниче підприємство глухих Українського товариства 

глухих, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 270; 1944–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 226; 1944–1972 рр. 

Постанови Президії центрального правління Українського товариства глухих (1965, 1970); 

постанови, розпорядження Київського облвідділу товариства глухих (1951); рішення 

Черкаського міськвиконкому (1953). 

Протоколи засідань: виробничих нарад (1964, 1967–1972); бюро первинної організації 

Українського товариства глухих (1962–1965, 1968–1972). 

Техніко-промислового-фінансові плани (1957–1972). Промислово-фінансові плани (1947–

1953). Виробничі плани (1954–1956). 

Паспорти комбінату (1951, 1954–1957). 

Основні показники та відомості про виробничу діяльність (1951–1956, 1970). Річні 

промислові звіти (1957–1964, 1967–1972). 

Зведені звіти: про впровадження винаходів, технічних удосконалень та рацпропозицій (1953–

1972 рр.); про потерпілих при нещасних випадках, пов'язаних з виробництвом та про 

освоєння коштів на заходи з оздоровлення умов праці (1953–1967). Документи (плани, різні 

титульні списки, ліміти фінансування) з будівництва (1954–1959, 1971, 1972). 

Статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, склад, освіту керівних 

працівників та спеціалістів (1959–1972). 

Соцзобов’язання колективу підприємства та акти перевіряння їх виконання (1964–1972). 

Плани з праці та зарплати (1951–1953, 1958–1964). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 

бухгалтерські звіти. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності 

підприємства (1945, 1950, 1951, 1961–1973). 

Акт про збитки, нанесені комбінату німецько-фашистськими  загарбниками (1944). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 44; 1951–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1951, 1952, 1968–1972); засідань місцевого 

комітету (1966–1973). Звітні доповіді голови місцевого комітету (1966–1972). 

Колективні договори (1954, 1963–1973). 

Квартальні фінансові звіти (1952–1954, 1966–1973). 
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Ф. Р-1904  Відділ торгівлі виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних депутатів, 

м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 339; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944, 1945 рр. 

Листування з обласним торгівельним відділом та організаціями місцевого рівня з питань 

торгівлі та постачання (1944). 

Звіт про роботу міського відділу (1945). Статистичні звіти про товарообіг у м. Черкаси (1945). 

Кошторис видатків (1944). Звіти про виконання торгівельного кошторису (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 5; 1945–1947 рр. 

Відомості про дислокацію торгівельної мережі міста. 

Норми харчування та відпуску продуктів (1945, 1946). 

Річні кошториси видатків (1945). 

Списки інвалідів Великої Вітчизняної війни для постачання (1945). 

 

 

Опис 3 

Справ: 7; 1946 р. 

Накази, розпорядження, рішення: Київського облвідділу торгівлі; міськвиконкому. 

Протоколи засідань та список членів постійно-діючої торгівельної комісії. 

Звіти про використання продуктів. Відомості про підготовку торгівельної мережі та відкритої 

торгівлі. 

Річний кошторис видатків. 

 

 

Опис 4 

Справ: 321; 1943–1980 рр. 

Накази, розпорядження облуправління торгівлі (1952–1962, 1965–1975, 1978); накази 

Черкаської облконтори громадського харчування (1968, 1969); рішення облвиконкому (1952, 

1954, 1955, 1971–1975, 1978); рішення, розпорядження міськвиконкому (1948–1962, 1966–

1975, 1978). 

Накази начальника відділу з основної діяльності (1943–1962, 1966–1980). 

Протоколи виробничих нарад (1950, 1969). 

Плани: роботи відділу (1950–1957, 1961, 1966–1980); розвитку торгівлі по місту (1956–1960, 

1966). Річні плани товарообігу та відомості про їх виконання (1947, 1951–1980) 

Звіти про роботу відділу (1955, 1960, 1976–1978). Доповіді, відомості про стан торгівлі по 

місту (1947–1951, 1954, 1955, 1965–1980). Кон’юнктурні огляди торгівлі по місту (1949–

1952). Довідки, інформації про роботу торгівельних підприємств та підприємств 

громадського харчування (1956, 1957, 1959, 1961, 1966). Річні звіти відділу та підвідомчих 

організацій про надходження, продаж та залишки товарів (1965–1980). 

Дислокація торгівельної мережі міста та підприємств громадського харчування (1949–1962, 

1967, 1971–1975). Відомості про дислокацію торгівельної мережі міста (1947, 1948, 1968–

1970, 1976–1980). 

Документи (рішення, плани, заходи, титульні списки, довідки) з будівництва (1959–1975). 

Одноразові звіти про роботу з кадрами (1959, 1961, 1966–1978). 
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Плани з праці в торгівлі та річні звіти про їх виконання (1965–1980). Штатні розписи (1947–

1955, 1965–1980). Кошториси витрат (1947–1962, 1965–1980). Річні фінансові звіти (1947–

1962, 1968–1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1906  Торгівельний відділ виконавчої комітету Черкаської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Черкаси Київської області  

Справ: 41; 1943–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1943–1946 рр. 

Накази, розпорядження: Народного комісаріату торгівлі СРСР; обласного торгівельного 

відділу; рішення райвиконкому (1944–1946). 

Накази начальника відділу з основної діяльності (1944–1946). 

Листування з облспоживспілкою, райвиконкомом та торгівельними організаціями про видачу 

нарядів на товари та реалізацію товарів (1944). 

Акти перевіряння роботи торгівельних точок району (1944–1946). 

Списки працівників та службовців організацій району (1944–1946). 

Кошториси видатків відділу (1946). Звіти про видатки ринкових фондів (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 15; 1944–1949 рр. 

Накази начальника відділу з основної діяльності (1947). 

Відомості про розгортання торгівлі (1948). Кон’юнктурні огляди по торгівлі (1949). Акти 

перевірянь роботи торгівельних точок (1947–1949). 

Відомості про дислокацію підприємств торгівлі (1948). 

Статистичні звіти про чисельність працівників та службовців, фонди зарплати (1947, 1949). 

Кошторис видатків (1949). Річний фінансовий звіт (1949). 

Скарги та заяви громадян (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1907  Черкаське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки споживчих і 

кооперативних товариств, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 738; 1944–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 210; 1944–1962 рр. 

Документи канцелярії, відділів: організаційного, планового, торгівельного кадрів, 

бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 
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Справ: 507; 1965–1986 рр. 

Документи канцелярії, відділів: організаційного, планового, торгівельного кадрів, 

бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 21; 1965–1974 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1967); загальних зборів членів профспілки (1968, 

1970, 1973, 1974); засідань місцевого комітету (1967, 1968, 1970, 1974, 1975). Звітні доповіді 

голови місцевого комітету (1968). 

Плани роботи місцевого комітету (1973, 1974). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1967–1971). 

Колективні договори (1968–1972). 

Річний фінансовий звіт (1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1909  Черкаська районна малярійна станція відділу охорони здоров'я виконавчого 

комітету Черкаської районної Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Київської області  

Справ: 5; 1944–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1944–1947 рр. 

Статистичні відомості про захворювання на малярію. 

Відомості на виплату зарплати працівникам (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1945 р. 

Звіти станції про протималярійну роботу. 

 

Опис 3  

Справ: 2; 1946 р. 

Звіт станції про протималярійну роботу. 

Відомості на виплату зарплати працівникам. 

 

 

 

 

Ф. Р-1911  Черкаська центральна районна лікарня відділу охорони здоров'я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 302; 1957–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 290; 1957–1980 рр. 

Накази, розпорядження облвідділу охорони здоров'я (1957–1973); рішення райвиконкому 

(1959–1971, 1977, 1978). 
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Протоколи: засідань та рішення медичної ради лікарні (1964–1980); конференцій лікарів 

(1967–1980); нарад медичних працівників району (1960–1962); районних нард фельдшерів 

(1967–1980); виробничих нарад (1961–1966, 1976–1980). 

Плани: основних організаційних заходів (1972–1980); роботи лікарні (1958–1971). 

Річні текстові медичні звіти. Статистичні медичні звіти. Річні санітарно-статистичні 

показники охорони здоров'я району (1974–1980). Відомості: про роботу лікарні та медичних 

закладів району (1959–1966, 1972, 1976, 1978, 1979); про дитячу смертність (1961). Довідки 

про роботу дитячих садків району (1957, 1960, 1961, 1964). 

Операційні журнали (1968–1973). Журнали обліку: операцій по відділеннях лікарні (1957–

1973); записів приймання хворих до лікарні (1957–1973). 

Відомості про проведення громадських оглядів медичних закладів району (1959, 1962–1970, 

1977). 

Річні статистичні звіти про роботу з кадрами (1970–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат лікарні. Кошториси витрат підвідомчих закладів. Річні 

фінансові звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 12; 1965–1967, 1974–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1966, 1967, 1974, 1975, 1979, 1980); загальних 

зборів членів профспілки (1967); засідань місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1912  Інспектура державної статистики Черкаського району, м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 237; 1943–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 237; 1943–1964 рр. 

Плани роботи інспектури (1948, 1949). 

Аналітичні та доповідні записки з усіх галузей народного господарства і культури (1956, 

1959, 1960). Коротка економічна характеристика району (1944). 

Річні звіти промислових підприємств (1949, 1952–1961). Документи Всесоюзного перепису 

дрібної промисловості та разового її обліку (1945–1947, 1951). 

Річні звіти колгоспів, звіти про заготівлі продуктів рослинництва (1950–1964). Звіти про стан 

тваринництва, статистичні звіти про наявність худоби. Зведені дані з перепису худоби (1947–

1954, 1957–1964). 

Заключні звіти про підсумки сівби та розміри посівних площ, річні звіти про збір урожаю, 

відомості про наявність зрошуваних земель (1944–1952, 1955, 1964). Статистичні звіти про 

Всесоюзний перепис плодових та ягідних насаджень в державних господарствах та колгоспах 

району (1945, 1946, 1952, 1953). 

Звіти про наявність та технічний стан тракторів, автомобілів, гаражів, ремонтних майстерень 

та персоналу (1943, 1948–1961). 

Звіти про громадський та міський житловий фонд та документи його перепису (1948–1955, 

1959). Відомості про кількість побудованих житлових будинків в районі, господарських та 

культурно-побутових будівель (1944, 1948, 1949). 
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Статистичні звіти про віковий та статевий склад населення та рух населення (1944–1951, 

1954–1962). Документи Всесоюзного перепису населення (1958). Щоденники реєстрації актів 

цивільного стану (1944–1951). 

Довідки, звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу та розприділення 

всіх працюючих по займаних посадах, звіти про виконання планів з праці (1946–1964). 

Статистичні звіти: про роботу та кількість лікувальних установ (1945, 1946, 1949, 1950); про 

кількість установ культури та народної освіти (1946, 1949–1951, 1961, 1964). 

Штатні розписи, кошториси витрат інспектури (1948, 1949). 

Відомості про чисельність населення району вивезеного та знищеного німецько-

фашистськими загарбниками за період тимчасової окупації (1944). Відомості та списки 

зруйнованих, діючих та бездіючих промислових підприємств району (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1918  Черкаський спеціалізований молочний завод Черкаського обласного управління 

молочної промисловості, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 197; 1943–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1943–1946 рр. 

Накази, розпорядження начальника тресту з основної діяльності (1946). 

Місячні баланси (1944). Річні бухгалтерські звіти (1945, 1946). Інвентаризаційні баланси 

(1943, 1944). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1943, 1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 133; 1947–1949 рр. 

Накази: тресту "Укрголовмаслопром" (1947, 1958); управління м'ясної та молочної 

промисловості Черкаського Раднаргоспу (1962, 1963); Черкаського облуправління молочної 

промисловості (1967, 1968). 

Накази директора заводу з основної діяльності (1964–1966). 

Техніко-промислово-фінансові плани. Планові завдання (1949). Плани з праці, виробництва, 

собівартості та зарплати (1965–1967). 

Техніко-виробничі показники заводу (1947–1950, 1954). Річні звіти про основну діяльність 

заводу. Звіти про виконання планів з праці (1948, 1965, 1968, 1969). 

Плани заходів з наукової організації праці (1968, 1969). Звіти про впровадження винаходів та 

рацпропозицій з виробництва та журнали реєстрації заяв на рацпропозиції (1963–1969). 

Документи з охорони праці та техніки безпеки (1964–1969). 

Звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів та про роботу з кадрами (1963–1969). 

Документи про соцзмагання (1957–1961, 1967–1969). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1957–1969). Акти ревізій фінансово-господарської 

діяльності заводу (1967–1969). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 59; 1947–1969 рр. 
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Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1947–1950, 1957, 1958, 1961–1969); засідань 

заводського комітету. Звітні доповіді голови завкому (1963–1966). 

Плани роботи завкому (1949, 1958, 1964, 1965). 

Зведений звіт про роботу завкому (1947). Акти перевіряння роботи завкому (1965–1969). 

Договори на соцзмагання (1947–1950, 1962–1966). Колективні договори та акти перевіряння 

їх виконання (1949, 1950, 1965–1969). 

Кошториси прибутків та видатків (1963–1969). Річні фінансові звіти (1949, 1950, 1963–1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1924  Виконавчий комітет Геронимівської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Геронимівка Черкаського району Черкаської області  

Справ: 43; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1954); засідань виконкому (1944–1949, 1953, 1954); звітних 

зборів виборців (1953). 

Листування з райуповмінзагом про постачання сільськогосподарських продуктів (1944). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951–1954). 

Протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947). 

Бюджети сільради (1947–1954). Кошториси витрат (1947–1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947–1954). 

Річні плани заготівель сільськогосподарських продуктів (1945). Статистичні звіти про вік і 

стать населення та підсумки перепису худоби (1950, 1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–1925  Виконавчий комітет Вергунівської сільської Ради народних депутатів, с. Вергуни 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 368; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1944–1946 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1946); засідань виконкому. 

Листування: з райкомом КП(б)У та райвиконкомом про забезпечення родин фронтовиків та 

загиблих на фронтах (1944, 1945); з райфінвідділом про збір податків (1945); з 

райуповмінзагом про заготівлі сільськогосподарських продуктів (1944, 1945); з 

райвійськкоматом про облік військовозобов’язаних та нагородження орденами і медалями 

(1944, 1945); з районним шляховим відділом про шляхове будівництво та благоустрій села 

(1944). 

Відомості про склад депутатів та постійних комісій (1945, 1946). 

Бюджети сільради (1945, 1946). Кошториси витрат (1945, 1946). 
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Акти про збитки нанесені німецько-фашистськими  загарбниками колгоспам району та 

індивідуальним господарствам колгоспників (1944). Відомості про кількість громадян, 

знищених німцями за період окупації та вивезених до Німеччини (1944). 

Документи про представлення до нагородження багатодітних матерів (1945). 

Статистичні звіти: про підсумки сівби під урожай (1945, 1946); про розміри посівних площ 

(1945, 1946); про підсумки перепису худоби. 

Списки: громадян, що прибули на проживання до села (1946); родин воїнів, що загинули під 

час війни (1946); поліцейських та зрадників (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 56; 1947–1953 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансові роботи. 

 

 

Опис 3 

Справ: 279; 1954–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансові роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1926  Виконавчий комітет Будищенської сільської Ради народних депутатів, с. Будище 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 343; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1946 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945); засідань виконкому (1944, 1945); загальних зборів 

мешканців села (1945). 

Плани роботи та списки членів постійно-діючих комісій (1945). 

Листування: з райуповнаркомзагом про виконання планів постачань (1945); з 

райвійськкоматом про облік допризивників та надання допомоги родичам 

військовослужбовців (1944, 1945); з райвідділом соцзабезпечення про надання допомоги 

родичам фронтовиків (1944). 

Документи про вибори до Верховної Ради СРСР (1945). 

Кошторис витрат (1945). Відомості про доходи та видатки сільського бюджету (1945). 

Акти: про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944); обстежень 

господарств, яким нанесені збитки (1944, 1945). Акти, списки про стан села після звільнення 

від окупації (1944). 

Відомості: про збір коштів мешканцям села на будівництво танкової колони "Черкащина" 

(1944); про допомогу фронтовикам та партизанським загонам (1944). Статистичні звіти: про 

підсумки сівби під урожай 1944 р.; про кількість населення (1944, 1945). 

Списки: громадян, насильно вивезених до Німеччини (1944, 1945); старост та поліцаїв (1944); 

мешканців села, які загинули на фронтах (1944); репатрійованих громадян (1945); братських 

поховань (1945). 
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Опис 3 

Справ: 73; 1944–1957 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 4 

Справ: 250; 1958–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1928  Виконавчий комітет Змагайлівської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Змагайлівка Черкаського району Черкаської області  

Справ: 105; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1944–1946 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 

Протоколи засідань постійно-діючих комісій та документи до них (1946). 

Протоколи голосування дільничних виборчих комісій по виборах до Верховної Ради СРСР 

(1945). 

Бюджети сільради (1945, 1946). 

Документи про представлення до нагородження багатодітних матерів (1946). 

Плани заготівель сільськогосподарських продуктів та тваринництва (1945). Звіти про 

виконання планів з усіх галузей діяльності сільради (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 90; 1944–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1950, 1953–1959); засідань виконкому (1947–1959); 

загальних зборів мешканців села (1958, 1959). 

Протоколи засідань постійних комісій (1953–1959). 

Звіти голови сільради про роботу (1955–1958). 

Листування: з райвиконкомом з господарських питань (1944, 1945); з фінансовими 

установами про місцеві податки та збори (1944). 

Акти перевірянь виконання умов на соцзмагання між сільрадами (1954, 1958, 1959). 

Статистичні звіти про склад депутатів (1953, 1955). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959). 

Бюджети сільради (1947–1959). Штатні розписи (1950, 1952, 1956). Кошториси витрат (1948–

1959). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1952, 1953, 1956). 

Статистичні звіти: про підсумки сівби під урожай 1954 р.; про стать та вік населення (1952–

1955); про підсумки перепису худоби (1952, 1954). 
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Ф. Р-1930  Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Черкаської районної Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 207; 1944–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1944–1947 рр. 

Річні плани шляхових робіт (1946, 1947). 

Місячні звіти про виконані роботи з шляхового будівництва колгоспам району (1945). 

Відомості: про виконання плану шляхових робіт (1946); про штучні споруди на шляхах 

(1944). 

Акти: закріплення шляхів за колгоспами (1944); приймання шляхових робіт, які виконували 

колгоспи. 

Відомості на виплату зарплати працівникам та службовцям (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 36; 1944–1953 рр. 

Постанови, рішення облвиконкому, райвиконкому. 

Протоколи виробничо-технічних нарад (1952). 

Квартальні плани роботи відділу (1951, 1952). Річні плани шляхових робіт для відділу та 

колгоспів району (1949–1952). 

Річні звіти з шляхового будівництва. Документи (рішення, відомості, акти) про будівництво 

дороги Київ-Дніпропетровськ (1950, 1951). 

Акти: приймання виконаних робіт з шляхового-будівництва (1946–1951); закріплення шляхів 

за колгоспами (1951); виконаних колгоспами шляхових робіт (1949, 1950, 1953). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950, 1952). Річні фінансові звіти (1949–1953). 

 

 

Опис 3 

Справ: 67; 1954–1962 рр. 

Постанови, рішення облвиконкому, райвиконкому. 

Протоколи виробничо-технічних нарад. 

Квартальні плани роботи відділу. Річні плани шляхових робіт для відділу та колгоспів 

району. 

Річні звіти з шляхового будівництва. Документи (рішення, відомості, акти) про будівництво 

дороги Київ-Дніпропетровськ. 

Акти: приймання виконаних робіт з шляхового-будівництва; закріплення шляхів за 

колгоспами; виконаних колгоспами шляхових робіт. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 4 

Справ: 69; 1965–1972 рр. 

Постанови, рішення облвиконкому, райвиконкому. 
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Протоколи виробничо-технічних нарад. 

Квартальні плани роботи відділу. Річні плани шляхових робіт для відділу та колгоспів 

району. 

Річні звіти з шляхового будівництва. Документи (рішення, відомості, акти) про будівництво 

дороги Київ-Дніпропетровськ. 

Акти: приймання виконаних робіт з шляхового-будівництва; закріплення шляхів за 

колгоспами; виконаних колгоспами шляхових робіт. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 24; 1965–1970 рр. 

Протоколи: загальних профзборів; засідань місцевого комітету профспілки. Звітні доповіді 

голови місцевого комітету. 

Квартальні плани роботи місцевого комітету (1965, 1966, 1970). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Соцзобов’язання колективу відділу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1932  Черкаська артіль ім. Лесі Українки художньої промислової спілки, м. Черкаси 

Київської області  

Справ: 5; 1945–1952 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1945–1952 рр. 

Протоколи загальних зборів членів артілі (1945, 1946). 

Виробничі плани (1945–1949). Фінансові плани. 

Договори на соцзмагання між артілями та акти перевіряння їх виконання (1945–1950). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1934  Черкаська промислово-кооперативна артіль "Червоний харчовик", м. Черкаси 

Київської області  

Справ: 3; 1945, 1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1945, 1946 рр. 

Топографічний план володінь артілі та плани технічного облаштування приміщень (1945). 

Звіт про проведення культурно-масової роботи  в артілі (1946). 

Списки стахановців (1946). Облікові картки військовозобов’язаних (1946). 
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Ф. Р-1937  Черкаський плодовоовочевий радгосп Українського консервного тресту Головного 

управління консервної промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 54; 1943–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1943–1946 рр. 

Накази, розпорядження: Народного комісаріату харчової промисловості СРСР (1943, 1944); 

Українського консервного тресту; головного управління консервної промисловості СРСР 

(1946). 

Протоколи загальних зборів працівників та службовців (1944–1946). 

Виробничо-фінансові плани (1944–1946). 

Документи про відбудову радгоспу (1944–1946). Розрахунки капіталовкладень у будівництво 

та відбудову радгоспу, передбачених п'ятирічним планом (1946–1950). Річний статистичний 

звіт про виконання плану капітальних робіт (1944). 

Доповідь директора радгоспу про стан та перспективи розвитку радгоспу (1946). 

Соцзобов’язання працівників радгоспу (1944–1950). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1946). Річні бухгалтерські звіти (1944–1946). 

Оборотний баланс (1945). 

Відомості на виплату зарплати працівникам (1944, 1945). 

Акти про збитки, нанесені радгоспу німецько-фашистськими загарбниками та баланси, 

складені на підставі збитків (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 27; 1947–1956 рр. 

Накази організацій вищого рівня (1947, 1948). 

Виробничо-фінансові плани (1949–1956). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1948, 1951–1954). Річні бухгалтерські звіти 

Протоколи загальних профзборів та засідань робітничого комітету (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1945  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерна, с. Мошни Черкаського 

району Київської області  

Справ: 14; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1946 р. 

Книга обліку цінних паперів, поточних рахунків, розрахунків з установами та особами. 

 

 

Опис 2 

Справ: 12; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947, 1948); засідань правління колгоспу (1947, 

1949). 
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Виробничі плани (1948, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

Книга головних рахунків (1950). Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, 

грошових і натуральних прибутків та їх розприділення (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1946  Виконавчий комітет Леськівської сільської Ради народних депутатів, с. Леськи 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 420; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1944–1946 рр. 

Розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1946); засідань виконкому. Постанови загальних зборів 

колгоспників (1945, 1946). 

Протоколи засідань постійно-діючих комісій (1945, 1946). 

Плани роботи сільради. 

Листування: з райвиконкомом про мобілізацію робочої сили, облік посівних площ, роботу 

медичних закладів та розвиток землеробства; з райвідділом соцзабезпечення про постачання 

продуктами, надання допомоги родинам військовослужбовців, сиротам та інвалідам війни; з 

райуповмінзагом про заготівлі сільськогосподарських продуктів; з районним шляховим 

відділом про шляхове будівництво та відновлення полів; з райпрокуратурою про охорону 

соцмайна, порушення громадського порядку, мобілізацію робочої сили для промисловості, 

будівництва та сільськогосподарських робіт (1945, 1946); з райвійськкоматом про облік 

військовозобов’язаних та допризовників, забезпечення родин військовослужбовців та 

надання допомоги демобілізованим (1944, 1946). 

Документи про підготовку до виборів до Верховної Ради СРСР (1946). 

Бюджет сільради (1945). Штатний розпис (1944). 

Відомості про руйнування, здійснені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Звіти: про підсумки сівби під урожай 1946 р.; про склад населення (1945); про будівництво 

житлових будинків та господарських будівель (1946). Відомості: про облік колгоспників, 

працівників та службовців за віком (1944); про стан колгоспного майна (1944); про 

відновлення господарства колгоспу та колгоспників (1944); про кількість та стан братніх 

могил (1944). 

Списки: учителів школи (1944); керівного складу, спеціалістів колгоспу (1944); 

відповідальних працівників села (1944); мобілізованих на відновлюючі роботи (1944); 

демобілізованих, інвалідів (1946); депутатів (1944, 1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 83; 1946–1954 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансові роботи. 

 

 

Опис 3 
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Справ: 309; 1955–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансові роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1949  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Пролетар", с. Червона Слобода 

Черкаського району Київської області  

Справ: 19; 1945–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1945, 1946 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946). 

Книги головних рахунків. Книги обліку основних засобів, продуктів та матеріалів, реалізації 

продуктів, племінної худоби, прибутків та видатків (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 5; 1947–1949 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948, 1949); засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1951  Черкаська артіль "Побуткомбінат" Київської обласної різнопромислової спілки, м. 

Черкаси Київської області  

Справ: 1; 1945 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1945 р. 

Постанови Київської обласної різнопромислової спілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1952  Черкаська артіль інвалідів "Перемога" Київської обласної Ради промислової 

кооперації, м. Черкаси Київської області  

Справ: 4; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ:3; 1945, 1946, 1950 рр. 

Протоколи загальних зборів працівників артілі та засідань правління артілі (1945, 1946). 

Касова книга (1950). 
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Опис 5 

Справ: 1; 1946–1948 рр. 

Особисті картки військовозобов’язаних. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1954  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра», с. Байбузи Черкаського району 

Черкаської області  

Справ: 219; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1946 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1945); засідань правління колгоспу. 

Документи про якість посівних матеріалів та сівозмін (1946). 

Списки колгоспників по бригадах (1944). 

Книга головних рахунків (1946). Книги обліку державних постачань та колгоспної торгівлі, 

неподільних фондів, продуктів та матеріалів, натуральних прибутків, розрахунків з 

установами та особами (1946). 

Акти про збитки, нанесені господарству колгоспу німецько-фашистськими загарбниками 

(1944). 

 

 

Опис 4 

Справ: 76; 1945–1955 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1955). Звітна 

доповідь голови колгоспу (1950). 

Державні плани розвитку сільського господарства та тваринництва колгоспу (1950, 1952, 

1954). Виробничі плани (1945–1948, 1955). Плани сільськогосподарських робіт (1951). 

Договори з МТС на проведення сільськогосподарських робіт (1947–1949, 1952–1954). 

Прибутково-видаткові кошториси (1947, 1948, 1953–1955). 

Книги головних рахунків (1947–1954). Книги обліку основних засобів виробництва, планових 

завдань з рослинництва та тваринництва, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, грошових та натуральних витрат (1947–1954). 

 

 

Опис 5 

Справ: 75; 1956–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1961, 1963, 1966–1972). 

Протоколи засідань та плани роботи бюро економічного аналізу (1968–1973). 

Виробничо-фінансові плани (1956–1961, 1964). 

Агротехнічні заходи та розрахунки витрат з вирощування та збирання сільськогосподарських 

культур (1965). Аналізи виконання планових завдань госпрозрахунковими одиницями 

колгоспу (1969–1972). 

Колгоспна багатотиражна газета "Світлий шлях" (1961, 1962). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1958, 1962, 1965). 

Шнурові книги обліку насіння (1964–1969). 
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Книги обліку племінних тварин (1959–1963). 

 

 

Опис 6 

Справ: 38; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1973–1975, 1979, 1980); зборів уповноважених 

членів колгоспу (1976–1978); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1974–1979). 

Протоколи, кошториси витрат та фінансові звіти профспілкового комітету (1975–1981). 

Документи групи народного контролю (1979, 1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 16; 1964–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. Звітні 

доповіді голови профкому (1967). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1965–1971). 

Кошториси витрат (1965–1971). Річні фінансові звіти (1965–1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1955  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Пам'яті Леніна", с. Вергуни Черкаського 

району Київської області  

Справ: 56; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1944–1946 рр. 

Рішення, розпорядження райкому КП(б)У, райземвідділу та райвідділу технічних культур 

(1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1945). Плани: сівби та розвиток тваринництва (1946); здавання зернових 

та овочевих культур у фонд Червоної Армії (1944). 

Щоденні зведення про хід сільськогосподарських робіт (1945). Звіти про збір насіння 

коксагизу (1945). 

Договори та зобов’язання членів колгоспу на контрактацію продуктів (1945). 

Акти: перевірянь здавання державних постачань сільськогосподарських продуктів (1944); 

приймання державних постачань (1945). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946). Акти ревізійної комісії 

колгоспу (1944). 

Зведена відомість збитків та акти про збитки, нанесені господарству колгоспу німецько-

фашистськими загарбниками (1944). 

Списки: членів колгоспу (1946); колгоспників, які здали зерно у фонд Червоної Армії (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 25; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 
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Виробничі плани (1948, 1950). 

Агрономічний звіт (1949). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та умови на соцзмагання між бригадами і ланками 

(1949, 1950). 

Прибутково-видатковий кошторис (1950). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

Довідка про обгрунтування сівозмін колгоспу (1948). 

Акти про з'єднання колгоспів ім. Сталіна с. Вергуни з колгоспом "Пам'яті Леніна" с. Вергуни 

(1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1961  Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Шрамківської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області  

Справ: 47; 1944–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1944–1955 рр. 

Накази: Народних комісаріатів охорони здоров'я СРСР і УРСР (1944–1946); облвідділу 

охорони здоров'я (1944–1953); постанови, рішення: Полтавського облвиконкому (1946); 

Ковалівського райвиконкому (1944–1946). 

Протоколи: конференцій медичних працівників району (1950–1955); нарад медичних 

працівників (1945, 1950–1955). 

Плани роботи відділу (1947, 1950–1955). 

Річні статистичні звіти відділу (1947–1955). Статистичні звіти про роботу сільських 

лікарських дільниць та пунктів (1944–1946). Акти обстеження лікувальних закладів району 

(1950, 1951). 

Кошториси витрат бюджетних коштів (1948, 1949, 1952–1955). Річні звіти про виконання 

кошторисів по бюджету (1952, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1962  Кононівська машинно-тракторна станція (МТС), с. Кононівка Шрамківського 

району Черкаської області  

Справ: 87; 1943–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1946–1956 рр. 

Накази, розпорядження Полтавського облвиконкому (1946). 

Виробничо-фінансовий план (1946). 

Вступний та інвентарний баланси (1946). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

станції. 

Головна книга (1946). 
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Опис 2 

Справ: 43; 1947–1957 рр. 

Накази, постанови, рішення бюро обкому КП(б)У, Полтавського управління сільського 

господарства, облвиконкому, райвиконкому (1947–1949, 1953–1957). 

Виробничо-фінансові плани. 

Звіти про роботу з кадрами. 

Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1954). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність станцій. 

 

 

Опис 3 

Справ: 14; 1943, 1944, 1948 рр. 

Річні звіти колгоспів зони МТС. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 12; 1953–1958 рр. 

Протоколи засідань ради МТС (1954, 1955). 

Виробничо-фінансовий план (1958). Уточнений план фінансування виробничих витрат та 

собівартості робіт (1958). 

Статистичні звіти про роботу станції (1956, 1957). 

Акти перевіряння стану будівництва житлових будинків (1955). 

План підготовки та підвищення кваліфікації кадрів (1958). 

Штатний розпис, кошторис витрат (1957). Акти ревізій виробничо-фінансової діяльності 

станції (1953–1956). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 12; 1954–1957 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій; загальних зборів членів профспілки; засідань 

робітничого комітету (1954). 

Статистичний звіт про роботу робітничого комітету (1957). 

Акти перевіряння виконання колективних договорів. 

Кошториси витрат (1956, 1957). Фінансовий звіт (1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1963  Виконавчий комітет Шрамківської районної Ради депутатів трудящих, с. 

Шрамківка Шрамківського району Черкаської області  

Справ: 205; 1943–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження облвиконкому, райвиконкому (1944–1946). 

Протоколи: засідань виконкому; сільради (1943, 1944). 

Кошториси витрат (1943, 1944). Касова книга. 
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Плани: сільськогосподарських робіт (1946); будівництва у колгоспах району (1945, 1946); 

гідромеліоративних робіт (1946); урожайності сільськогосподарських культур у колгоспах 

(1943, 1944). 

Відомості: про наявність сільськогосподарських продуктів, інвентаря та худоби у районі 

після звільнення території від окупації (1943, 1944); про хід виконання 

сільськогосподарських робіт у колгоспах, виконання постачань продуктів (1943, 1944); про 

наявність підсобних приміщень, стан МТС, електростанцій, шкіл. лікарень та кооперації 

(1944, 1945). 

Акти: обстеження території села з метою встановлення можливості організації райцентру 

(1945); тваринництва колгоспів (1945). Заяви громадян (1943–1945). 

Списки: депутатів сільради (1944, 1945); членів виконкомів, голів сільрад та колгоспів (1944–

1946); евакуйованих громадян (1943); працівників Кононівської МТС, колгоспників, 

представлених до нагороди (1946); громадян району, нагороджених орденами і медалями 

(1946); громадян, вивезених до Німеччини (1943, 1944); репатріантів, що прибули з 

Німеччини (1944–1946); потерпілих під час німецько-фашистської окупації (1946); 

поліцейських, сільських старост (1944–1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 182; 1947–1959 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження облвиконкому. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому, Постанови, рішення, розпорядження 

райвиконкому. 

Квартальні та місячні плани роботи виконкому. 

Договори на соцзмагання між райрадами (1947, 1949, 1951–1953). Інформації про 

організаційно-масову роботу (1948–1958). 

Статистичні звіти про склад депутатів та постійних комісій (1955–1958). 

Накази виборців депутатам та документи про роботу депутатів (1955–1959). Протоколи 

окружної комісії про реєстрацію кандидатів у депутати райради та голосування дільничної 

виборчої комісій по виборах (1950). 

Річні фінансові звіти (1951–1953). 

 

 

 

 

Ф. Р-1964  Шрамківська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка) Черкаської 

обласної спілки споживчих і кооперативних товариств, с. Шрамківка Шрамківського району 

Черкаської області  

Справ: 113; 1943–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження: президії Центросоюзу СРСР (1943, 1944); облспоживспілки; 

правління райспоживспілки. 

Протоколи: засідань правління райспоживспілки (1944, 1945); зборів пайовиків (1945); 

організаційних бюро сільських споживчих товариств (1943). 

Квартальні та місячні  планові завдання (1945, 1946). 

Річні та інші звіти райспоживспілки та сільпо (1944). Документи про роботу сільпо (1943, 

1944). 
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Квартальні звіти по кадрах (1945, 1946). Іменні списки працівників райспоживспілки та 

сільпо (1943). 

Акти про збитки, нанесені райспоживспілці німецько-фашистськими загарбниками (1943, 

1944). 

 

 

Опис 5  

Справ: 87; 1947–1959 рр. 

Постанови, розпорядження: райвиконкому (1947–1954); правління облспоживспілки, 

райспоживспілки. 

Протоколи: засідань правління райспоживспілки; нарад працівників райспоживспілки та 

голів сільпо (1957–1959); звітно-виборних зборів уповноважених пайовиків (1947–1950). 

Плани фінансово-господарської діяльності (1947–1955). 

Звіти про склад та рух кадрів (1947–1958). 

Кошторис витрат (1949). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1965  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Ковалівської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Ковалівка Ковалівського району Полтавської області   

Справ: 30; 1943–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1943–1947 рр. 

Накази: Народного комісаріату соцзабезпечення УРСР (1944–1946); Управління з державного 

забезпечення і побутового устрою родин військовослужбовців УРСР (1944); накази, 

розпорядження Полтавського облвідділу соцзабезпечення (1944–1946); постанови 

райвиконкому (1944–1946). 

Квартальні та місячні звіти: про роботу відділу (1944); про кількість та допомогу родинам 

військовослужбовців (1945, 1946). Статистичні звіти про чисельність пенсіонерів, 

працевлаштування інвалідів (1945, 1946). 

Текстовий звіт про роботу з кадрами (1947). Звіти про чисельність та витрати фонду зарплати 

(1945, 1946). 

Акти приймання-передавання справ при зміні керівників (1944, 1946). 

Кошторис витрат (1946). Звіти про виконання бюджету (1944–1946). 

Головні книги (1944, 1945). Касові книги (1945, 1946). Книги обліку прибутків та витрат 

(1945, 1946). 

Відомості та доповіді: про виплату пенсій (1946); про отримання зарплати співробітниками 

відділу (1943, 1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1968  Відділ народної освіти виконавчого комітету Шрамківської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області  

Справ: 86; 1944–1959 рр. 
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Опис 1 

Справ: 86; 1944–1959 рр. 

Накази, директивні вказівки Полтавського облвідділу народної освіти (1944, 1948–1952); 

постанови, рішення райвиконкому (1947–1958). 

Накази начальника відділу з основної діяльності (1959). 

Протоколи: конференції учителів та документи до нього (1946); нарад директорів та 

завідуючих шкіл району (1945–1948); засідань ради з народної освіти та документи до них 

(1957, 1958). 

Плани роботи відділу (1958). 

Доповідні записки, довідки та листування з облвідділом народної освіти з питань 

керівництва, організації та методики роботи шкіл, дитячих установ (1949). Звіти: про роботу 

відділу (1954–1957); про стан навчально-виховної роботи у школах (1946, 1947, 1953–1958); 

про роботу шкіл району (1944–1945); про успішність та рух учнів (1951–1953, 1958); про хід 

ліквідації неписемності та малописемності серед дорослого населення (1953, 1954). 

Статистичні звіти: про стан шкіл на початок та кінець навчальних років (1944–1947, 1950–

1960); про дитячі заклади (1947, 1949, 1952, 1958). 

Документи з організації та здійснення зв'язку школи з життям, участі учнів у суспільно-

корисній праці (1948, 1955–1958). 

Плани розгортання мережі шкіл району (1946–1948, 1954–1959). Звіти про чисельність 

адміністративно-управлінського персоналу шкіл району (1958). Відомості про працівників 

шкіл району (1959, 1960). Заявки на потребу в учительських кадрах для шкіл (1951, 1952). 

Штатний розпис відділу (1954). Кошториси витрат: відділу (1952–1956); шкіл району (1952–

1958). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність (1953–1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1969  Шляховий відділ виконавчого комітету Ковалівської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Ковалівка Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 13; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1946 рр. 

Накази, розпорядження Полтавського обласного шляхового відділу. 

Накази начальника відділу з основної діяльності. 

Контрольні цифри по відділу (1945). Звіти про виконання планів роботи у будівництві шляхів 

місцевого значення (1945, 1946). 

Відомості та акти на виконані роботи (1945). Акти приймання виконаних робіт (1946). 

Списки працездатного населення колгоспів для відпрацювання трудгужповинності (1945, 

1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1970  Відділ сільського господарства виконавчого комітету Шрамківської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Шрамківка Шрамківського району Полтавської області  
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Справ: 42; 1943–1952 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1943–1952 рр. 

Накази: Народних комісаріатів землеробства СРСР і УРСР (1943–1946); міністерства 

землеробства УРСР (1945, 1946); Міністерств тваринництва СРСР і УРСР (1945, 1946); 

Міністерств технічних культур СРСР і УРСР (1946); Полтавського облуправління сільського 

господарства (1952); накази, постанови Полтавського обласного земельного відділу (1944–

1946); розпорядження райземвідділу (1943–1946). 

Протоколи загальних зборів колгоспників району (1943–1946). 

Державні земельні книги реєстрації земель (1946–1957). Виробничі плани колгоспів та річні 

звіти колгоспів (1944–1946). 

Оперативні звіти про хід та виконання планів посівів ярових і озимих культур, документи про 

урожайність сільськогосподарських культур (1944, 1951). 

Листування з обласним земельним відділом та колгоспами району про стан конярства, 

бджільництва та рибальства (1945, 1946). Статистичні звіти про наявність возів та упряжі по 

колгоспах і радгоспах району (1944). 

Бюджет, штатний розпис, кошторис витрат райвідділу технічних культур (1946). Звіт про 

виконання кошторису (1946). Прибутково-видаткові кошториси колгоспів (1944–1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1971  Інспектура державної статистики Шрамківського району, с. Шрамківка 

Шрамківського району Черкаської області  

Справ: 122; 1943–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1943, 1944 рр. 

Зведений звіт інспектури (1943). 

Коротка економічна характеристика району (1944). 

Звіти підприємств та списки дрібних промислових підприємств (1944). 

Річні звіти колгоспів про стан тваринництва та наявність худоби. 

Звіти про роботу закладів охорони здоров'я. Відомості про культурно-освітні установи, 

мережу шкіл та кількість учнів. 

Відомості про злочини німецько-фашистських загарбників. 

 

 

Опис 2 

Справ: 92; 1945–1959 рр. 

Плани роботи інспектури (1948–1959). 

Звіти з продукції підсобних промислових підприємств (1948–1952). Документи одноразового 

обліку та перепису дрібної промисловості (1945–1947, 1951–1956). 

Зведені статистичні документи: з сільського господарства (1957, 1958); тваринництва. 

Документи з обліку посівних площ та урожайності. Документи з перепису та одноразового 

обліку плодово-ягідних насаджень (1952, 1956). 

Документи з статистики: житлового фонду (1954, 1955); капітального будівництва (1948). 

Відомості про механічний рух населення (1945–1950, 1954, 1959). 
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Звіти про виконання планів з праці (1948–1952). 

Фінансові звіти інспектури (1946–1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1972  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Шрамківському районі, с. 

Шрамківка Шрамківського району Черкаської області  

Справ: 36; 1943–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1943–1955 рр. 

Накази, розпорядження: Полтавського облуповмінзагу (1943–1952); Черкаського 

облуповмінзагу (1954). 

Звіти заготівельників про надходження зерна від колгоспів району, овочів та продукції 

тваринництва (1943, 1944). Статистичні звіти та відомості про виконання планів заготівель 

сільськогосподарських продуктів (1945–1955). Документи: про заготівлі 

сільськогосподарської продукції для потреб військових частин (1943); про здачу державі 

зерна (1944). 

Списки та особові рахунки колгоспників на здачу молока державі та сільськогосподарської 

продукції (1944). Списки та облікові картки військовозобов’язаних працівників 

райуповмінзагу (1951, 1952). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1946). Річні фінансові звіти (1945, 1946). 

Квартальні звіти про виконання видаткової частини бюджету (1946). 

Книга кредитів, видатків по бюджету (1944–1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1973  Ковалівський районний відділ сільського і колгоспного будівництва Полтавського 

обласного управління у справах сільського і колгоспного будівництва, с. Ковалівка 

Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 22; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1945, 1946 рр. 

Накази, розпорядження Полтавського облуправління у справах сільського і колгоспного 

будівництва (1946); постанови райвиконкому (1946). 

Плани роботи відділу (1946). Проекти планів та плани сільського і колгоспного будівництва 

(1946). 

Звіти про роботу відділу. Інформації та звіти про хід будівельних робіт. Відомості про хід 

виконання планів будівництва в колгоспах. 

Схематичні плани господарських дворів колгоспників. Акти на відведення ділянок під 

будівництво нових об'єктів в колгоспах. Акти: нового планування сіл району (1946); здавання 

– приймання споруд (1946). 

Звіти про чисельність працівників і службовців та фонд зарплати. Списки співробітників 

відділу. 
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Штатні розписи, кошториси витрат. Місячні звіти про виконання кошторисів.  

 

 

 

 

 

Ф. Р-1975  Виконавчий комітет Демківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Демки 

Драбівського району Черкаської області  

Справ: 361; 1943–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райкому КП(б)У; постанови, розпорядження райвиконкому та його відділів; 

розпорядження: райуповнаркомзагу (1944); районних прокуратури та суду (1944, 1946); 

райвійськкомату (1943–1945). 

Протоколи: пленумів виконкому (1944); засідань виконкому (1944–1946); загальних зборів 

колгоспників та активу села (1944, 1946). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1946). Місячні відомості про прибутки та видатки 

бюджету (1946). 

Відомості про збитки, нанесені господарству села німецько-фашистськими загарбниками 

(1944, 1946). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1944–1946 рр. Звіти, відомості про хід 

сільськогосподарських робіт (1944). Відомості: про осіб, вивезених до Німеччини та 

знищених (1944, 1946); про інвалідів війни та патронованих дітей (1945). Подвірні списки 

перепису худоби (1943–1945). 

Списки: осіб, що проживали на території сільради (1943, 1944); поліцаїв та осіб, що 

перебували на службу у німців (1946). Листи з фронту (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 311; 1947–1973 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; звітних зборів виборців та звіти депутатів 

перед виборцями (1957–1962, 1968, 1970). 

Протоколи засідань, плани роботи та списки членів та постійних комісій (1952–1973). 

Договори на соцзмагання між сільрадами (1953, 1958–1964, 1972). Інформації про 

організаційно-масову роботу (1950–1973). 

Статистичні звіти про склад виконкому та постійних комісій (1952–1957, 1966–1973). 

Рішення виконкому про утворення виборчих округів та окружних виборчих комісій, 

протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки обраних депутатів (1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 

1967, 1969, 1971, 1973). Накази виборців депутатам та документи про їх виконання (1955–

1959, 1961, 1965–1967, 1969, 1971, 1973). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1955, 1958–1973). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету. 

Річні та одноразові статистичні звіти про кількість населення, худоби, насаджень та урожаю 

(1953–1973). 
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Ф. Р-1976  Виконавчий комітет Бирлівської сільської Ради народних депутатів, с. Бирлівка 

Драбівського району Черкаської області  

Справ: 346; 1943–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження: райкому КП(б)У, райвиконкому; райземвідділу (1944, 1945); 

райвідділу міліції (1943, 1944). 

Протоколи засідань виконкому (1943, 1944). 

Звіти про колгоспне будівництво (1946). 

Списки колгоспників, звільнених від самообкладання (1946). Заяви та скарги громадян (1943, 

1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 328; 1947–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1950, 1953–1979); засідань виконкому (1948–1950, 1953–

1959, 1964–1979); загальних зборів мешканців села (1972, 1974); звітних зборів виборців та 

звіти депутатів перед виборцями (1955, 1958–1979). 

Протоколи засідань та плани роботи постійних комісій (1953–1979). 

Перспективні плани роботи виконкому (1973, 1975). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1956, 1962–1964, 

1969, 1974). Інформації про організаційно-масову роботу (1950–1979). 

Статистичні звіти: про склад виконкому та постійних комісій (1947–1963, 1967–1979); про 

склад депутатів (1950, 1957, 1972–1978). 

Накази виборців депутатам (1955–1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967–1971, 1973, 1975). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957–1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1973, 1975, 

1977). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1948, 1954–1978). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету, нарахування, надходження та витрати сум 

самооподаткування (1947, 1955–1979). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1954). 

Статистичні звіти про кількість населення, худоби (1947–1970, 1976–1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1977  Виконавчий комітет Кантакузівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Кантакузівка Драбівського району Черкаської області  

Справ: 293; 1943–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1943–1946 рр. 
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Постанови, розпорядження: райвиконкому; райземвідділу (1943, 1944); райуповнаркомзагу та 

інспектури УСУ Ковалівського району (1944); народного суду та прокуратури (1944, 1946); 

райвійськкомату (1943, 1944). 

Протоколи: засідань  виконкому; нарад активу села. 

Документи про роботу постійно-діючих комісій (1946). 

Відомості про роботу сільради (1946). 

Листування з райвійськкоматом про облік військовозобов’язаних, що загинули на території 

сільради (1944). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1945). 

Бюджет сільради (1946). Кошторис витрат та відомості про його виконання (1945). Місячні 

звіти про виконання бюджету (1946). Документи по самооподаткуванню (1944, 1945). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1944, 1946 рр. Відомості про кількість 

населення, землі, худоби та будівель у колгоспах (1943, 1944). 

Списки: передових колгоспників (1944); колгоспів, що мають присадибні ділянки (1943); 

громадян з відомостями про виконання постачань сільськогосподарських продуктів (1944). 

Подвірні списки-виборки з погосподарських книг про чисельність худоби (1944, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 259; 1947–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1974, 1975, 

1979). 

Документи про роботу постійних комісій (1964–1979). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1951, 1959). 

Інформації про стан організаційно-масової роботи (1955–1959, 1963–1968, 1973–1979). 

Накази виборців депутатам (1955, 1965–1967). Звіти депутатів перед виборцями (1969, 1974–

1979). Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, облікові картки депутатів (1955, 1957, 1959, 1961, 1963–1965, 1969, 1971, 

1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради (1948–1978). Штатні розписи (1962, 1964, 1973–1979). кошториси витрат 

(1957, 1962–1965, 1969, 1970, 1973–1979). Річні звіти про виконання сільського бюджету 

(1953–1978). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1952, 1960, 1968, 1972). 

Плани: благоустрою села (1965); будівництва соціально-культурних закладів та заходи з 

благоустрою населених пунктів (1965–1967). 

Статистичні відомості: про кількість населення (1948, 1954, 1955, 1963–1966, 1971–1975, 

1978, 1979); про кількість худоби (1965, 1966, 1971–1975, 1978, 1979); про підсумки сівби 

(1954); про стан тваринництва (1970); про стан житлового будівництва (1948, 1964, 1965). 

Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу (1955, 1961, 

1962, 1967, 1973–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1979  Виконавчий комітет Кононівської сільської Ради народних депутатів, с. Кононівка 

Драбівського району Черкаської області  

Справ: 334; 1943–1981 рр. 
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Опис 1 

Справ: 34; 1943–1946 рр. 

Розпорядження, директиви: райкому КП(б)У, райвиконкому; райземвідділу; інспектури УСУ 

(1943, 1944); райуповнаркомзагу (1943, 1944); райвідділу міліції, прокуратури та народного 

суду (1943–1945); райвідділу соцзабезпечення (1943–1945); районного шляхового відділу 

(1944, 1945). 

Протоколи засідань виконкому (1946). 

Бюджет сільради (1946). Кошторис витрат (1946). 

Книги обліку доходів та видатків та сум самообкладання (1946). 

Статистичні відомості про кількість населення та худоби. Заяви громадян. 

 

 

Опис 2 

Справ: 300; 1947–1981 рр. 

Рішення організації вищого рівня (1976–1981). 

Протоколи: сесій сільради (1949, 1952–1981); засідань виконкому; звітних зборів виборців та 

звіти депутатів перед виборцями (1968–1981). 

Документи про роботу постійних комісій (1966–1981). 

Квартальні плани роботи виконкому (1976–1981). 

Договори на соцзмагання між сільрадами (1957–1960, 1977, 1978). Інформації про 

організаційно-масову роботу (1949–1953, 1966–1981). 

Статистичні звіти про склад виконкому та постійних комісій (1952, 1966–1974, 1977–1981). 

Накази виборців депутатам (1967, 1970, 1973, 1974, 1977). Протоколи загальних зборів 

трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про 

реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися 

(1971, 1973–1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради, Штатні розписи (1951–1975). Кошториси витрат (1948, 1951–1981). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1947–1953, 1956, 1960, 1961, 1966–1981). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1949, 1950, 1954–1965, 1974, 1976). 

Статистичні звіти про кількість населення та худоби (1947–1957, 1962–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1981  Виконавчий комітет Нехайківської сільської Ради народних депутатів, с. Нехайки 

Драбівського району Черкаської області  

Справ: 354; 1945–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1945, 1946 рр. 

Бюджет сільради (1946). Кошторис витрат (1945). 

Касова книга (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 17; 1947–1952 рр. 
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Протоколи: сесій сільради (1949–1851); засідань виконкому (1949–1951); загальних зборів 

мешканців села (1952); загальних зборів виборців (1949). 

Акти приймання-здавання справ при зміні голів сільради (1950, 1952). 

Бюджет сільради (1947–1951). Штатні розписи (1947–1951). Кошториси витрат (1947, 1950, 

1951). 

 

 

Опис 3 

Справ: 334; 1953–1979 рр. 

Рішення, розпорядження сільвиконкому (1963, 1976–1979). 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; сходок мешканців села та нарад активу села 

(1963, 1964, 1968, 1971, 1972); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборами 

(1957–1962, 1965–1969, 1973–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи та списки членів постійних комісій (1958–1979). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1953, 1959–1963, 

1966, 1971–1975, 1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1955–1979). 

Статистичні звіти про склад виконкому та постійних комісій (1953–1958, 1963–1979). 

Акти приймання-здавання справ при зміні секретарів сільради (1953–1955, 1958–1963). 

Накази виборців депутатам та документи про їх виконання (1955, 1957–1961, 1963–1965, 

1967–1969, 1971–1973, 1975, 1977). Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню 

кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, особові та облікові картки 

депутатів (1953, 1955–1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971–1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету. 

Статистичні звіти про кількість населення та худоби. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1982  Виконавчий комітет Яворівської сільської Ради народних депутатів, с. Яворівка 

Драбівського району Черкаської області  

Справ: 375; 1943–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому та його відділів. 

Протоколи: пленумів та засідань президії сільради (1943, 1945); засідань виконкому (1944–

1946); зборів виборців (1943, 1944, 1946). 

Місячні плани роботи сільради (1946). 

Бюджет сільради (1946). Кошторис витрат та місячні відомості про використання бюджетних 

сум (1945). 

Довідка про час окупації та звільнення території села від німецько-фашистських загарбників 

(1944). 

Планові завдання з заготівель сільськогосподарських продуктів (1946). Наряди 

райуповмінзагу на заготівлі сільськогосподарських продуктів (1943, 1944). 
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Відомості: про виконання сільськогосподарських робіт (1946); про родини червоноармійців 

(1943). Місячні звіти про житлове будівництво (1946). Статистичні звіти про кількість 

населення (1944). Заяви та листи громадян (1943–1945). 

Списки: депутатів сільради (1946); сімей військовослужбовців (1944); репатрійованих з 

Німеччини (1946); військовозобов’язаних (1943); поліцаїв, старост та інших посібників 

німецьких загарбників (1944). Повідомлення Радянського інформбюро про військові події 

(1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 332; 1947–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1979); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1970–1975, 1978, 1979); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1955–

1963, 1971, 1974–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи та списки членів постійних комісій (1955–1973, 1976–

1979). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1951, 1957, 

1959, 1965–1969). Інформації про стан організаційно-масової роботи (1949–1962, 1965–1975, 

1978, 1979). 

Статистичні звіти про склад виконкому та постійних комісій (1954–1957, 1969–1979). 

Акти приймання-передавання справ при зміні голів виконкому (1954, 1965, 1966). 

Накази виборців депутатам (1955–1959, 1963, 1965, 1967, 1971, 1973, 1979). Протоколи 

загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1951–1979). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету, нарахування та витрати сум самооподаткування (1953–1979). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947–1952, 1962, 1970, 1971). 

Річні та одноразові статистичні звіти про кількість населення та худоби (1953–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1983  Виконавчий комітет Степанівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Степанівка Драбівського району Черкаської області  

Справ: 294; 1943–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райкому КП(б)У (1944, 1945); постанови, розпорядження: райвиконкому та 

його відділів; райвідділу МВС та прокуратури (1945). 

Протоколи засідань виконкому (1944, 1946). 

Бюджет сільради (1946). Бухгалтерські документи касово-меморіального порядку (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946). 

Довідки, звіти про житлове будівництво, благоустрій села та наявність господарств (1946). 

Список багатодітних матерів (1946). 
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Опис 2 

Справ: 276; 1947–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1979); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1977). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1955–1959, 1962–1979).  

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 1952, 1959–

1962, 1966, 1967). Інформації про організаційно-масову роботу (1951–1970, 1974–1977). 

Статистичні звіти про склад виконкому та постійних комісій (1950, 1953–1958, 1963–1979). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 

1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1947, 1951–1965, 1970–1979). Кошториси витрат (1947, 

1950–1979). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1950–1979). 

Річні та одноразові статистичні звіти про кількість населення та худоби (1950–1956, 1959–

1969, 1976–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1984  Виконавчий комітет Шрамківської селищної Ради народних депутатів, смт. 

Шрамківка Драбівського району Черкаської області  

Справ: 359; 1943–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1943–1947 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому та його відділів (1943–1946); розпорядження 

райвійськкомату (1943–1945). 

Протоколи: пленумів та нарад сільради (1944, 1945); засідань виконкому (1944–1947). 

Бюджет селищної Ради (1946). 

Книги обліку доходів та видатків селищного бюджету (1946, 1947). 

Робочі плани весняних посівів в колгоспах (1945). 

Відомості, акти про збитки, нанесені колгоспам району та громадянам німецько-

фашистськими загарбниками (1944, 1945). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай в господарствах колгоспників, одноосібників, 

працівників та службовців (1945, 1946). Статистичні звіти про склад населення за віком і 

статтю, наявність худоби у населення (1944, 1945). Відомості про кількість та списки 

громадян, насильно вивезених до Німеччини та які повернулася на батьківщину (1944–1946). 

Довідки-характеристики громадян (1946). 

Списки: Передовиків виробництва сільськогосподарських артілей району (1945); дітей-сиріт, 

що потребують матеріальної допомоги (1945); колишніх старост, поліцаїв, німецьких 

активістів та їх сімей (1945). Облікові картки, мобілізаційні лиски та списки 

військовозобов’язаних (1944, 1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 44; 1947–1954 рр. 
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Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 3 

Справ: 287; 1955–1979 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1986  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Більшовик", с. Шрамківка Шрамківського 

району Полтавської області  

Справ: 45; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1943–1946 рр. 

Розпорядження: райвиконкому та райземвідділу; райуповнаркомзагу (1943, 1944). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945, 1946). 

Виробничі плани (1944–1946). Зобов'язання, умови, договори на здавання державі 

сільськогосподарської продукції (1945). Зобов'язання на здавання зерна у хлібний фонд 

Червоної Армії (1944). 

Довідки, звіти, відомості про стан зернового господарства, підсумки сівби та державних 

постачань сільськогосподарських продуктів (1944, 1946). Щомісячні звіти про стан 

тваринництва (1945). 

Договори на виконання робіт Кононівською МТС (1946). 

Акти: обстеження стану тваринництва, землекористування (1946); на виконання 

сільськогосподарських робіт Кононівською МТС (1945, 1946); апробації насіння (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 13; 1948–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1948, 1949). 

Кошториси витрат (1948, 1949). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу 

(1948, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1987  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Погреби Ковалівського 

району Полтавської області  

Справ: 22; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 22; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому та райземвідділу (1945, 1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1944–1946). 

Щомісячні звіти про стан тваринництва (1945). Відомість перепису населення села (1943). 

Договори, відомості, акти про контрактацію худоби та цукрового буряка, стан зернового 

господарства та тваринництва колгоспу (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1945). 

Книга головних рахунків (1946). Книги обліку продуктів і матеріалів, інвентаря, прибутків та 

видатків (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1988  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "1-ше Травня", с. Бирлівка Ковалівського 

району Полтавської області. 

Справ: 10; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому та райземвідділу (1946). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946). 

Виробничі плани. Планові завдання (1945, 1946). 

Акти, договори , умови на виконання сільськогосподарських робіт (1945, 1946). 

Агрономічний звіт та акти апробації насіння (1946). Інформації, довідки, звіти про стан 

сільськогосподарського виробництва (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1989  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Семенівка Ковалівського 

району Полтавської області  

Справ: 11; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1943–1946 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1946). 

Виробничі плани (1944–1946). 

Акти апробації насіння (1944, 1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 
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Ф. Р-1994  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Політвідділ", с. Кантакузівка 

Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 35; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1943–1947 рр. 

Розпорядження райвиконкому та райземвідділу (1943–1946). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1947). 

Виробничі плани (1944, 1946). Плани проведення сільськогосподарських робіт (1946). 

Договори з колгоспниками на здавання худоби (1946). 

Документи про стан: сільськогосподарського виробництва (1944, 1945); тваринництва (1943–

1945); шляхів (1945, 1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943, 1944). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1943, 1944). 

Книги обліку державних постачань та колгоспної торгівлі, продуктів та матеріалів, 

натуральних та грошових витрат (1946). 

Акти про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Відомості про родини червоноармійців (1943). Списки колгоспників (1943–1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 9; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу 

Виробничі плани (1947, 1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1997  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. Погреби Шрамківського 

району Полтавської області  

Справ: 33; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1943–1950 рр. 

Постанови, розпорядження: райкому КП(б)У (1943–1949); райвиконкому та райземвідділу 

(1943–1949); райуповнаркомзагу (1943, 1944). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1947–1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

Інвентарна книга обліку робочої худоби, молодняку, сільськогосподарських машин та 

будівель (1946). Книги головних рахунків (1944–1946). Книги обліку державних постачань, 

продажу сільськогосподарської продукції, майна, продуктів та матеріалів, фондів, грошових і 

натуральних прибутків та їх розприділення. 
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Ф. Р-1999 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІІ з'їзду КПРС, с. Мойсівка 

Драбівського району Черкаської області  

Справ: 51; 1943–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 51; 1943–1962 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження: райкому КП(б)У (1943, 1944); райвиконкому (1943–

1945); райземвідділу, райуповнаркомзагу (1943, 1944). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1962). 

Виробничо-фінансові плани (1945–1947, 1950–1960). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1960–1964). Шнурові книги обліку насіння (1961, 

1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2002  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Демки Шрамківського району 

Полтавської області  

Справ:40; 1943–1946, 1948–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ:40; 1943–1946, 1948–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому, райземвідділу та райфінвідділу (1943–1945). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945, 1946, 1950). 

Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1946, 1948, 1949). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1945, 1946). 

Земельно-шнурова книга (1950–1956). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Книги головних рахунків (1943, 1944). Книги обліку засобів неподільних фондів, майна, 

продуктів та матеріалів, грошових і натуральних прибутків на їх роз приділення, грошових та 

натуральних витрат (1943–1946). Заяви громадян (1944, 1945) 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2004  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Шрамківка Шрамківського 

району Полтавської області  

Справ: 14; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1945–1947 рр. 

Протокол звітно-виборних зборів колгоспників (1947). 

Виробничий план (1946) 

Прибутково-видатковий кошторис (1946). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1945, 1946). 
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Книги головних рахунків (1945, 1946) Книги обліку основних засобів, продуктів, матеріалів 

та грошових витрат (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 7; 1949, 1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950); засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани. 

Кошторис витрат (1949). Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2005  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шмідта, с. Демки Шрамківського 

району Полтавської області  

Справ: 15; 1943–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1943–1947 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1946); засідань правління колгоспу. 

Прибутково-видаткова книга (1943–1945). Книги головних рахунків (1944, 1945). Книги 

обліку: продуктів та матеріалів (1943–1945); підзвітних організацій та осіб (1945). 

 

 

 

 

 

Ф.Р- 2006  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Кононівка Шрамківського 

району Полтавської області  

Справ: 17; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1943–1947 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1947). 

Виробничий план (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943, 1945, 1947). 

Книги обліку основних засобів, грошових прибутків та їх розприділення (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 4; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 
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Ф. Р-2007  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Комунар", с. Кантакузівка Шрамківського 

району Полтавської області  

Справ: 41; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому та райземвідділу. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; бригадних зборів. 

Виробничі плани. 

Річний звіт та документи про стан сільськогосподарського виробництва (1944). Документи 

про організацію та проведення шляхових робіт в колгоспі (1946). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1946). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу (1946). 

Книги допоміжних рахунків (1943–1945). Інвентарні книги  обліку тварин та 

сільськогосподарського реманенту (1945, 1946). Книги обліку вибуття основних засобів, 

продуктів та матеріалів. 

Списки: працездатних колгоспників (1945); колгоспників на отримання промислових товарів 

(1944). Заяви громадян (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 10; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1948, 1950). 

Соцзобов’язання колгоспників (1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2009 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Бирлівка Шрамківського 

району Полтавської області  

Справ: 28; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1946 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945, 1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1946). 

Оборотні відомості (1944). Книга аналітичного обліку (1944). Книги обліку допоміжних 

рахунків, прибутків та витрат, підзвітних осіб. 

 

 

Опис 2 

Справ: 9; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948, 1949); засідань правління колгоспу (1948–

1950). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

Книги головних рахунків (1947, 1948). 
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Ф. Р-2010  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Нехайки Ковалівського 

району Полтавської області  

Справ: 36; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1943–1946 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1944–1946). 

Виробничі плани (1944–1946). 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1944 р. Оперативні відомості про підготовку 

до весняної посівної кампанії, хід збирання урожаю, наявність худоби та землі у колгоспників 

(1944). 

Договори з МТС, цукровими заводами на виконання сільськогосподарських робіт та 

контрактацію цукрових буряків (1945). Договори на здачу в оренду приміщень (1945, 1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1945, 1946). Інвентаризаційні відомості сільськогосподарського інвентаря, продуктів та 

тварин (1943, 1946). 

Акти про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Списки: членів колгоспу (1944); громадян, які повернулися з Німеччини (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2012  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе, с. Степанівка 

Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 26; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому та райземвідділу (1945, 1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1946). 

Договори з МТС та цукровим заводом на проведення сільськогосподарських робіт, 

контрактацію цукрових буряків (1946). 

Акти апробації сортового насіння та сортові посвідчення (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Прибутково-видаткові книги (1944, 1945). Книги голових рахунків (1945, 1946). Книги обліку 

основних засобів, продуктів та матеріалів, грошових витрат (1944, 1945). 

Заяви громадян (1945, 1946).  
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Ф. Р-2014  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червона зірка", с. Шрамківка 

Шрамківського району Полтавської області  

Справ: 39; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1944–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому та райземвідділу. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Договори з МТС та цукровим заводом про виконання сільськогосподарських робіт (1946). 

Акти апробації сортового насіння (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти інвентаризації, 

інвентаризаційні відомості основних та допоміжних засобів виробництва (1944). 

Головна книга (1945). Книги обліку основних засобів, головних та допоміжних рахунків, 

продуктів та матеріалів. 

Списки: спеціалістів колгоспу (1944); громадян-власників корів (1944); колгоспників, які 

добровільно внесли кошти в фонд оборони країни (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 11; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани про фінансово0господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2015  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Шляхом Леніна", с. Бирлівка Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 74; 1943–1946, 1948–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 74; 1943–1946, 1948–1962 рр. 

Розпорядження райвиконкому та райземвідділу (1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани. Зобов'язання колгоспників на здачу державі сільськогосподарської 

продукції (1945). 

Місячні звіти про види на урожай (1946). 

Договори з МТС та цукровим заводом (1946). 

Акти апробації сортового насіння (1944, 1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1946). 

Касова книга (1943–1945). Книги обліку державних постачань та колгоспної торгівлі, фондів, 

грошових коштів та цінних паперів, продуктів і матеріалів, грошових прибутків та їх 

розприділення (1943–1946). 
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Ф. Р-2016  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кузьменка, с. Сталінівка Шрамківського 

району Полтавської області  

Справ: 34; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1943–1950 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому та райземвідділу (1943, 1944, 1947–1950). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1948, 1950). 

Основні показники плану проведення сільськогосподарських робіт (1946). 

Акти: апробації сортового насіння (1946); обстежень сільськогосподарських тварин, посівів, 

договорів на продаж зерна райспоживспілці (1943). 

Соцзобов’язання колгоспників (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1948). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1944–1950). 

 

 

 

 

Ф. Р-2017  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Демки Шрамківського району 

Полтавської області  

Справ: 34; 1943–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1943–1949 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1949); засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1945–1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1943). 

Інвентарна книга (1944). Книга головних рахунків (1944, 1945). Книги обліку основних 

засобів виробництва, фондів, державних постачань та колгоспної торгівлі, майна, матеріалів, 

грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, цінних паперів та розрахунків з 

особами і установами (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2018  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Клич", с. Нехайки Шрамківського району 

Полтавської області  

Справ: 37; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, райуповмінзагу (1944, 1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1946). 

Книги головних рахунків. Книги обліку фондів, продуктів та матеріалів, тварин. 
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Опис 2 

Справ: 17; 1947–1950 рр. 

Рішення райвиконкому (1949). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани. 

Соцзобов'язання колгоспників (1948, 1950). Договір на соцзмагання між колгоспами (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2019  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Спільний пахар", с. Лизогубівка 

Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 28; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому, райземвідділу. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1943–1945). 

Звіти, відомості та списки про стан рослинництва та тваринництва (1945, 1946). 

Договори з МТС та іншими підприємствами на виконання сільськогосподарських робіт та 

акти приймання робіт (1945, 1946). 

Листування з цукровими заводами та колгоспами про постачання продуктів харчування та 

нарахування коштів (1946). Приймальні акти та накладні на здану продукцію в фонд 

державного забезпечення (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1946). 

Книги обліку основних засобів виробництва, продуктів та матеріалів, грошових прибутків та 

їх розприділення (1944, 1945). 

 

 

 

 

Ф. Р-2020  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Іскра", с. Нехайки Ковалівського району 

Полтавської області  

Справ: 28; 1943–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1943–1947 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому, райземвідділу (1944–1946). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1947). 

Плани: розвитку тваринництва, посіву культур, засипання насіння овочевих культур та 

паркового господарства, здавання хліба державі (1944–1946); шляхово-ремонтних робіт та 

акти перевіряння їх виконання (1946). 

Акти про передавання майна при зміні голови колгоспу, стан тваринництва, здавання та 

приймання на зберігання урожаю (1946). 

Договори, умови на соцзмагання між колгоспами, бригадами та ланками (1945, 1946). 



759 

 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книги обліку основних засобів, продуктів та матеріалів, розрахунків з організаціями та 

різними особами (1944, 1945). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2021  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, хут. Петропавлівка 

Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 17; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944–1946 рр. 

Річні виробничі плани (1945, 1946). 

Прибутково-видаткові кошториси, річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

Книги головних рахунків. Книги обліку продуктів та матеріалів (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2022 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя", с. Степанівка Шрамківського 

району Полтавської області  

Справ: 25; 1944–1946, 1948–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1944–1946, 1948–1950 рр. 

Розпорядження Ковалівського райкому КП(б)У, райвиконкому, райземвідділу та 

райуповнаркомзагу (1945, 1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946, 1948, 1950); засідань правління колгоспу 

(1948, 1950). 

Річні виробничі плани (1944–1946, 1949). 

Інформації, довідки та звіти про хід будівництва будинків колгоспників, господарських та 

культурно-побутових будівель (1946). 

Умови на контрактацію худоби та акти перевіряння стану тваринництва колгоспу (1945). 

Трудові договори про роботу на Шрамківському цукровому заводі. Акти про контрактацію 

зерна, перевіряння організації праці в колгоспі та стан зберігання архівних документів (1946). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944–1946, 1949). Акти ревізійної комісії колгоспу (1946). 

Земельно-шнурова книга (1950). 

Книги обліку вибуття основних засобів виробництва, натуральних витрат та допоміжних 

рахунків (1946). 
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Ф. Р-2023  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т.Г.Шевченка, с. Демки Ковалівського 

району Полтавської області  

Справ: 12; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1943–1946 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1943–1945). 

Річні виробничі плани (1944–1946). План збирання зернових (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1946). 

Інвентарні описи майна, худоби та птиці (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2038  Виконавчий комітет Іркліївської районної Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв 

Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 296; 1941–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 115; 1943–1946 рр. 

Постанови обкому КП(б)У (1945); постанови, розпорядження облвиконкому (1943–1945). 

Протоколи: засідань райвиконкому та документи до них (1943, 1944, 1946); засідань 

виконкому сільрад (1944–1946); загальних зборів колгоспі району (1945). Постанови, 

розпорядження райвиконкому (1945, 1946). 

План роботи: виконкому та його відділів (1945); сільрад (1945, 1946). 

Плани та звіти райвиконкому і сільрад з організаційно-масової роботи (1946). 

Зведення місцевих бюджетів (1946). Квартальні та місячні фінансові звіти (1944, 1945). 

Зведення: про підготовку до весняної сівби (1946); про хід заготівель технічних культур, хід 

реалізації позики з відбудови народного господарства, виконання постачань державі 

сільськогосподарських продуктів та хід збирання урожаю сільськогосподарських культур 

(1945); про хід сільськогосподарських робіт в районі (1946). 

Іменний список на репатрійованих громадян, які повернулися з Німеччини по сільрадах 

району (1945–1950). Заяви та скарги трудящих. 

 

 

Опис 2 

Справ: 181; 1941–1959 рр. 

Постанови райкому КП(б)У (1948, 1949, 1953); постанови, рішення Полтавського 

облвиконкому (1947–1953); рішення, розпорядження Черкаського облвиконкому (1954–1959). 

Протоколи: сесій райради (1948–1959); засідань виконкому (1947–1959); виробничих нарад 

райвиконкому та документи до них (1947); засідань та плани роботи сільрад району (1947); 

звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1955–1958). Постанови 

райвиконкому (1948, 1949, 1953). 

Квартальні плани роботи райвиконкому (1951–1959). 

Протокол засідань, плани роботи та звіти постійних комісій (1953–1959). 

Акти перевірянь роботи сільрад, проведені інструктором райвиконкому (1947–1950). 
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Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948–1951, 1954–

1957). Інформації про організаційно-масову роботу: сільрад (1947–1959); райвиконкому 

(1948–1955). 

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, постійних комісій та скликання сесій 

райвиконкому і виконкомів сільрад (1947, 1952–1958). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати райради, 

голосування окружних та дільничних комісій по виборах, заяви кандидатів про згоду 

балотуватися (1955, 1957–1959). 

Документи про нагородження: працівників району медаллю "За доблесну працю у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр." (1941–1945); передовиків сільського господарства, 

учасників Всесоюзної сільськогосподарської виставки (1956, 1957); багатодітних матерів 

(1954–1959). 

Штатні розписи, кошториси витрат райвиконкому та його відділів (1944–1947, 1954–1959). 

Річні звіти про виконання кошторисів видатків по бюджету (1954–1959). 

Документи про нанесення збитків організаціям, колгоспам та громадянам під час окупації 

району німецько-фашистськими загарбниками у 1941–1943 рр. 

Листування з питань репатріації  громадян (1950). Дислокація військових кладовищ та 

братських могил по району (1947). 

Зведення про хід підготовки до весняної сівби по колгоспах району, хід 

сільськогосподарських робіт в колгоспах та хід реалізації державної позики відбудови та 

розвитку народного господарства по сільрадах і колгоспах району (1947). Місячні звіти про 

виконання поставок зерна та продуктів тваринництва по колгоспах району (1947). 

Списки: депутатів (1950); завідуючих відділами, голів та секретарів сільрад, голів колгоспів 

та інших співробітників райвиконкому (1950–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2039  Відділ шляхового і транспортного господарства виконавчого комітету Іркліївської 

районної Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 5; 1945–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1945, 1946 рр. 

Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 4; 1946, 1947 рр. 

Річний план будівництва шляхів (1946). 

Акти приймання робіт (1946). 

Річний бухгалтерський звіт (1947). 
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Ф. Р-2040  Іркліївська районна інспектура Центрального статистичного управління СРСР 

(УСУ СРСР), с. Іркліїв Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 36; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1943–1946 рр. 

Вказівки УСУ СРСР (1945, 1946); накази: Уповноваженого Держплану СРСР в Полтавській 

області (1945); облстатуправління (1944, 1946); постанови облвиконкому, райвиконкому 

(1945, 1946). 

Плани роботи інспектури (1946). 

Відомості про дрібні промислові підприємства за Всесоюзними переписами (1945, 1946). 

Відомості про чисельність худоби та підсумки перепису худоби (1944). Звіти про стан 

тваринництва та наявність худоби. 

Заключні звіти про підсумки сівби, розміри посівних площ, облік сортових посівів під 

урожай (1944–1946). Підсумки перепису виноградних насаджень в державних господарствах 

та колгоспах (1946). 

Звіти про наявність тракторів (1943–1945). 

Звіти про хід будівництва житлових будинків колгоспників, господарських будівель 

колгоспів та культурно-побутових будівель (1946). 

Звіти сільрад про кількість населення за віком та статтю (1944–1946). 

Звіти про чисельність працівників та витрачання фонду зарплати, список працівників 

інспектури, автобіографії, заяви про прийом на роботу (1946). Списки установ та підприємств 

(1946). 

Короткі зведення про культурно-освітні заклади, список клубних закладів та районних газет 

(1945, 1946). Відомості про початкові семирічні та середні школи (1946). 

Списки промислових підприємств колгоспів району, звільнених від німецько-фашистських 

загарбників (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2041  Іркліївська районна державна інспекція по оприділенню якості насіння, с. Ірліїв 

Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 20; 1944–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944 р. 

Робочі бланки зразків. 

Касова книга. 

 

 

Опис 2 

Справ: 15; 1945–1947 рр. 

Накази, директиви вказівки облдержінспекції з якості насіння (1946). 

Річні звіти про виробничу діяльність (1946). 

Робочі бланки зразків (1945, 1946). Журнали реєстрації (1946, 1947). 

Договори на соцзмагання між райдержінспекціями та акти перевіряння їх виконання (1946). 

Штатний розпис, кошторис витрат (1946). 
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Касова книга (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2042  Відділ по будівництву в колгоспах виконавчого комітету Іркліївської районної 

Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 33; 1945–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1945 р. 

Постанови, розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому; накази, директиви облвідділу по 

будівництву в колгоспах. 

Плани будівництва. 

Заяви та скарги трудящих. 

Касова книга. 

 

 

Опис 2 

Справ: 27; 1948–1958 рр. 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства міського і сільського 

будівництва УРСР (1956, 1957). 

Проекти планів (1950–1965). Річні плани будівництва та виробництва будівельних матеріалів 

(1954–1957). 

Річні звіти по будівництву. Відомості про виконання робіт з підготовки чаші водосховища 

Кременчуцької ГЕС (1958). 

Звіти про чисельність працівників і службовців та фонд зарплати (1953–1958). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1953–1958). Річні фінансові звіти (1954–1958). 

Список колгоспників району , що проживають в землянках(1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2044  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Іркліївському району, с. Іркліїв 

Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 15; 1945–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1945–1951 рр. 

Звіти про виконання планів постачань (1945, 1946). Підсумкові звіти: про виконання 

обов'язкових постачань зерна та натуроплату за роботи МТС із урожаю (1947–1949); по 

продуктах тваринництва та рослинництва, нарахування продуктів рослинництва (1950); по 

нарахуванню зернових по індивідуальному сектору (1951). 

Списки: колгоспів, які притягуються до обов'язкових постачань державі зерна, насіння 

олійних культур та сіна (1948); колгоспів, які притягуються до обов'язкових постачань 

продуктів тваринництва державі (1949). 
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Ф. Р-2045  Відділ народної освіти виконавчого комітету Іркліївської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 7; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1943–1946 рр. 

Підписні листи та відомості про одержання облігацій 3-ої та 4-ої державної позики (1945, 

1946). 

Кошториси шкіл району (1946). Місячні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–2049  Державний племінний завод "Старий Коврай" Українського республіканського 

тресту племінних заводів та радгоспів Міністрества радгоспів УРСР, с. Старий Коврай 

Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 521; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1943, 1944 рр. 

Розпорядження Полтавського державного тресту радгоспів (1944). 

Списки працівників радгоспу (1944). 

Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізійної комісії (1944). 

 

 

Опис 3 

Справ: 393; 1943–1980 рр. 

Накази, постанови: Міністерства радгоспів УРСР (1947–1950, 1955, 1969, 1970, 1975, 1976); 

Міністерства сільського господарства УРСР (1968, 1969, 1955, 1969, 1970, 1975, 1976); 

Міністерства сільського господарства УРСР (1968, 1969, 1975, 1976); Українського 

республіканського тресту племінних заводів та радгоспів (1954, 1956, 1959–1972, 1975–1980); 

Головного управління племінних радгоспів (1957, 1958); рішення облвиконкому (1968–1972, 

1975, 1976). 

Статути радгоспу (1948, 1970). 

Розпорядження директора племзаводу з основної діяльності (1968–1972, 1977–1980). 

Протоколи: засідань технічної ради племзаводу (1976–1979); засідань постійно-діючих 

виробничих нарад (1973, 1974); виробничих нарад (1969–1972); загальних зборів працівників 

та службовців (1971). 

Протоколи засідань, плани роботи та списки членів бюро економічного аналізу (1976–1980). 

П'ятирічні плани розвитку господарства племзаводу (1966–1980). Річні виробничо-фінансові 

плани (1945–1977, 1980). Плани основних агротехнічних заходів (технологічні карти) (1964–

1969, 1979). Річні плани ветеринарно-профілактичних та протиепізоотичних заходів та 

ветеринарні звіти (1966–1972). 
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Довідка про історію племзаводу (1966). Зведені показники, аналізи та інформації про 

господарську діяльність племзаводу (1967–1972, 1975–1979). Основні показники виробничо-

фінансових планів (1966–1975, 1978–1980). Статистичні звіти племзаводу (1973–1976). 

Заключний звіт про результати сівби під урожай (1967). річні агрономічні звіти (1971–1980). 

Річні звіти про стан тваринництва (1966–1980). Зведені відомості про бонітування свиней 

(1947, 1948). Журнали епізоотичного стану тварин (1968, 1969). Відомості та книги з обліку 

виробництва рослинництва і тваринництва (1966–1972). 

Документи (протоколи, заяви, звіти) з раціоналізації та винахідництва (1973, 1976–1980). 

Звіти: про розвиток та впровадження нової техніки (1973–1980); про потерпілих при 

нещасних випадках, пов'язаних з виробництвом (1973, 1976–1980). Документи (річні плани і 

титульні списки, ліміти фінансування, кошториси, звіти) з капітального будівництва (1949, 

1950, 1955, 1960–1962, 1972). 

Документи (накази, плани, звіти, списки) про роботу з кадрами (1966–1979). 

Соцзобов’язання колективу племзаводу та підсумки їх виконання (1966–1972). Колективні 

договори та акти перевіряння їх виконання (1948–1953, 1963–1967, 1970). 

Експлікації земельних угідь племзаводу (1970–1972). План розміщення культур в полях 

сівозмін (1972). Шнурові книги: історії полів та сівозмін (1972–1981); обліку насіння (1973–

1977, 1980–1982). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1964). Річні звіти племзаводу з додатками та 

доповненнями (1945–1964, 1977–1980). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності 

племзаводу (1966–1977). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1943). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 133; 1955–1977 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1966, 1969–1977); загальних зборів членів 

профспілки (1955–1967, 1970, 1974, 1977); засідань робітничого комітету профспілки (1955–

1976). 

Місячні плани роботи робітничого комітету (1965–1969, 1977). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності. 

Соцзобов’язання колективу племзаводу (1958, 1961–1969, 1976, 1977). Колективні договори 

та акти перевіряння їх виконання (1955–1962, 1966–1977). 

Кошториси прибутків та витрат (1955–1964, 1967–1977). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2050  Виконавчий комітет Бузьківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Бузьки 

Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 91; 1943–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1943–1946 рр. 

Постанови, інструкції Народного комісаріату фінансів УРСР, Центрального статуправління 

СРСР (1944); постанови райвиконкому; розпорядження районного суду, прокуратури та 

фінансового відділу (1945). 

Протоколи: засідань виконкому (1944–1946); загальних зборів мешканців села (1944, 1946). 
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Протоколи засідань постійно-діючих комісій (1945, 1946). 

Місячні плани роботи сільради (1945, 1946). 

Бюджет сільради (1946). 

Відомості та акти про збитки, нанесені мешканців села німецько-фашистськими 

загарбниками (1943, 1944). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1944–1946 рр. Статистичні звіти про кількість, 

національний та соціальний склад населення (1943). Подвірні списки-виборки з 

погосподарських книг (1944–1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 64; 1946–1951, 1953–1959 рр. 

Постанови організацій вищого рівня (1947–1949). 

Протоколи: сесій сільради (1948–1951, 1953–1959); засідань виконкому (1947–1950, 1957–

1959). 

Документи про роботу постійних комісій (1946–1949). 

Плани роботи виконкому (1947–1949, 1954–1957). 

Умови на соцзмагання між сільрадами (1947–1949). Інформації про організаційно-масову 

роботу (1948, 1949). 

Документи окружних виборчих комісій по виборах до районної, сільської Рад та до 

Верховної Ради (1947). 

Бюджети сільради (1947–1949, 1955–1959). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1949, 

1954–1959). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1954–1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2051  Виконавчий комітет Наліснянської сільської Ради депутатів трудящих, с. Налісні 

Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 60; 1944–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1946 рр. 

Постанови райвиконкому; розпорядження райвійськкомату, народного суду та прокуратури 

(1945). 

Протоколи: засідань виконкому (1944, 1946); загальних зборів мешканців села (1946). 

Документи про роботу постійно-діючих комісій (1946). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Бюджет сільради (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1946 р. 

Списки господарств, що беруть участь у самообкладанні (1945). Подвірні списки перепису 

насаджень, худоби (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 41; 1947–1953 рр. 
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Постанови, рішення, розпорядження органів вищого рівня (1948–1950); рішення 

райвиконкому (1952, 1953); розпорядження районної комісії по боротьбі з повінню (1951). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1950, 1953); засідань виконкому (1947). 

Документи про роботу постійно-діючих комісій (1948–1953). 

Квартальні плани роботи виконкому (1947–1950). 

Умови на соцзмагання між сільрадами (1948–1950). Інформації про організаційно-масову 

роботу (1947–1951). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1948, 1952). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1952, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2052  Виконавчий комітет Іркліївської сільської Ради народних депутатів, с. Іркліїв 

Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 354; 1943–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райвиконкому (1946). 

Протоколи: сесій сільради (1946); засідань виконкому (1943, 1945, 1946). 

Місячні плани роботи сільради (1946). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1944–1946 рр. Відомості про громадян, 

засуджених військовим трибуналом та позбавлених виборчих прав (1946). Статистичні 

відомості про працевлаштування репатрійованих громадян, хід будівництва, роботу сільради 

та наявність худоби (1946). 

Списки осіб, що перебували в Німеччині та інвалідів Великої Вітчизняної війни (1946). 

Подвірні списки-виборки з погосподарських книг про чисельність плодово-ягідних 

насаджень (1945, 1946); худоби. 

 

 

Опис 2 

Справ: 339; 1945, 1947–1984 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження вищого рівня  радянських та партійних органів (1980–

1984). 

Протоколи: сесій сільради (1948–1984); засідань виконкому (1947–1984); загальних зборів 

(сходок) мешканців села (1969–1984); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями (1961–1963, 1968–1984). 

Протоколи засідань, плани роботи, звіти постійних комісій (1959–1984). 

Перспективні та піврічні плани роботи виконкому (1981–1984). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1961–1967, 1972, 

1975, 1977, 1981–1984). Інформації про організаційно-масову роботу (1961–1968, 1977–1984). 

Статистичні звіти про склад та зміни у складі депутатів, виконкому, постійних комісій, 

скликання сесій та про органи громадської самодіяльності населення (1962, 1963, 1977–1984). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування окружних в 
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дільничних виборчих комісій по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 

1961, 1963, 1965, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980–1983). 

Бюджети сільради (1947–1984). Штатні розписи (1948–1956, 1961–1965). Кошториси витрат 

виконкому та підпорядкованих йому установ (1948–1984). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1947–1984). 

Акти обстеження та журнали роботи групи народного контролю (1980–1984). 

Заяви та скарги громадян (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2053  Виконавчий комітет Мойсинської сільської Ради депутатів трудящих, с. Мойсинці 

Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 61; 1945–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1945–1945 рр. 

Розпорядження районного народного суду. 

Протоколи: засідань виконкому; нарад виконкому (1945); загальних зборів колгоспників 

(1946). 

Місячні плани роботи виконкому. 

Документи про організаційно-масову роботу. 

Документи (розпорядження, директиви, протоколи, відомості та інш.). про підготовку до 

виборів у Верховну Раду СРСР (1945). 

Місячні звіти, відомості про виконання бюджету (1946). Відомості, акти, квитанції про 

використання грошових коштів (1945). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1945). Документи: про проведення посівної 

кампанії в колгоспах сільради; забезпечення населення на відбудову промислових 

підприємств республіки (1945); про надання допомоги сім'ям військовослужбовців (1945); 

про надання допомоги багатодітним матерям та представлення їх до нагороди (1946). 

Списки осіб, представлених до нагородження медаллю "За доблесну працю у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр." (1945). Подвірні списки перепису плодових та ягідних 

насаджень (1945). Заяви та скарги громадян (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 43; 1947–1959 рр. 

Протоколи засідань та рішення виконкому (1947–1949). 

Списки постійних комісій сільради (1947). 

Умови на соцзмагання між сільрадами (1948). 

Документи окружних виборчих комісій по виборах у сільраду (1947). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету. 
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Ф. Р-2054  Виконавчий комітет Червонохижинської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Червонохижинці Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 81; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райкому КП(б)У (1944, 1945); постанови, розпорядження  райвиконкому 

(1944–1946); розпорядження: прокуратури та народного суду (1945); райвійськкомату (1944, 

1945). 

Протоколи: засідань виконкому (1944–1946); загальних зборів мешканців села (1945, 1946). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1945). Документи 

про проведення організаційно-масової роботи (1945, 1946). 

Бюджети сільради (1945, 1946). Відомості про виконання сільського бюджету (1946).  

Акт про збитки, нанесені селу німецько-фашистськими загарбниками (1943). 

Планові завдання: з мобілізації коштів (1945); на здавання державі сільськогосподарських 

продуктів (1946). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1944–1946). Документи: про 

проведення весняної  посівної кампанії (1945, 1946); про виконання планових завдань 

державі сільськогосподарських продуктів (1945); про хід виконання сільськогосподарських 

робіт (1945); про соціальне забезпечення громадян (1945, 1946). Статистичні відомості про 

кількість населення та худоби у колгоспників (1945, 1946). Повідомлення райвиконкому про 

осіб, позбавлених виборчих прав (1945). 

Список осіб, представлених до нагородження медаллю "За доблесну працю у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр." (1946). Подвірні списки-виборки про чисельність худоби 

(1944, 1946). Заяви та скарги громадян (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 41; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949, 1950, 1953, 1954); засідань виконкому (1947, 1948); 

загальних зборів виборців (1947, 1948, 1950). 

Протоколи засідань, плани роботи та списки членів постійних комісій (1947). 

Плани роботи виконкому (1951). 

Документи на соцзмагання, ударництво та стахановський рух (1947). 

Бюджет сільради (1947–1954). Штатні розписи (1948–1952). Кошториси витрат виконкому та 

підпорядкованих йому установ і організацій (1947–1954). Місячні звіти про виконання 

сільського бюджету (1949–1954). 

Списки депутатів сільради (1947). 

Документи про репатрійованих громадян, що прибули з Німеччини (1946). 

 

 

 

 

Ф. Р-2055  Виконавчий комітет Пищиківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Пищики 

Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 67; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1943–1946 рр. 
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Постанови, розпорядження райвиконкому (1943, 1946); розпорядження райвідділу 

соцзабезпечення (1943, 1946); районного народного суду та прокуратури (1945); 

райвійськкомату (1943–1945). 

Протоколи: засідань виконкому (1945, 1946); загальних зборів мешканців села (1943). 

Місячні плани роботи виконкому (1946). 

Бюджет сільради (1946). 

Відомості про працевлаштування репатріантів (1946). Квитанції на здачу коштів, зібраних 

для будівництва танкової колони (1944). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 

(1944–1946). 

Списки: військовозобов’язаних (1943); осіб, знятих з військового обліку (1944). Облікові 

картки військовозобов’язаних (1944). Подвірні списки-виборки з погосподарських книг про 

чисельність худоби (1943, 1944, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 47; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1951); засідань виконкому (1947–1954). 

Плани роботи виконкому (1952). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1947–1950). 

Інформація про організаційно-масову роботу (1950). 

Особові картки депутатів (1947). 

Бюджети сільради (1947–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1954). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1951–1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1950, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2056  Виконавчий комітет Воронинської сільської Ради депутатів трудящих, с. Ворониці 

Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 78; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому. 

Плани роботи сільради (1945). 

Листування: з народним судом про забезпечення явки громадян (1945); з райвійськоматом 

про облік військовозобов’язаних (1945). 

Бюджет сільради (1946). 

Статистичні звіти: про підсумки сівби під урожай (1945, 1946); про перепис плодово-ягідних 

насаджень (1945); про чисельність худоби (1945, 1946). 

Списки виборців (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 65; 1946–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1958); засідань виконкому (1947–1959); загальних зборів 

мешканців села (1948, 1949). 
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Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1953, 1956, 1958). 

Документи про перевіряння роботи виконкому органами вищого рівня (1954). 

Статистичні звіти про склад виконкому та постійних комісій (1957). 

Акти приймання-передавання справ при зміні голів сільради (1952, 1955). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, голосування окружних та дільничних 

виборчих комісій по виборах (1947). 

Бюджети сільради (1947–1958). Штатні розписи (1952–1955). Кошториси витрат (1946, 1947, 

1954–1959). Місячні звіти про виконання сільського бюджету (1951–1959). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2057  Виконавчий комітет Демківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Демки 

Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 27; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944, 1945 рр. 

Протоколи засідань виконкому (1945). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай. 

Подвірні списки-виборки з погосподарських книг про чисельність худоби, плодових та 

ягідних насаджень (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 22; 1947–1954 рр. 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат сільради та підпорядкованих їй 

установ (1947, 1950–1954). Річні звіти про виконання сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2058  Виконавчий комітет Мутихської сільської Ради депутатів трудящих, с. Мутихи 

Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 53; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944–1946 рр. 

Розпорядження райвійськомату (1945). 

Протоколи: засідань виконкому (1945, 1946); загальних зборів мешканців села (1946). 

Протоколи засідань сільськогосподарської комісії сільради (1946). 

Плани роботи сільради (1946). 

Статистичний звіт про облік депутатів виконкому (1945). 

Бюджет сільради (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946). 
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Заключний звіт про підсумки сівби під урожай (1944). Відомості про хід колгоспного та 

сільського будівництва (1945). 

Списки військовозобов’язаних (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 35; 1947, 1948, 1951–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1952); засідань виконкому (1947); загальних зборів 

мешканців села (1953). 

Документи (протоколи, плани, інформації, звіти та інше) постійних комісій (1948). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1947, 1951). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1951–1954). 

Накази виборців депутатам (1947, 1952, 1953). Звіти депутатів перед виборцями (1947). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, голосування окружних та дільничних 

виборчих комісій по виборах (1947). 

Бюджети сільради (1947, 1951, 1954). Штатний розпис (1948). Кошториси витрат. Річний 

бухгалтерський звіт (1947). Місячні звіти про виконання сільського бюджету (1951–1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2059  Виконавчий комітет сільської Ради народних депутатів, с. Лящівка 

Чорнобаївського району  Черкаської області  

Справ: 435; 1943–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1944–1946); розпорядження райземвідділу, 

райстатуправління (1944); райвійськкомату (1944, 1945). 

Протоколи засідань виконкому (1945–1947). 

Плани роботи виконкому (1944, 1945). 

Бюджет сільради (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946). 

Акти про злодіяння, заподіяні фашистськими окупантами та списки репатрійованих 

мешканців села (1943–1945). 

Відомості та акти про проведення і перевіряння виконання сільськогосподарських робіт, 

використання працездатного населення (1944). Статистичні відомості: про кількість 

службовців та відповідальних працівників сільради (1944); про наявність худоби у 

колгоспників та кількість населення по сільраді (1944). 

Списки: інвалідів (1944); багатодітних матерів (1945). Заяви та скарги громадян (1945). 

 

 

Опис 4 

Справ: 415; 1946–1984 рр. 

Рішення райвиконкому (1981–1984); оглядові листи райфінвідділу (1981–1984). 
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Протоколи: сесій сільради (1949–1984); засідань виконкому (1947–1984); загальних зборів 

мешканців села (1963–1984); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями 

(1958, 1961–1984). 

Протоколи засідань, плани роботи та списки членів постійних комісій (1955–1985). 

Перспективні та піврічні плани роботи виконкому (1980–1984). 

Документи про перевіряння роботи виконкому (1972–1976). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949–1952, 1960, 

1963–1966, 1971–1976, 1981–1984). Інформації про організаційно-масову роботу (1948, 1952–

1980). 

Статистичні звіти про склад виконкому та постійних комісій (1953, 1955, 1971, 1977, 1984). 

Акти приймання-передавання справ при зміні голів та секретарів виконкомів (1955). 

Накази виборців депутатам (1957, 1971–1978). Журнали обліку доручень, наданих депутатам 

сільради (1963–1970). Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у 

депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по 

виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, списки обраних депутатів (1947, 1950, 

1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965–1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982). 

Бюджети сільради (1947–1984). Штатні розписи (1948–1970). Кошториси витрат (1947–1984). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1949, 1963, 1973–1976). 

Документи групи народного контролю (1981–1984). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2060  Виконавчий комітет Загородищенської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Загородище Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 77; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1943–1946 рр. 

Розпорядження районного народного суду (1944, 1945). 

Протоколи засідань виконкому (1944–1946). 

Місячні плани роботи  виконкому (1945, 1946). 

Акти перевіряння роботи виконкому (1944, 1945). 

Відомості про організаційно-масову роботу (1945). 

Бюджет сільради (1946). 

Відомості про збитки нанесені господарствам під час німецько-фашистської окупації та 

кількість господарств, будівель, знищених і зруйнованих німецько-фашистськими 

загарбниками (1943). 

Відомості: про здавання державі сільськогосподарських продуктів (1943); про кількість 

населення, худоби, відбудованих приміщень (1944); про збирання урожаю 

сільськогосподарських культур (1944–1946); про збір хліба для надання допомоги м. 

Ленінграду (1944); про стан будівництва будинків колгоспників, господарських будівель 

колгоспу та культурно-побутових приміщень (1946). 

Список осіб, позбавлених виборчих прав (1945). Заяви та скарги громадян (1944, 1945). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 49; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому (1947–1954); загальних зборів 

села (1948). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1947, 1948). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, особові картки депутатів (1947). 

Бюджети сільради (1947–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1954). Річні та 

місячні звіти про виконання сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2061  Виконавчий комітет Самовицької сільської Ради депутатів трудящих, с. Самовиця 

Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 121; 1945–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1945–1947 рр. 

Протоколи засідань виконкому (1945, 1946). 

Протоколи засідань, плани роботи бюджетної комісії (1946). 

Плани роботи сільради та листування з районними організаціями про роботу сільради (1946, 

1947). 

Штатний розпис (1946). Звіт про виконання сільського бюджету (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 114; 1947–1960 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1948–1960); сходок мешканців села (1949–

1952, 1956–1959). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1948–1960). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948–1951, 1956–

1960). 

Накази виборців депутатам (1948, 1951, 1953, 1957, 1958). Документи про створення 

окружної виборчої комісії (1950). Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню 

кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, 

голосування окружних та дільничних виборчих комісій по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат. Місячні звіти про виконання сільського бюджету. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1949–1951, 1956, 1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2062  Виконавчий комітет Червоносільської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Червоносілля Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 46; 1943–1949 рр. 
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Опис 1 

Справ: 46; 1943–1949 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому; розпорядження: районного народного суду (1945); 

райвідділу соцзабезпечення (1943). 

Протоколи: сесій сільради (1949); засідань виконкому (1944–1949); загальних зборів виборців 

(1946). 

Списки постійних комісій (1948). 

Місячні плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Інформації про стан організаційно-масової роботи (1948). 

Інформації про підготовку працівників села до виборців у Верховну Раду СРСР (1945–1947). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, голосування  окружних та 

дільничних виборчих комісій по виборах (1947). 

Бюджети сільради (1946–1949). Кошториси витрат (1945, 1948, 1949). Звітні відомості про 

прибутки та видатки з бюджету (1947–1949). 

Акти про збитки, нанесені громадянам німецько-фашистськими загарбниками (1943). 

Відомості про розстріляних членів КПРС, активістів на території села (1943). 

Планові завдання державі сільськогосподарських продуктів (1946). Заключні звіти про 

підсумки сівби під урожай (1946). Інформації: про репатрійованих громадян (1946); про 

організацію роботи з повінню та проведення ремонтно-шляхових робіт (1946). Статистичні 

звіти про рух, вік та стать населення, відбудову та будівництво нових приміщень (1943, 1944, 

1946). Відомості про надання допомоги багатодітним та одиноким матерям (1944–1947). 

Заяви та скарги громадян (1945, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2063  Виконавчий комітет Першотравневої сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Першотравневе Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 81; 1943–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1943–1946 рр. 

Розпорядження районного народного суду, прокуратури, райвійськкомату (1945). 

Протоколи: засідань виконкому (1943–1946); загальних зборів виборців (1946). 

Місячні плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Інформації про стан організаційно-масової роботи (1945, 1946). 

Бюджети сільради (1946). Місячні звіти про виконання сільського бюджету (1946). 

Відомості про підготовку до виборів у Верховну Раду СРСР (1946). Склад депутатів сільради 

(1945). 

Інформації, відомості: про збитки, нанесені господарству села німецько-фашистськими 

загарбниками (1943, 1944); про громадян села, розстріляних та відправлених до Німеччини 

(1944, 1946); про працевлаштування репатріантів (1946). 

Відомості: про мобілізацію громадян  на роботи по відбудові промисловості країни (1945); 

про надання допомоги багатодітним та одиноким матерям (1945); про надання допомоги 

інвалідам Великої Вітчизняної війни та їх сім'ям (1946). Заключні звіти про підсумки сівби 

під урожай 1944–1946 рр. Звіти: про хід реалізації білетів 3-ої та 4-ої грошової лотереї (1943, 

1944); про збір коштів на побудову літака, танкової колони та подарунки для воїнів Червоної 
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Армії (1944); про кількість населення, працівників (1944); про відбудову житлових 

приміщень колгоспників (1944, 1946); господарських та культурно-побутових будівель 

(1946). 

Списки: військовозобов’язаних (1943, 1944, 1946); нагороджених урядовими нагородами 

(1946). Подвірні списки-виборки з погосподарських книг про чисельність худоби (1944–

1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 43; 1947–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1948); засідань виконкому (1947, 1948). 

Списки постійних комісій (1947). 

Інформації про організаційно –масову роботу (1948). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, голосування окружних та дільничних 

виборчих комісій по виборах, заява кандидатів про згоду балотуватися (1947). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1949–1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2064  Виконавчий комітет Ревбинської сільської Ради народних депутатів, с. Ревбинці 

Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 392; 1943–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1943–1946 рр. 

Розпорядження: райкому КП(б)У, райвиконкому (1943, 1944, 1946).; районного народного 

суду та прокуратури (1945); райвійськкомату (1943). 

Протоколи засідань виконкому (1944–1946). 

Місячні плани роботи виконкому (1944–1946). 

Бюджет сільради (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946). 

Відомості про кількість населення, що загинуло під час звільнення села від німецько-

фашистських загарбників (1944). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1944–1946); Відомості: про збір коштів  на 

побудову танкової колони Полтавщини (1943); про розміри посівних площ в господарствах та 

одноосібників, виконання постачань сільськогосподарських культур, надання допомоги 

багатодітним матерям (1944); про відбудову приміщень колгоспників та господарських 

будівель колгоспу (1945). 

Списки: обліку військовозобов’язаних та інвалідів Великої Вітчизняної війни (1944); 

господарств, що беруть участь у самообкладанні (1945, 1946). Подвірні списки-виборки про 

чисельність худоби (1944, 1946). та плодових і ягідних насаджень (1945). Заяви та скарги 

громадян (1945). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 363, 1946–1987 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження радянських та партійних органів вищого рівня (1977–

1984). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1974, 1977–1987); засідань виконкому (1947–1987); 

загальних зборів мешканців села (1967–1987); звітних зборів виборців та звіти депутатів 

перед виборцями (1947, 1971–1987). 

Протоколи засідань, плани роботи та звіти постійних комісій (1948–1987). 

План  роботи виконкому (1981–1987). 

Акти перевіряння роботи виконкому (1946, 1947, 1955, 1968–1976). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1955, 1957, 1962, 

1967, 1976, 1979–1987). Інформації про організаційно-масову роботу (1948, 1960–1967, 1977–

1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1969, 1971, 1977–

1987). 

Накази виборців депутатам (1969–1977). Протоколи загальних зборів трудящих по 

висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів, голосування окружних та дільничних комісій по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, особові картки депутатів та списки обраних депутатів (1947, 1957, 1959, 

1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1980, 1982, 1985, 1987). 

Бюджети сільради (1947–1987). Штатні розписи (1949, 1952–1959, 1985–1987). Кошториси 

витрат (1948–1965, 1968–1987). Річні та місячні звіти про виконання сільського бюджету 

(1947–1987). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1962, 1973, 1974).  

Документи групи народного контролю (1982–1987). 

Заяви громадян (1946, 1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2065  Виконавчий комітет Крутьківської сільської Ради народних депутатів, с. Кутьки 

Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 372; 1943–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1943–1946, 1948 рр. 

Протоколи: засідань виконкому (1944–1946); загальних зборів виборців (1944–1946). 

Бюджет сільради (1946). 

Криги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946). 

Списки обліку збитків, нанесених господарству села німецько-фашистськими загарбниками 

(1943, 1944). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1944–1946 рр. 

Списки: мешканців села, що евакуювалися разом з німецькими загарбниками та повернулися 

до села (1944, 1945); мешканців села, що працювали в Німеччині та повернулися по 

репатріації (1948); поліцейських та керівників інших установ періоду німецько-фашистської 

окупації (1944); учасників контрреволюційних банд у період громадянської війни (1944). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 353, 1947–1986 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження радянських та партійних органів вищого рівня (1976–

1983). 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1947, 1948, 

1965, 1967, 1971–1986); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1973–

1987). 

Документи (протоколи, плани, звіти, списки та інш.) постійних комісій (1947, 1948, 1951–

1961, 1965–1977, 1980–1986). 

Плани роботи виконкому (1979–1986). 

Інформації про роботу виконкому (1965, 1966). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1957–1960, 

1966, 1973–1975, 1981–1985). Інформації про організаційно-масову роботу (1948, 1964, 1967–

1975, 1981–1983). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1947, 1958, 1981–

1986). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, облікові картки депутатів (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 

1959, 1961, 1964, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973–1975, 1977, 1980, 1982, 1983, 1985). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1947–1960). Кошториси витрат. Річні звіти про 

виконання сільського бюджету. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1963, 1965, 1973, 1974). 

Документи групи народного контролю (1981–1986). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2066  Виконавчий комітет Митьківської сільської Ради депутатів трудящих, с.Митьки 

Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 162; 1943–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1943–1947 рр. 

Розпорядження райкому КП(б)У (1945, 1946); постанови, розпорядження райвиконкому 

(1943, 1945, 1946); розпорядження: райвідділу соцзабезпечення (1944–1946); районного 

народного суду (1945); прокуратури (1945, 1946); райвійськкомату (1944, 1945). 

Протоколи: засідань виконкому; загальних зборів колгоспників; засідань правлінь колгоспів 

(1944, 1945). 

Склад постійно-діючих комісій (1946). 

Плани роботи виконкому (1944–1946). 

Листування: з райвиконкомом про мобілізацію населення на будівництво шахт Донбасу, 

кількість громадян, насильно вивезених до Німеччини та працевлаштування репатріантів 

(1945); з народним судом з адміністративних питань (1944); з райфінвідділом про виконання 

бюджету (1945, 1946). 

Умови на соцзмагання між сільрадами (1945). Звіти про організаційно-масову роботу (1946). 

Документи про підготовку до виборів у Верховну Раду СРСР (1945, 1946). 

Бюджет сільради (1946). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1947). 



779 

 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Звіти: про підсумки сівби під урожай 1946 р.; про демографічний стан населення, 

будівництво будинків у селі (1943–1946). 

Довідки-характеристики на колишніх поліцаїв, посібників німецьких окупантів (1945, 1946). 

Списки: учасників Вітчизняної війни (1944, 1945); громадян, що не повернулися з війни 

(1945); репатріантів (1944); осіб, представлених до нагородження медаллю "За доблесну 

працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр." (1946); громадян нагороджених орденами 

та медалями (1946); громадян позбавлених виборчих прав (1946); стахановців (1945); 

поліцаїв, сільських старост, керівників громадських дворів періоду окупації (1944); активістів 

села, осіб, що служили в поліції, армії Власова ( 1946). Заяви та скарги громадян (1944–1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 119; 1947–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1950, 

1951). 

Протоколи засідань, плани роботи та звіти постійних комісій (1948–1953, 1956–1959). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949–1951, 1955–

1958). Інформації про організаційно-масову роботу (1948–1959).  

Статистичні звіти про склад виконкому та постійних комісій (1948, 1953–1959). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959). Списки депутатів сільради 

(1948, 1949, 1953, 1954). 

Бюджети сільради (1948–1959). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1952–1959). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1951). 

Відомості про осіб, вивезених до Німеччини під час окупації (1947). 

Особові картки працівників виконкому (1947). Списки членів виконкому та активу сільради 

(1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2067  Виконавчий комітет Мельниківської сільської Ради народних депутатів, с. 

Мельники Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 317; 1943–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1943–1946 рр. 

Розпорядження: райвідділу соцзабезпечення (1946); народного суду та прокуратури (1944, 

1945); райвійськкомату (1943–1945). 

Протоколи засідань виконкому (1944–1946). 

Плани роботи виконкому (1944, 1945). 

Документи про підготовку до виборів у Верховну Раду СРСР (1946). 

Штатний розпис (1946). Кошториси витрат (1945, 1946). 

Відомості про збитки, нанесені господарству села німецько-фашистськими загарбниками 

(1943). 
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Відомості: про надання допомоги багатодітним та одиноким матерям (1945, 1946); про 

представлення до нагородження багатодітних матерів (1946). Заключні звіти про підсумки 

сівби під урожай (1944, 1946). Звіти про наявність присадибних ділянок у населення та 

наявність худоби, відбудову житлових приміщень (1944, 1946). 

Списки: депутатів сільради та керівних працівників колгоспів (1943); військовозобов’язаних 

(1943, 1944); допризивників (1944). Заяви та скарги громадян (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 285; 1946–1983 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження органів вищого рівня (1976–1983). 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1965–

1983); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1973–1983). 

Протоколи засідань, плани роботи та списки членів постійних комісій (1955, 1959–1985). 

Піврічні плани роботи виконкому (1981–1983). 

Акти перевіряння роботи виконкому (1977–1979). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1975, 1980–1983). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1957–1962, 1965–1983). 

Статистичні звіти про склад депутатів та постійних комісій (1957–1963, 1967–1983). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1977, 1982). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1947, 1951–1963, 1977–1979). Кошториси витрат. Річні 

звіти про виконання сільського бюджету. 

Документи групи народного контролю (1972–1974, 1980–1983). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2068  Виконавчий комітет Староковрайської сільської Ради народних депутатів, с. 

Старий Коврай Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 456; 1943–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1943–1946 рр. 

Протоколи: засідань виконкому (1945, 1946); загальних зборів виборців (1945, 1946). 

Плани роботи виконкому (1944–1946). 

Листування: з райвиконкомами про мобілізацію робочої сили для відбудови Донбасу (1944); з 

народним судом та прокуратурою про мобілізацію населення на відбудову м. Полтави (1944); 

з райкомом КП(б)У та райвійськкоматом з адміністративно-господарських питань (1944, 

1945); з райвідділом  соцзабезпечення про облік інвалідів Великої Вітчизняної війни (1944–

1946). 

Бюджет сільради (1946). Кошториси витрат (1944, 1945). 

Акти про збитки, нанесені селу німецько-фашистськими загарбниками (1943, 1944). 

Звіти: про підсумки сівби під урожай (1944, 1946); про виконання сільськогосподарських 

робіт (1946); про наявність худоби (1944); про кількість населення та господарств по сільраді 
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(1943, 1945, 1946); про будівництво житлових будинків, господарських будівель та виконання 

державних постачань (1946). 

Списки: убитих, забраних до Німеччини (1943, 1944); громадян, які підписалися на військову 

позику та надавали допомогу м. Ленінграду (1944); військовополонених, червоноармійців та 

колгоспників (1944); допризивників (1944); працівників, службовців, учителів (1945); 

поляків, що проживають на території сільради (1945); репатріантів (1945, 1946); багатодітних 

матерів (1946); представлених до нагородження медалями "За доблесну працю у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр." (1946); виїхали до Німеччини (1946). Подвірні списки 

перепису: худоби (1944–1949); плодово-ягідних насаджень (1944); городів (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 422; 1943–1987 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження органів вищого рівня (1977, 1981–1984). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1987); засідань виконкому (1943–1985); загальних зборів 

мешканців села (1959, 1962–1986); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями (1960–1986). 

Протоколи засідань, плани роботи та списки членів постійних комісій (1947–1982, 1985). 

Плани роботи виконкому (1981–1985). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1950, 1955, 

1959–1970, 1975–1978, 1981–1985). Інформації про організаційно-масову роботу (1952, 1953, 

1965, 1966, 1970–1985). 

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів та виконкому (1972–1985). 

Листування з райвиконкомом про господарський та культурний розвиток села (1962–1971, 

1977–1979). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957,  1961, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1980, 1982, 1985). 

Бюджет сільради (1947–1985). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1985). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1949–1985). Акти ревізій бюджетно-фінансової 

діяльності сільради (1966–1971). 

Документи групи народного контролю (1980–1984). 

Списки: осіб, нагороджених орденом Леніна (1969); визначних людей сільради (1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2069  Виконавчий комітет Скородистенської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Скородистик Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 125; 1943–1959 рр. 

Опис 1 

Справ: 46; 1943–1946 рр. 

Розпорядження: райкому КП(б)У (1944); райвиконкому (1944, 1945); постанови, рішення, 

розпорядження прокурора (1945). 

Протоколи: засідань виконкому (1944, 1945); загальних зборів мешканців села (1946). 

Місячні плани роботи виконкому (1945, 1946). 
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Листування з райкомом КП(б)У, райвиконкомом про мобілізацію населення на відновлення 

шахти Донбасу: МТС, хід польових робіт, шляхове будівництво та допомогу сім'ям 

фронтовиків (1944–1946); районною прокуратурою та народним судом про нотаріальні дії 

(1944); з райуповмінзагом про заготівлю сільськогосподарських продуктів (1944); 

райвідділом соцзабезпечення та відділом охорони здоров'я про надання допомоги інвалідам 

війни, дітям-сиротам (1944). 

Звіти про організаційно-масову роботу (1944). 

Бюджет сільради (1946). Кошторис витрат (1944). Звіт про виконання сільського бюджету 

(1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1943–1945). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай. Звіти: про кількість населення, худоби та 

будівель; про колгоспне будівництво (1946). 

Списки: громадян, представлених до вручення медалі "За доблесну працю у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр." (1946); стахановців (1943, 1944); розстріляних комуністів 

(1944); відповідальних працівників виконкому (1944); демобілізованих воїнів, службовців, 

колгоспників та осіб, що добровільно виїхали до Німеччини (1945); репатріантів (1946); 

старост, поліцаїв та активних німецьких посібників (1944); учителів, службовців та учнів 

Скородистенської школи (1944). Заяви та скарги громадян (1944, 1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 79; 1947–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1958); засідань виконкому (1947–1958); загальних зборів 

мешканців села (1948). 

Протоколи засідань постійних комісій (1951). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1947, 1949). 

Статзвіт про склад депутатів та постійних комісій (1951). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1948, 1951–1958). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1948, 1949, 1952–1959). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1950, 1951, 1957). 

Справи репатрійованих, які повернулися з Німеччини (1947, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2070  Виконавчий комітет Чеховської сільської Ради депутатів трудящих, с. Чехівка 

Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 55; 1943–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1943–1949 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому; розпорядження, директиви райвійськкомату 

(1943–1945). 

Протоколи: засідань виконкому (1944–1949); загальних зборів виборців (1945, 1946). 
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Списки постійних комісій (1948). 

Місячні плани роботи виконкому (1944, 1946). 

Листування з райвиконкомом та райвідділом соцзабезпечення про надання допомоги 

інвалідам, дітям-сиротам та працевлаштування громадян (1946). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1946, 1949). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1946). 

Накази виборців депутатам (1947). Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах (1947). 

Бюджети сільради (1946–1949).Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1948, 1949). Звітна 

відомість про збитки та видатки сільського бюджету (1947). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1943). 

Інформації про дітей-сиріт (1945, 1946); про облік братських могил (1946). Звіти: про хід 

сільськогосподарських робіт (1944); про кількість населення по селу (1943, 1944); про 

наявність худоби у колгоспників (1943–1945). 

Списки: членів виконкому (1946); активу села, громадян, що загинули, розстріляних та 

повішених, які добровільно виїхали до Німеччини (1943); адміністративного персоналу 

сільради, військовозобов’язаних, знятих з обліку (1944); інвалідів війни, громадян, які 

загинули у війну (1944–1946); учасників Великої Вітчизняної війни, нагородження орденами 

та медалями (1945); передовиків сільського господарства, членів постійно-діючих комісій 

(1946); громадян, яких забрано до Німеччини та які повернулися на батьківщину (1946). 

Подвірні списки перепису худоби, насаджень шовковиці та фруктових дерев (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2071  Виконавчий комітет Лихолітської сільської Ради депутатів трудящих, с. Лихоліти 

Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 232; 1943–1967 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1943–1946 рр. 

Розпорядження райкому КП(б)У, райвиконкому, районного суду та прокуратури (1945). 

Протоколи: засідань постійних комісій (1945, 1946). Інформації про роботу постійних комісій 

(1945). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Листування з райвідділом внутрішніх справ про правопорушення (1943, 1944). 

Бюджет сільради (1946). Штатний розпис (1945). Кошториси витрат (1945, 1946). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1943, 1944). 

Інформації: про наявність могил військовослужбовців, що загинули під час Великої 

Вітчизняної війни (1943, 1944); братських могил (1945); про збір коштів на танкову колону 

(1944); про час окупації та звільнення території сільради (1946); про кількість працівників та 

службовців (1946); про надання допомоги багатодітним матерям та дітям-сиротам (1946). 

Списки: допризивників-військовослужбовців та їх сімей (1943, 1944); репатріантів (1945, 

1946); громадян, нагороджених орденами та медалями (1946). Подвірні списки-виборки з 

погосподарських книг про чисельність худоби (1944–1946). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 187; 1946–1967 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1967); засідань виконкому (1947–1967); загальних зборів 

мешканців села (1950, 1962–1966). 

Документи (протоколи, плани, звіти, списки та інш.) постійних комісій (1948–1967). 

Звіт про роботу виконкому (1948). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1952–1954, 1960). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1948–1967). 

Накази виборців депутатам (1947, 1950, 1952, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965). Звіти депутатів 

перед виборцями (1955, 1957, 1958, 1961, 1963). Протоколи загальних зборів трудящих по 

висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів, голосування окружних та дільничних виборчих комісій по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, особові картки депутатів (1947, 1950, 1955, 1959, 1961, 

1963, 1965, 1967). 

Бюджети сільради (1947–1967). Штатні розписи (1948, 1955–1965). Кошториси витрат (1947–

1967). Місячні звіти про виконання сільського бюджету. Справа про репатрійованих 

мешканців села (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2072  Виконавчий комітет Васютинської сільської Ради народних депутатів, с. 

Васютинці Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 330; 1943–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 53; 1943–1947 рр. 

Розпорядження райвиконкому, райвійськкомату та районної інспектури держстатистики. 

Протоколи: засідань виконкому (1944, 1945); загальних зборів колгоспників (1944, 1945); 

засідань правління колгоспу с. Васютинці (1944); мітингу з нагоди відкриття другого фронту 

в Європі (1944). 

Протоколи засідань, плани роботи та списки членів постійних комісій (1945, 1946). 

Плани роботи виконкому (1944–1946). 

Протоколи загальних зборів колгоспників по висуненню кандидатів до складу дільничної 

комісії (1944, 1946). 

Бюджет сільради (1946). Штатний розпис (1946). Кошториси витрат (1943, 1944, 1946). 

Книга обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1947). 

Інформації про оргнабір робочої сили для відбудови шахти Донбасу, кількість громадян, яких 

забрано до Німеччини та які повернулися (1946). Статистичні звіти про статевий та віковий 

склад населення, кількість худоби у колгоспах (1943); про чисельність населення, худоби, 

фонд зарплати та будівництво житлових будинків (1945, 1946). Заключні звіти про підсумки 

сівби під урожай (1944–1946). Акти обстеження житлово-побутових умов сімей 

військовослужбовців (1943, 1944). Довідки-характеристики на мешканців села (1943–1945). 

Списки: керівник працівників сільради (1943); насильно вивезених до Німеччини та 

репатрійованих (1943); переселенців із Польщі (1946); дітей-сиріт по сільраді (1946); учителів 

школи села. Подвірні списки: про чисельність худоби (1944–1946); перепису плодових та 

ягідних насаджень (1945). 
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Опис 2 

Справ: 287; 1946–1981 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1952, 1955–1981); засідань виконкому (1946–1951, 1955–

1981); загальних зборів мешканців села (1948, 1972–1981); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями (1958–1961, 1964, 1969–1981). 

Протоколи зсідань, плани роботи постійних комісій (1947–1982). 

Листування з органами вищого рівня про господарський та культурний розвиток села (1968–

1981). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1951, 1960–

1981). Інформації про організаційно-масову роботу (1948, 1950, 1958, 1961–1963, 1967–1981). 

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, виконкому та постійних комісій, скликання 

сесій (1976–1981). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, голосування окружних та дільничних 

виборчих комісій по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, картки депутатів, 

біографії кандидатів (1947, 1950, 1951, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969–1971, 

1973–1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1981). Штатні розписи (1948, 1953–1981). Кошториси витрат (1947, 

1948, 1951, 1953, 1956–1981). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1953, 1957–

1981). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1949–1952, 1955, 1956, 1966, 1973–

1975). 

Статистичні звіти про стать і вік сільського населення (1976–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2073  Виконавчий комітет Котлівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Котлів 

Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 51; 1943–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1943–1947 рр. 

Розпорядження райвійськкомату (1943–1946). 

Протоколи засідань виконкому (1944–1946). 

Місячні плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів у виборчі комісії по виборах до 

Верховної Ради СРСР, списки членів виборчих комісій (1945). 

Кошторис витрат (1945). Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946). 

Звіти: про підсумки сівби під урожай (1944, 1945) про кількість населення, наявність худоби 

у колгоспників та плодово-ягідних насаджень (1943–1946). 

Списки: інвалідів Вітчизняної війни, нагороджених орденами та медалями, 

військовозобов’язаних, допризивників, які підписалися на будівництво літака "Полтавський 

допризивник" (1944–1946); осіб, що зробили внески на будівництво ескадрилії "Полтавщина" 

(1945). 

Відомості на виплату зарплати працівникам виконкому, школи (1943, 1944, 1946, 1947). 
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Опис 2 

Справ:34; 1947–1953 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1952); засідань виконкому (1947–1949). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1951). Звіти 

про організаційно-масову роботу (1948). 

Протоколи окружних виборчих комісій (1947). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Звіти про виконання сільського 

бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2074  Виконавчий комітет Москаленківської сільської Ради народних депутатів, с. 

Москаленки Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 321; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1946); розпорядження: народного суду та 

прокуратури (1945); райвійськкомату (1943–1945). 

Протоколи: засідань виконкому (1944–1946); загальних зборів активу села (1944, 1945). 

Місячні плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Акти обстежень роботи сільради. 

Листування з райвідділом соцзабезпечення про допомогу родинам фронтовиків (1945). 

Інформація про стан організаційно-масової роботи (1946). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1945, 1946). Звіти про наявність худоби у 

колгоспників (1945, 1946). 

Списки членів виконкому та постійно-діючих комісій (1946). Заяви та скарги громадян. 

 

 

Опис 2 

Справ: 303; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1947–1980); загальних зборів 

мешканців села (1970–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями 

(1955–1959, 1963–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи та звіти постійних комісій (1948–1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1954–1967, 

1972, 1976). Інформації про організаційно-масову роботу (1948–1968, 1971–1976). 

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів та органи громадської самодіяльності (1970–

1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, голосування окружних та дільничних 

виборчих комісій по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 

1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1947–1969). Кошториси витрат (1947–1980). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1946, 1948–1953, 1956–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1951, 1954, 1973, 1974). 
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Статистичні звіти про вік і стать сільського населення та підсумки перепису худоби (1970–

1980). 

Документи групи народного контролю (1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2089  Шрамківський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного об'єднання 

цукрової промисловості, смт. Шрамківка Драбівського району Черкаської області  

Справ: 665; 1943–1979 рр. 

 

 

Опис 1 

Справ: 71; 1943–1946 рр. 

Накази, розпорядження, інструкції Народного комісаріату харчової промисловості СРСР, 

Головцукру, Полтавського бурякоцукротресту "Харківської контори "Цукрозбут" (1944–

1946). 

Протоколи загальних зборів працівників і службовців (1944, 1945). 

Промислово-фінансові плани (1944–1946). 

Акти про нещасні випадки, пов'язані з виробництвом (1944, 1945). 

Штатні розписи (1944–1946). Кошториси витрат (1946). Річні бухгалтерські звіти (1944–

1946). Баланс з основної діяльності заводу (1944). Оборотні відомості (1944–1946). Інвентарні 

описи (1943, 1944). 

Книги обліку цукру та відпуску патоки (1944). Головні книги (1944, 1945). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1943, 1944). 

Списки: працівників і службовців (1944); нагороджених урядовими нагородами (1946). 

 

 

Опис 6 

Справ: 355; 1944–1979 рр. 

Накази, розпорядження Полтавського цукробурякотресту (1945–1952). 

Накази директора цукрокомбінату з основної діяльності (1961–1978). 

Протоколи: загальних виробничих нарад (1967, 1972); технічних нарад (1946, 1947, 1951, 

1953, 1958, 1960). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1961, 1962, 1966–1979). Промислово-фінансові плани 

(1944–1960). Виробничо-фінансові плани (1962, 1963, 1970–1979). 

Заключні виробничо-технічні звіти (1965, 1966). Звіти: про переробку цукру (1961, 1962); про 

виконання планів з продукції (1970–1979). Статистичні звіти (1962, 1964, 1970–1979). 

Заключні виробничо-технічні звіти по заводській лабораторії (1944–1960). 

Звіт про впровадження нової техніки (1962). Документи: бюро технічної інформації (1961–

1963); з раціоналізації (1974–1978); з охорони праці та техніки безпеки (1944, 1945, 1961–

1980); плани, титульні списки, кошториси, акти приймання капробіт та в експлуатацію 

споруд) з капітального будівництва (1946–1961, 1965–1979). 

Річні звіти про рух кадрів (1947, 1968, 1971, 1975–1979). 

Акти приймання-передавання справ при зміні директора цукрокомбінату (1950, 1953, 1954, 

1962). 

Штатні розписи (1947–1960, 1964–1966, 1969). Кошториси витрат (1964–1966, 1969). Річні 

бухгалтерські звіти (1946–1957, 1960, 1970–1979). Акти документальних ревізій (1944–1979). 
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Документи (протоколи, звіти, колективні угоди, угоди на соцзмагання) місцевого комітету 

профспілки (1944–1960). 

 

 

Опис 7 - Шрамківський бурякорадгосп. 

Справ: 24; 1971–1995 рр.  

Статут радгоспу (1994). 

Накази директора радгоспу з основної діяльності (1971–1973, 1978–1995). розпорядження по 

бурякорадгоспу (1971–1974, 1977–1980, 1983, 1984, 1987–1989). 

Протоколи засідань агрокомісій (1985, 1993, 1994). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 115; 1960–1979 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій (1966, 1971–1974); загальних зборів членів 

профспілки (1972, 1963, 1966–1978); засідань президії заводського комітету (1977–1979); 

засідань заводського комітету (1962–1964, 1967–1979); загальних зборів працівників, 

інженерно-технічних працівників та службовців (1964–1966, 1979). Звітні доповіді голови 

заводського комітету (1964, 1967, 1970–1974). 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1961, 1964, 1967, 1968). 

Соцзобов’язання колективу радгоспу (1966–1970). Колективні угоди та акти перевіряння їх 

виконання. 

Кошториси прибутків та витрат (1961, 1965–1979). Річні фінансові звіти (1964, 1967–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2091  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, Ковалівського району 

Полтавської області  

Справ: 14; 1943–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1943–1946 рр. 

Директивні листи райвиконкому та райземвідділу. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річні виробничі плани (1944, 1946). Зобов'язання колгоспу на постачання державі 

сільськогосподарської продукції (1944). 

Договори з Кононівської МТС на проведення сільськогосподарських робіт та з цукрозаводом 

про контрактацію цукрових буряків (1946). 

Акти: про якість насіння (1944); про виконання МТС сільськогосподарських робіт (1946); 

перевіряння наявності продуктів та матеріалів (1944, 1946); про відведення насінневих 

ділянок (1946); огляду худоби (1946). 

Прибутково-видатковий кошторис (1946). Річний звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944). 

Головні книги руху грошових сум (1944, 1946). Книги обліку: натуральних прибутків та 

розрахунків з членами колгоспу (1944, 1946); працездатних членів колгоспу (1946). 
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Ф. Р-2093  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Ковалівка 

Шрамківського району Полтавської області  

Справ: 28; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944–1946 рр. 

Директивні листи райвиконкому та райземвідділу (1945, 1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1946); засідань правління колгоспу. 

Річні виробничі плани (1944, 1946). Планові завдання (1945, 1946). Зобов'язання колгоспу з 

усіх видів державних постачань (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 10; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річні виробничі плани (1949, 1950). 

Соцзобов’язання колгоспників (1947, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2094  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. Ковалівка Шрамківського 

району Полтавської області  

Справ: 31; 1943–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1943–1949 рр. 

Листи райвиконкому, райземвідділу та Ковалівського сільвиконкому (1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1949); засідань правління колгоспу (1946–

1949). 

Річні виробничі плани (1944, 1945, 1948, 1949). 

Книга запису зауважень та пропозицій працівників райземвідділу і інших районних установ 

(1946). 

Агрономічний звіт (1948). 

Прибутково-видатковий кошторис (1943). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1943, 1946–1948). Інвентаризаційні акти та відомості (1943, 1949). 

Головна книга (1944). Книги обліку основних засобів виробництва, державних постачань та 

колгоспної торгівлі, прибутків та розрахунків з організаціями (1944, 1945). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 
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Ф. Р-2104  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Політвідділу, с. Дирдин 

Городищенського району Черкаської області  

Справ: 39; 1949–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1945–1948 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 30; 1949–1954, 1957–1963 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1950–1953, 1957, 1959–1962); засідань правління 

колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949–1952). 

Багатографна книга (1962). 

Книги обліку фондів, основних засобів, натуральних прибутків, виробництва продукції 

тваринництва (1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2105  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Мліїв Городищенського 

району Черкаської області  

Справ: 221; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1944–1948 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1947); засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1944–1946). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948). 

Інвентарна книга по тваринництву (1947). 

Книга головних рахунків (1944–1947); обліку основних засобів, грошових та натуральних 

прибутків та їх розприділення (1944–1947). 

 

 

Опис 6 

Справ: 106; 1949–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1949, 1950, 1952, 1954–1961, 1964–1970); 

засідання правління колгоспу; бригадних зборів (1960, 1966, 1970). Звітні доповіді голови 

колгоспу (1965–1970). 

Перспективні плани розвитку сільського господарства (1955–1970). Плани розвитку 

господарства (1959–1970). Планові завдання по виробництву продукції (1963). Виробничі 

плани (1955, 1956). Виробничо-фінансові плани (1958–1966). 

Річний звіт колгоспу (1949). 

Документи по республіканському соцзмаганню (1968, 1969). 
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Виконання планових завдань (1963). Основні показники: виробничої діяльності (1959–1963); 

розвитку сільського господарства (1964, 1965). Звіт по тваринництву (1969). 

Річні бухгалтерські звіти (1955–1958, 1960, 1970). Акти ревізійної комісії (1964); 

документальних ревізій (1954, 1967, 1968, 1970). 

Книга історії полів сівозмін (1968). Земельно-шнурова книга (1950). Шнурова книга обміну 

насіння (1967, 1968). 

 

 

Опис 7 

Справ: 90; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідання правління колгоспу; бригадних зборів. 

Звітні доповіді голови колгоспу. 

Перспективні плани розвитку сільського господарства. Плани розвитку господарства. 

Планові завдання по виробництву продукції. Виробничі плани. Виробничо-фінансові плани.  

Річний звіт колгоспу. 

Документи по республіканському соцзмаганню. 

Виконання планових завдань. Основні показники: виробничої діяльності; розвитку сільського 

господарства. Звіт по тваринництву. 

Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізійної комісії; документальних ревізій. Книга історії полів 

сівозмін. Земельно-шнурова книга. Шнурова книга обміну насіння. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2106  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Хлистунівка 

Городищенського району Київської області  

Справ: 13; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1947–1949); засідань правління колгоспу 

(1945, 1947, 1948, 1950, 1951). 

Виробничий план (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1949). 

Книга головних рахунків (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2107  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Хлистунівка 

Городищенського району Київської області  

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників правління колгоспу. 

Виробничий план (1949). 
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Річні звіти про фінансово-господарську діяльність правління колгоспу. 

Книга головних рахунків (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2108  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. Ксаверове 

Городищенського району Черкаської області  

Справ: 34; 1944–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1944–1952, 1956, 1959–1961 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1952). 

Перспективний план розвитку господарства (1959–1965). Виробничий план (1950). 

Виробничо-фінансові плани (1945–1948, 1961). 

Основні показники заходів по збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції 

(1961–1965). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 

Книга головних рахунків (1946). Книга обліку основних засобів, натуральних прибутків та їх 

розприділення (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2109  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. Мліїв Городищенського 

району Черкаської області  

Справ: 43; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1944–1946, 1948 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1944, 1945, 1948). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944). 

Книги головних рахунків (1946, 1948). Книги обліку основних засобів, фондів, грошових і 

натуральних прибутків та їх розприділення, виконаних робіт і затрат трудоднів (1945, 1946, 

1948). 

 

 

Опис 2 

Справ: 21; 1947–1950, 1955–1959 рр. 

Статут артілі (1958). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947, 1949, 1950, 1955–1960).; засідань правління 

колгоспу (1947, 1949, 1950, 1955–1960). 

Перспективний план розвитку господарства (1959–1965). План переходу до становлених 

сівозмін (1959–1966). Виробничий план (1956). Виробничо-фінансові плани (1957–1959). 

Книга історії полів сівозмін (1955–1965). Земельно-шнурова книга (1950, 1951). 

Акт ревізійної комісії колгоспу (1958). 
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Книга обліку основних засобів (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2110  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерна, с. Старосілля 

Городищенського району Черкаської області  

Справ: 274; 1945–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1945–1948 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946). 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення. 

 

 

Опис 2 

Справ: 259; 1947–1981 рр. 

Постанови, рішення Городищенського райвиконкому (1957–1962, 1967, 1971, 1972); рішення 

Корсунь-Шевченківського райвиконкому (1963, 1966). 

Статут артілі (1957, 1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947, 1948, 1955, 1958, 1965–1968, 1973, 1976, 

1977); зборів уповноважених членів колгоспу (1974–1981); засідань правління колгоспу 

(1947–1952, 1956–1981); засідань бюро економічного аналізу (1968–1981). Звітні доповіді 

голови колгоспу (1957, 1970). 

П'ятирічні плани розвитку колгоспу (1971–1985). План соціального розвитку колгоспу (1971–

1975). Плани розвитку сільського господарства (1959–1970). Виробничо-фінансові плани 

(1957–1981). 

Річні звіти колгоспу (1961, 1965, 1977–1981). Економічні довідка господарської діяльності 

колгоспу (1971–1975). Основні показники виробничо-фінансового плану (1968, 1971–1978). 

Інформації про виконання планових завдань (1971). Агрономічні звіти (1964–1983). 

Агротехнічні звіти (1969–1973). Зоотехнічні звіти (1978–1983). Річні звіти по тваринництву 

(1964–1977). 

Соціалістичні зобов'язання колгоспників, показники та довідки про їх виконання (1965–1967, 

1970–1976). 

Багатотиражка "За урожай" (1977–1983). 

Штатний розпис (1967). Річні бухгалтерські звіти (1957–1959, 1968–1976). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1964–1967, 1974).  

Книги обліку основних засобів, фондів , грошових прибутків (1949–1955, 1966, 1967). 

Книги історії полів сівозмін (1970–1985). Земельно-шнурова книга (1972–1985). Шнурові 

книги обліку насіння (1969–1973, 1978–1983). 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання, кошториси витрат, звіти) профспілкового 

комітету (1976–1983). 
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Ф. Р-2113  Виконавчий комітет Монастирищенської районної Ради народних депутатів, м. 

Монастирище Черкаської області  

Справ: 812; 1922–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 334; 1922–1939 рр. 

Постанови, обіжники ВУУВК (1924, 1928, 1929, 1935–1939); постанови Раднаркому СРСР і 

УРСР (1928, 1929, 1935–1939); обіжники НКВС (1924); обіжники, директиви, розпорядження 

окрвиконкому (1925, 1926, 1928–1930, 1935–1939); інструкції, розпорядження Наркомзему 

СРСР, окрземвідділу і повітземвідділу (1923, 1926–1928); обіжники, розпорядження 

Наркомату фінансів та окрфінвідділу (1925–1928, 1930–1934);інструкції, вказівки та 

розпорядження Наркомату охорони здоров'я та облздороввідділу (1935); інструкції, 

розпорядження Київського губстатбюро та Уманського окрстатбюро (1925, 1926, 1928, 1929); 

розпорядження окрвійськомату (1926–1928). 

Протоколи: засідань президії райвиконкому (1926–1932); загальних зборів працівників 

райвиконкому (1927–1929); засідань окружної та районних виборчих комісій (1928–1938). 

Повідомлення про зміни у територіальному складі району (1927). 

Документи: (положення, протоколи, накази, довідки, інформації, відомості , звіти, акти, 

списки та інші) про роботу райвиконкому і адміністративного відділу, сільрад (1925–1930); 

про стан та діяльність робітничо-селянських інспекцій (1928–1933); про роботу міліції та 

розшуку (1924, 1926–1929); про роботу підвідділу записів актів цивільного стану (1923–1925, 

1928, 1929); про діяльність релігійних громад району (1922–1932); з питань 

землекористування (1923, 1926–1936); про діяльність податкових комісій (1925–1933); з 

питань народної освіти (1925–1927); про стан і перспективи розвитку охорони здоров'я в 

районі (1926–1929, 1934, 1935); про стан місцевого господарства та шляхового будівництва 

(1928–1930); про діяльність відділу статистики (1923–1929, 1936); з питань обліку 

військовозобов’язаних (1922, 1923, 1926, 1928). 

Бюджети: району (1926, 1927); сільських рад (1927, 1928). Прибутково-видаткові кошториси 

райвиконкому, сільрад, земельних громад, установ та закладів району (1927). Доповіді про 

виконання бюджету по району (1925, 1926). 

Відомості на виплату зарплати службовцям райвиконкому, райфінвідділу, робітничих шкіл 

(1924). 

 

 

Опис 2 

Справ: 478; 1944–1962, 1966–1980 рр. 

Постанови, розпорядження, рішення Черкаського облвиконкому (1973–1980). 

Протоколи: сесій райради та документи до них (1946, 1949–1962, 1966–1980); засідань 

райвиконкому; Постанови, рішення райвиконкому (1946, 1945); розпорядження 

райвиконкому (1954–1960, 1967–1980). 

Доповідні записки, довідки, направлені облвиконкому та листування з обласними районними 

організаціями про стан народного господарства та соціально - культурного розвитку району 

(1980). 

Протоколи, плани роботи та списки постійних комісій (1961, 1967–1980). 

Документи(інформації, довідки та інш.) з питань релігійних культів (1967–1980). 

Документи (витяги з Указів, постанови, списки) про нагородження орденами і медалями 

трудящих району та багатодітних матерів (1970, 1974–1980). 

Журнал обліку рішень та розпоряджень райвиконкому (1960–1963); картки реєстрації рішень 

та розпоряджень райвиконкому (1967–1980). 
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Зобов'язання, умови на соцзмагання  між райрадами та акти перевіряння їх виконання (1969–

1980). Доповідні записки, інформації з питань організаційно-масової роботи (1969–1980). 

Протоколи зборів виборців (1976–1980). Накази виборців депутатам, звіти та інформації про 

їх виконання (1953, 1957, 1961, 1973, 1975, 1977,1980). Інформації про звіти депутатів перед 

виборцями (1972–1975). Статистичні відомості про склад депутатів, постійних комісій, про 

скликання сесій (1945, 1959, 1967–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати райради, заяви 

про згоду балотуватися, протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у 

депутати, біографії, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах, списки 

обраних депутатів (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1967, 1969, 1971–1980). 

Кошториси витрат, штатні розписи (1947–1955, 1967–1980). Річні бухгалтерські звіти (1967–

1980). 

Списки населених пунктів, установ, організацій і підприємств району (1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2115  Відділ державного страхування при Монастирищенському районному 

виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м-ко 

Монастирище Монастирищенського району Уманського округу  

Справ: 7; 1925–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1925–1929 рр. 

Циркуляри, розпорядження Українського управління державного страхування (1925–1927). 

Листування з сільрадами з питань держстрахування (1926, 1927). 

Довідки про особовий склад співробітників відділу (1927). 

Списки платників обов'язкового страхування. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2116  Монастирищенська районна робітничо-селянська інспекція, м-ко Монастирище 

Монастирищенського району Черкаського округу  

Справ: 2; 1931 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1931 р. 

Акти обслідувань колгоспів, підприємств та установ району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2117  Монастирищенська районна робітничо-селянська міліція, м. Монастирище 

Уманського округу  

Справ: 9; 1921–1927 рр. 
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Опис 1 

Справ: 9; 1921–1927 рр. 

Циркуляри міліції і розшуку УСРР; циркуляри, накази Окружної міліції і розшуку (1926, 

1927); постанови райвиконкому та окрвійськомату (1926, 1927). 

Протоколи загальних зборів виборців села (1927). 

План роботи міліції (1927). 

Місячні відомості про діяльність міліції та розшуку (1926, 1927). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2118  Сільськогосподарська трудова артіль "Вперед", м-ко Цибулів 

Монастирищенського району Уманського округу  

Справ: 3; 1927, 1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1927–1928 рр. 

Річні звіти артілі. 

Листування з райвиконкомом, окружною колгоспною інспекцією, районним земельним 

відділом про здачу хліба, апробацію зерна. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2119  Монастирищенська районна судово-земельна комісія, м-ко Монастирище 

Монастирищенського району Уманського округу  

Справ: 5; 1925–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1925–1927 рр. 

Циркуляри та директиви Уманського окружного земельного відділу (1926, 1927). 

Протоколи засідань комісії; список громадян с. Летичівка, які самовільно захопили землю 

сільськогосподарського агрономічного фонду. 

Акти обслідувань, проведених комісією (1926). 

Списки народних засідань комісії (1926). 

 

 

 

 

 

ф. Р-2120  Бюро примусової праці Монастирищенського районного виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Монастирищенського 

району Уманського округу  

Справ: 14; 1925–1927 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 14; 1925–1927 рр. 

Листування з народним судом про громадян сіл району, засуджених до примусової праці. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2121  Монастирищенське районне товариство взаємодопомоги, м-ко Монастирище 

Монастирищенського району Уманського округу  

Справ: 32; 1925–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1925–1927 рр. 

Циркуляри, інструкції Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР, Уманської 

окружної інспектури та окружного відділу соціального забезпечення (1925, 1926). 

Документи (протоколи засідань, звіти, акти перевірок) про роботу сільських товариств 

взаємодопомоги. 

Звіти і відомості, документи  ревізій та контролю районного товариства. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2122  Циберманово-Гребельський комітет незаможних селян (КНС), с. Циберманова 

Гребля Монастирищенського району Уманського округу  

Справ: 3; 1927–1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1927–1929 рр. 

Протоколи загальних зборів членів комнезаму. 

Список членів комнезаму (1929). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2123  Виконавчий комітет Аврамівської сільської Ради народних депутатів, с. Аврамівка 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 251; 1926–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1926–1929 рр. 

Циркуляри Уманської окружної інспектури соцзабезпечення, опікунської  Ради, окружної 

комісії допомоги дітям (1928). 

Протоколи: засідань президії сільради (1928); засідань сільради (1927); засідань комісій 

сільради (1927, 1928); загальних зборів виборців села (1927–1929). Протоколи засідань 

перевірочної комісії та зборів виборців, списки виборців та осіб, позбавлених виборчих прав 

(1928, 1929). 

Звіти про роботу сільради (1927, 1928). 
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Листування: з Монастирищенським райвиконкомом з адміністративних питань (1927, 1928); з 

районним відділом культури про роботу культосвітніх установ, про ліквідацію неграмотності 

(1927). 

Відомості про особовий склад сільради (1926, 1927). 

Справи за позовами громадян про право користування присадибними ділянками. 

 

 

Опис 2 

Справ: 230; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань сільвиконкому; загальних зборів громадян села (1966–

1980). Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1963–1971, 1974–1980). 

Протоколи зборів виборців (1977–1980). Накази виборців депутатам і документи про їх 

виконання (1965, 1970–1973, 1975, 1977, 1980). Інформації про звіти депутатів про виконану 

роботу (1974, 1975). 

Протоколи, плани роботи сільського активу, вуличних комітетів (1966, 1968). 

Акт перевіряння роботи виконкому (1976). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1964–1980). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1962–1966, 1972–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій та організаційно-масову роботу 

(1962–1966, 1972–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій та організаційно-масову роботу 

виконкому (1963–1968, 1972, 1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви про 

згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1963, 

1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946, 1947, 1962–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1962–

1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1962–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2124  Виконавчий комітет Бачкуринської сільської Ради народних депутатів, с. 

Бачкурине Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 296; 1921–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 95; 1921–1936 рр. 

Постанова ВУУВК (1923); наказ окрвійськомату (1923); обіжники, розпорядження, 

положення райвиконкому та його відділів (1925–1932, 1934, 1935). Положення про 

проведення націоналізації землі в районі (1922). 

Протоколи: засідань президії Уманського окрвиконкому (1924–1926); засідань президії 

сільради (1922–1924, 1929); засідань райвиконкому (1925, 1926); загальних зборів земельних 

громад, сільського активу, комісій та секцій сільради (1925–1927, 1929); засідань посівної 

трійки (1929–1931); загальних зборів мешканців села, об'єднаних засідань сільради та 

комнезаму (1922–1924, 1929, 1930). 

Документи (плани, відомості та інш.) з питань сільського господарства району (1921–1925, 

1929, 1930). 

Акти перевіряння роботи сільради (1927–1929). Звіти про роботу сільради (1923, 1926, 1930). 
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Листування з райвиконкомом про благоустрій села (1925); з питань здійснення загального 

навчання (1926). 

Документи (розпорядження, протоколи, положення) про роботу секції робітничо-селянської 

інспекції (1932). 

Документи (заяви, списки, особисті рахунки) з питань сплати сільськогосподарського 

податку (1922–1925). 

Заяви громадян про реєстрацію народжень і смертей, шлюбів; відомості про кількість 

зареєстрованих актів цивільного стану (1922–1930). 

Документи (інструкції, положення, протоколи, списки) про вибори до Рад (1923–1926). 

 

 

Опис 3 

Справ: 201; 1944–1947, 1953–1980 

Протоколи: сесій сільради (1954–1980); засідань виконкому (1956, 1957, 1959, 1961–1980); 

загальних зборів мешканців села (1959, 1967–1974, 1977–1980); зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями (1959, 1967–1972, 1975–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1967–1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1957, 1968, 1969, 

1974, 1976). Інформації про організаційно-масову роботу (1957, 1959, 1961–1966, 1973, 1977–

1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1959, 1980). 

Протоколи зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати до сільради, протоколи 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, заяви про згоду балотуватися, 

протоколи голосування по виборах (1955, 1956, 1963, 1965, 1967, 1969 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1947, 1954–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1953–1980). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1945, 1954, 1955, 1957, 1959–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2125  Виконавчий комітет Дібрівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Дібрівка 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 56; 1925–1934 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1925–1930 рр.  

Розпорядження райвиконкому (1925, 1927); накази, розпорядження Уманського 

військкомісаріату (1925, 1926). 

Протоколи: засідань президії Уманського окрвиконкому та Монастирищенського 

райвиконкому (1925); засідань сільради (1925, 1927–1929); засідань постійно-діючих комісій 

(1927); загальних зборів земельної громади села (1926–1929). 

План роботи та статистичний звіт про роботу сільради (1927, 1928). 

Листування: з райвиконкомом з фінансово-господарських питань, з питань охорони здоров'я; 

з районним земельним відділом з питань землеустрою села (1926–1928). 

Довідки про майновий та сімейний стан мешканців села (1925, 1928). 
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Опис 2 

Справ: 39; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945–1947, 1950–1954); засідань виконкому (1945–1949). 

Статистичний звіт про склад виконкому, постійних комісій (1946). 

Приймально-здавальний акт при ліквідації сільради (1954). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати та голосування 

по виборах (1947, 1950). 

Бюджети сільради (1949–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1952–1954). Книги 

обліку доходів та видатків сільського бюджету (1950–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2126  Виконавчий комітет Завальської сільської Ради депутатів трудящих, с. Завалля 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 62; 1923–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1923–1926 рр. 

Розпорядження волвиконкому (1923); розпорядження райвиконкому; розпорядження 

районного земельного управління (1923); накази, циркуляри, розпорядження районного 

військового відділу (1923–1925). 

Протоколи: засідань пленумів та президії Уманського окрвиконкому (1926); зборів виборців  

села та списики позбавлених виборчих прав (1924–1926). 

Статистичні відомості про економічний стан села (1924). 

Документи (інформації, акти, списки) про роботу комітетів взаємодопомоги (1924). 

Заяви та довідки про матеріальний та соціальний стан, виділення земельних ділянок, 

матеріальну допомогу (1925). 

Відомості про кількість зареєстрованих актів цивільного стану (1924, 1925). 

Відомості про виплату зарплати (1925). 

 

 

Опис 2 

Справ: 31; 1950–1955 рр. 

Рішення райвиконкому (1951, 1953). 

Протоколи: сесій сільради (1950–1954); засідань виконкому (1952–1954). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1952, 1953). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950). 

Бюджети сільради (1951–1954). Штатний розпис, кошторис витрат (1951). Річні звіти про 

виконання кошториси по бюджету (1951–1953). Книги обліку доходів та видатків сільського 

бюджету (1951–1955). 
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Ф. Р-2127  Виконавчий комітет Зарубинцівської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Зарубинці Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 102; 1922–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 58; 1933, 1925–1930 рр. 

Накази окрвиконкому (1925, 1926); розпорядження райвиконкому (1926–1929); 

розпорядження окружного земельного управління, окружної земельно-судової комісії, 

районного земельного відділу (1925–1929). 

Протоколи: засідань президії окрвиконкому (1925, 1926); засідань президії райвиконкому 

(1925–1927); засідань виконкому (1922, 1926–1929); загальних зборів мешканців села, 

земельної громади (1926–1929); засідань посівної трійки (1928, 1929). 

Документи (інструкції, обіжники, протоколи, заяви, списки) про вибори до Рад та 

позбавлення виборчих прав (1925–1929). 

Протоколи сільських виконавців про адмінстягнення (1927). Звіти сільради про нотаріальні 

чинності та акти перевіряння їх виконання (1927). 

Документи (розпорядження, метричні довідки і свідоцтва, заяви, відомості) про записи актів 

цивільного стану (1926–1929). 

Договори та умови про здачу землі в оренду; акти про об'єднання та поділ дворів; заяви 

громадян про поділові записи; судові земельні справи за позовами (1927–1929). 

Довідки про кількість землі в громадян; акти наділення землі (1925–1929). Довідки та 

посвідчення про майновий та сімейний стан громадян (1926–1930). 

Вимогові відомості на виплату зарплати працівникам сільради та учителям шкіл (1929). 

 

 

Опис 2 

Справ: 46; 1944–1954 рр. 

Постанови райвиконкому (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1948–1954); засідань виконкому (1947–1949). 

Плани роботи виконкому (1953). 

Статистичний звіт про склад виконкому, постійних комісій (1946). 

Список громадян, які тимчасово проживали на території сільради (1948). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати  сільради та 

голосування по виборах (1947). 

Бюджети сільради (1947–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1954). Річні звіти 

про прибутки та видатки сільського бюджету (1947, 1951–1953). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1950, 1951, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2128  Виконавчий комітет Зюбриської сільської Ради депутатів трудящих, с. Зюбриха 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 32; 1928–1954 рр. 

 

Опис1  

Справ: 1; 1928 р. 

Протоколи загальних зборів мешканців села. 
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Опис 2 

Справ: 31; 1945–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1950, 1952); засідань виконкому (1945–1947, 1949). 

Річні одноразові звіти про кількість населення, худоби, насадження, посівів, збір урожаю 

(1946). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах (1947, 1953). 

Бюджети сільради (1947–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1952–1954). Річні 

звіти про виконання кошторису по бюджету, про нарахування, надходження та затрати сум 

самообкладання (1948, 1951–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2129  Виконавчий комітет Княже-Криницької сільської Ради народних депутатів, с. 

Княжа Криниця Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 310; 1923–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1923–1934 рр. 

Обов'язкові постанови Київського губвиконкому, розпорядження, накази Уманського 

окрвиконкому, райвиконкому, районного земельного управління про землекористування; 

статути земельних громад; умови про користування землею; справи за позовами громадян 

про розділ дворів (1923, 1924, 1927–1929, 1933, 1934). 

Розпорядження та вказівки адміністративного відділу райвиконкому про покладання та облік 

адмінпокарань, про судові питання (1927, 1928). 

Протоколи: засідань президії Уманського окрвиконкому (1924); засідань сільради (1927); 

зборів активу села (1927). 

Розпорядження, вказівки Народного комісаріату фінансів УСРР, Київського облвиконкому, 

райвиконкому про організацію та збір продподатку; відомості про надходження податків у 

селянських господарствах села; списки платників податків (1923–1928, 1932–1934). 

Постанови та розпорядження райвиконкому, вказівки районного земельного відділу та 

відомості про проведення і хід посівної кампанії (1923, 1924, 1932, 1933). 

Розпорядження райвиконкому, інструкції Уманського окружного фінансового відділу, 

вказівки агента держстрахування про страхування; списки господарств, звільнених від сплати 

(1923, 1924, 1928, 1933). 

Постанова ВУУВК і РНК УССР, постанова президії окрвиконкому з питань ліквідації 

неписемності серед дорослих (1923, 1924, 1929). 

Постанови ВУУВК про органи ЗАЦС і контроль за ними; відомості про кількість 

зареєстрованих актів цивільного стану; заяви громадян, свідоцтв та метричні довідки про 

шлюб, народження; витяги про розлучення (1923–1929). 

Умови на соцзмагання між сільрадами (1930). 

Відомості про національний та економічний стан населення села (1923, 1924). 

Прибутково-видаткові кошториси (1928, 1929, 1931). Відомості про виконання кошториси 

(1929, 1933). 
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Опис 2 

Справ: 258; 1944–1980 рр. 

Постанови, рішення Монастирищенського райвиконкому (1944, 1959). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1944, 1947, 1949, 1952–1980); 

загальних зборів мешканців села (1966–1980). Протоколи засідань, плани роботи, доповідні 

записки та інформації про роботу постійних комісій (1963–1980). 

Протоколи зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1967–1980). Накази виборців 

та звіти про їх виконання (1959, 1970,1973, 1974, 1977–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1959, 1960, 1966, 

1967). Доповідні записки та інформації про організаційно-масову роботу (1956, 1959–1964, 

1972–1980). 

Статистичні звіти про склад виконкому, депутатів, постійних комісій (1947, 1961, 1976, 1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, заяви кандидатів про згоду 

балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1947, 1950, 

1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969–1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1951–1955, 1058, 1964, 

1968–1980). Річні звіти про виконання кошторису по бюджету (1947–1953, 1956–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1949, 1955–1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2130  Виконавчий комітет Леськівської сільської Ради народних депутатів, с. Леськове 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 315; 1925–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1925–1929 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому та його відділів (1925). 

Протоколи: засідань президії Уманського окрвиконкому (1925); загальних зборів земельної 

общини (1927, 1928); загальних зборів жінок (1926–1929). 

Звіт про роботу сільради (1928). 

Протоколи зборів виборців та засідань виборчої комісії, інформація про вибори до Рад; 

списки виборців села (1927–1929). 

Листування: з райвиконкомом про роботу добровільних дружин, культурно-освітню роботу 

на селі (1926, 1927); з районною комісією по ліквідації неграмотності та інспектором відділу 

народної освіти про ліквідацію неграмотності на селі (1928, 1929). 

Звіти про хід самообкладання (1926–1928). 

Місячні звіти сільського ЗАЦСу; свідоцтва про народження, метричні витяги та заяви 

громадян про взяття шлюбу (1925, 1927–1929). 

Заяви, довідки, посвідчення про майновий стан мешканців села (1927, 1928). Позови 

громадян про розділ дворів (1926–1929). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 290; 1948–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1948, 1952, 1955–1980); загальних зборів 

мешканців села (1964–1980). Протоколи засідань, плани роботи та списки постійних комісій 

(1955–1958, 1961–1980). 

Протоколи зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1966–1980). Накази виборців 

та звіти про їх виконання (1954, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1977, 1978, 1980). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1951–1966, 1973–1980). 

Статистичні звіти про склад виконкому, постійних комісій (1952, 1953, 1956–1968, 1979, 

1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961–1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2131  Виконавчий комітет Медуватської сільської Ради депутатів трудящих, с. Медувата 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 81; 1922–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1922–1932 рр. 

Директиви, обіжники та вказівки райвиконкому (1923, 1926–1930); постанови Народного 

комісаріату торгівлі УСРР (1925–1927). 

Протоколи: засідань президії Уманського окрвиконкому (1926); засідань президії 

райвиконкому (1926); засідань сільради (1925–1928); загальних зборів комітетів незаможних 

селян (1925–1928); загальних зборів мешканців села (1926–1928); зборів членів земельних 

громад села (1926, 1927). 

Плани: роботи сільради (1926); з праці (1927, 1928). 

Доповідь про роботу сільради (1926). 

Листування з райвиконкомом про націоналізацію землі та вилучення лишків і нетрудових 

земель (1924); про виконання сільськогосподарських податків та держстрахування (1925–

1931); про підготовку та проведення посівної кампанії (1931); з повітвиконкомом про облік 

військовозобов’язаних (1922, 1923, 1928). 

Обіжники окружної виборчої комісії про організацію виборів; протоколи засідань сільських 

виборчих комісій; інформації про вибори; список осіб, позбавлених виборчих прав (1926–

1931). 

Описи майна господарств, які не виконували державних зобов'язань (1926–1931). 

Метричні довідки про народження; заяви громадян про взяття шлюбу; свідоцтва про 

розлучення (1926, 1928). 

Посвідчення та довідки про майновий стан громадян (1926). 

 

 

Опис 2 

Справ: 38; 1944–1954 рр. 
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Рішення, розпорядження райвиконкому (1944). Розпорядження, вказівки районного 

військкомату; списки військовозобов’язаних (1944, 1946). 

Протоколи сесій сільради (1948, 1950, 1952–1954). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 1952, 1954). 

Інформації про  організаційно-масову роботу (1949, 1951, 1953). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах (1947, 1950). 

Бюджети сільради (1947–1954). Штатний розпис, кошторис витрат (1949). Річні звіти про 

виконання кошторисів по бюджету (1948, 1950–1954).  

Книги обліку  видатків сільського бюджету (1947, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2132  Виконавчий комітет Монастирищенської селищної Ради народних депутатів, смт. 

Монастирище Черкаської області  

Справ: 271; 1926–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1926–1931 рр. 

Циркуляр Народного комісаріату соціального забезпечення (1927); постанови, 

розпорядження райвиконкому. 

Витяги з протоколів засідань президії Уманського окрвиконкому та листування з  

райвиконкомом про надання виборчих прав (1926, 1927). Протоколи: засідань президії 

сільради (1927); наради активу євреїв – членів профспілок (1926, 1927); зборів кустарів та 

жінок-єврейок (1926, 1927); засідань бюро та комісії національних меншин при окрвиконкомі 

(1926–1929); організаційних зборів кустарів артілі "Сільпродукт" (1927–1930). 

Звіти про роботу селищної Ради (1929, 1930). 

Ухвали суду про встановлення часу народження: смертей; заяви та посвідки про реєстрацію 

народжень, смертей і шлюбу (1927–1931). 

Торгівельні листи про продаж з торгів рухомого майна (1929, 1930). 

Відомості: про склад Монастирищенського товариства кустарів (1926, 1927); про виконання 

сільського бюджету (1929); на виплату зарплати працівникам сільради (1929). 

 

 

Опис 2 

Справ: 214; 1944–1980 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1944, 1946). 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1950–1980); засідань виконкому (1946, 1947, 1955–1980); 

загальних зборів мешканців села (1964, 1965, 1968–1980). Протоколи засідань, плани роботи 

та списки постійних комісій (1955–1959, 1962–1980). 

Протоколи зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1963, 1967, 1975–1980). 

Накази виборців депутатам (1969, 1971, 1975, 1980). 

Інформації та звіти про організаційно-масову роботу (1965, 1966, 1972, 1973, 1977–1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах (1947, 1953, 1955, 1957, 1959, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 
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Бюджети сільради (1950, 1954–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1952–1954, 1964–

1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1948, 1953–1960, 1963–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1954, 1962). 

 

 

Опис 3 

Справ: 15; 1925–1929 рр. 

Постанови, розпорядження Уманського окрвиконкому та райвиконкому (1928); постанови 8-

го пленуму окрвиконкому (1928); розпорядження адміністративного відділу (1927); накази, 

об'яви окружного військкомісаріату (1928). 

Протоколи: засідань окружного та районного виконкомів (1925); засідань сільради (1927–

1929); засідань районної податкової комісії (1928). 

Заяви про шлюб; довідки про народження (1925, 1928, 1929). 

Списки платників сільськогосподарського податку (1928). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 3; 1961 р. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 

Річний звіт про виконання кошторису по бюджету. 

 

 

Опис 2д 

Справ: 18; 1951, 1953–1956, 1960–1963 рр. 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1961). 

Накази виборців депутатам (1963). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1956, 1962, 1963). 

Статистичний звіт про склад депутатів, постійних комісій (1963). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах (1955, 1961). 

Бюджети сільради (1953–1955, 1962, 1963). Штатні розписи, кошториси витрат (1953–1955, 

1962, 1963). Річний звіт про виконання сільського бюджету (1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2133  Виконавчий комітет Чапаївської сільської Ради народних депутатів, с. Чапаївка 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 202; 1924–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1924–1930 рр. 

Постанови ВУУВК та РНК УСРР (1926, 1927); обов'язкові постанови Уманського 

окрвиконкому та райвиконкому (1926); розпорядження райвиконкому (1929, 1930). 

Протоколи: засідань президії райвиконкому (1930); загальних зборів виборців (1926); 

загальних зборів мешканців села (1930). 

Річний звіт про роботу сільради (1926). Звітні доповіді про роботу КНС, товариств 

взаємодопомоги (1926). 
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Листування: з райвиконкомом з питань землевпорядкування (1924, 1926); з фінансовими 

відділеннями з питань єдиного сільськогосподарського податку (1925, 1926, 1930). 

Протоколи засідань окружної та районної, сільських виборчих комісій по виборах в сільради 

та списки осіб, позбавлених виборчих прав (1926, 1927). 

Списки відповідальних працівників сільради (1926). 

 

 

Опис 2 

Справ: 8; 1946–1947 рр. 

Протоколи сесій сільради (1947). 

Бюджети сільради. Кошторис витрат (1947). Річний звіт про прибутки і видатки сільського 

бюджету (1947). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету. 

 

 

Опис 3 

Справ: 201; 1949, 1952–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1955–1980); загальних зборів мешканців села 

(1968–1980). Протоколи засідань, плани роботи та списки постійних комісій (1963–1980). 

Протоколи зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1964, 1966, 1970–1980). 

Накази виборців (1963, 1967–1970, 1973–1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1959, 1961). 

Інформації та звіти про організаційно-масову роботу (1961–1966, 1977–1980). 

Статистичні звіти про склад виконкому, постійних комісій (1961–1963, 1967–1976, 1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки кандидатів, протоколи голосування окружних 

виборчих комісій по виборах, списки обраних депутатів (1963, 1965, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради (1958–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1958, 1960–1965, 1968–

1971, 1974–1980). Річні звіти про виконання кошторису по бюджету (1958–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2134  Виконавчий комітет Половинчицької сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Половинчик Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 39; 1924–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1924–1927 рр. 

Циркуляри губвиконкому, розпорядження окрвиконкому про стягнення податків та зборів 

(1925); циркуляри, розпорядження, постанови райвиконкому (1925); циркуляри окружного та 

районного виконкомів про видачу довідок про шлюб, усиновлення та метричні довідки 

(1924–1926); циркуляри, постанови, розпорядження Центральної виборчої комісії про 

підготовку до перевиборної кампанії та списки виборців (1925, 1926). 

Довідки, видані сільрадою про належність майна (1925, 1926). 
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Опис 2 

Справ: 31; 1944–1954 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1946); засідань виконкому (1944, 1946). 

Доповідні записки, інформації, акти про організаційно-масову роботу (1953). 

Акти про зміни голів та секретарів сільради (1946). 

Бюджети сільради (1946–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1952–1954). Річні звіти 

про виконання кошторису по бюджету (1949–1951). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1949, 1952, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2135  Виконавчий комітет Теолинської сільської Ради депутатів трудящих, с. Теолин 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 114; 1925–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 83; 1925–1930 рр. 

Розпорядження райвиконкому. 

Протоколи: засідань президії Уманського окрвиконкому та пленумів (1925); засідань президії 

райвиконкому (1925–1927); засідань пленумів райвиконкому (1926, 1927); нарад райактиву 

(1925–1929); засідань сільради (1927); засідань комісій сільради (1927, 1928). 

Плани роботи сільради (1926, 1927). Звіти про роботу сільради (1928, 1929). 

Документи (постанови, розпорядження райвиконкому і райземвідділу, протоколи) про 

проведення колективізації та посівної кампанії (1927–1930). 

Документи (розпорядження, положення, списки) про шляхове будівництво (1928–1930). 

Документи (акти, листування, справи за позовами) з судово-земельних справ (1926–1929). 

Документи (розпорядження, протоколи, анкетні списки) про проведення виборів. 

Заяви про вступ до шлюбу, метричні довідки, свідоцтва про народження (1927–1929). 

Посвідчення, заяви, копії довідок, виданих громадянам про сімейний і майновий стан (1925–

1929). 

Листування з райвиконкомом про розвиток охорони здоров'я та благоустрій села (1925–1928); 

про розподіл та сплату насінневої позики (1927); про стан соціального забезпечення (1927, 

1928). 

Кошториси витрат (1925, 1928). Річні звіти про прибутки та видатки сільського бюджету 

(1930). Відомості на виплату зарплати працівникам сільради та КНС (1925). 

 

 

Опис 2 

Справ: 31; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1948, 1950–1953); засідань виконкому (1951). 

Протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах до сільради (1950, 1953). 

Бюджети сільради (1947–1954). Штатний розпис, кошторис витрат (1954). Річний звіт про 

виконання сільського бюджету (1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1950–1953). 
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Ф. Р-2136  Виконавчий комітет Калаїдівської  сільської Ради народних депутатів, с. Калаїдове 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 326; 1928–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1928–1931 рр. 

Розпорядження райвиконкому (1928, 1929). 

Протоколи: пленарних засідань сільради (1929); загальних зборів членів сільради, КНС, 

активу села (1929); загальних зборів та засідань правлінь земельних громад села (1929). 

План роботи та звіт про роботу сільради (1928, 1929). 

Постанови ВУУВК, окрвиконкому, розпорядження райвиконкому та районного земельного 

відділу, відомості про весняну посівну кампанію та хлібозаготівлі (1928, 1929). 

Листування з районним статистиком про облік зареєстрованих актів цивільного стану; заяви 

про шлюб та розлучення; метричні довідки; свідоцтва про народження та смерть (1928, 1929). 

Заяви громадян про виділення землі; справи за позовами про розділ садиби та землі, майна 

(1928–1930). 

Бюджети сільради.  

 

 

Опис 2 

Справ: 310; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1968–1980). Протоколи засідань, плани роботи та списки постійних комісій (1958, 1960, 

1964–1980). 

Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1960, 1963, 1964, 

1968–1980). Накази виборців депутатам та звіти про їх виконання (1955, 1957, 1963, 1969, 

1973, 1974, 1980). 

Плани роботи виконкому (1971, 1977–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1953, 1956, 

1958, 1967, 1968, 1977–1980). Інформації та звіти про організаційно-масову роботу (1955, 

1957–1966, 1975–1980). 

Статистичні звіти про склад виконкому, депутатів, постійних комісій (1947, 1963, 1977–1980). 

Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, заяви про згоду балотуватися, протоколи 

голосування окружних виборчих комісій по виборах, списки обраних депутатів (1947, 1950, 

1953, 1955, 1957–1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1973, 1975–1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1980). Річні звіти про 

виконання кошторису по бюджету (1957, 1960, 1964–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1949–1963, 1969). 
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Ф. Р-2137  Циберманово-Гребельський сільський виконавчий комітет Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Циберманова Гребля Монастирищенського 

району Уманського округу  

Справ: 38; 1926–1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1926–1931 рр. 

Розпорядження, обіжники райвиконкому та його відділів (1927–1930). Обов'язкові постанови 

Уманського окрвиконкому, акти та протоколи про порушення цих постанов (1927–1930). 

Протоколи: пленумів сільради (1929); засідань президії сільради (1929); засідань сільради та 

комісій (1926–1929); загальних зборів незаможних селян; засідань сільських зборів (1927, 

1929); засідань сільського виборчого комітету (1926–1929). 

Звіти про роботу сільради (1928, 1929). 

Листування з райвиконкомом про шляхове будівництво (1927); про роботу сільради (1927); 

про накладання адміністративних стягнень (1927); про забезпечення інвалідів війни (1927); 

про страхове оподаткування (1929); про хід посівної кампанії (1930). 

Заяви громадян про наділення їх землею (1927). Протоколи землевпорядника про 

встановлення межових знаків (1928). 

Списки: неписьменних мешканців села (1927); осіб, притягнутих до примусової праці на 

будівництві шляхів (1927–1930); платників податку по самообкладанню (1929). Фінансові 

звіти про виконання сільського бюджету (1929, 1930). Відомості на виплату зарплати 

працівникам сільради (1930). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2138  Виконавчий комітет Долинківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Долинка 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 199; 1922–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1922–1930 рр. 

Постанови ВУУВК, ЦВК, РНК СРСР і УСРР (1923, 1926–1930); циркуляри, розпорядження 

райвиконкому (1923, 1927–1930); накази повітового та волосного виконкомів (1923); 

розпорядження райвійськкомату (1923, 1927–1929). 

Протоколи: засідань президії райвиконкому (1927); засідань президії сільради (1923, 1927, 

1929, 1930); постійно-діючих комісій сільради (1928, 1929); загальних зборів мешканців села 

(1923, 1929); облікові комісії по збору сільськогосподарського податку (1927); засідань 

судово-земельної комісії (1926–1928). 

Річні звіти та акти обслідувань роботи сільради (1927–1929). 

Листування з райвиконкомом про землевпорядні роботи (1923); про роботу по ліквідації 

неграмотності (1923); з районним страховим агентом про добровільне страхування (1923); з 

районним відділом охорони здоров'я про стан та розвиток медичного обслуговування в селі 

(1927). 

Свідоцтва про народження, шлюб та розлучення; акти та довідки про усиновлення дітей; 

відомості про кількість народжень та смертей; реєстр видачі витягів актів цивільного стану 

(1922–1929). 
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Протоколи звітно-виборних зборів та загальних зборів виборців; списки виборців села та 

громадян, позбавлених виборчих прав (1925, 1929, 1930). 

Списки: членів сільради та сіль КНС (1923); мешканців села (1927, 1929). 

 

 

Опис 2 

Справ: 10; 1944–1947 рр. 

Постанови райвиконкому (1944, 1946). 

Протоколи: сесій сільради (1947); засідань виконкому (1945, 1946). 

Статистичний звіт про склад виконкому та постійних комісій (1947). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради 

(1947). 

Бюджети сільради (1946, 1947). Річні звіти про прибутки та видатки сільського бюджету 

(1946, 1947). 

 

 

Опис 3 

Справ: 137; 1948–1971 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1953–1971); засідань виконкому (1949, 1955, 1959–1971). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1959, 1961–1971). 

Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1969, 1971). Звіти 

про виконання наказів  виборців (1955). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1955, 1956, 

1959). 

Статистичні звіти про склад виконкому, постійних комісій (1965, 1969). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах 

(1959, 1961, 1963, 1965, 1969, 1971). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання кошторису 

по бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2140  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Рози Люксембург, с. Цибулів 

Монастирищенського району Уманського округу  

Справ: 3; 1929–1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1929–1930 рр. 

Інструктивні листи райвиконкому, окружного колгоспного союзу, районної зернової спілки. 

Заяви громадян про прийняття в члени колгоспу. 
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Ф. Р-2141  Комісія по обліку колишніх червоних партизан і червоногвардійців при 

Шевченківському (Черкаському) окружному військовому комісаріаті, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 3; 1929 р. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1929 р. 

Особові справи колишніх партизан. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2142  Комісія по обліку колишніх червоних партизан і червоногвардійців при 

Корсунському районному виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Корсунь Київської області  

Справ: 1; 1931–1934 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1931–1934 рр. 

Особова справа Білявцева Андрія Юхимовича. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2143  Уповноважений Українського правобережного відділення акціонерного 

товариства "Стандарт" по Уманському району, м. Умань Київської губернії  

Справ: 4; 1924, 1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1924, 1925 рр. 

Звіти про роботи на цукрових комбінатах, селекційній станції прорабів. 

Відомість розрахунку з виконаних робіт держбудконтори "Стандарт" з Уманським 

відділенням "Цукротресту" (1925). 

Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам (1925). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2144  Шевченківський (Черкаський) окружний комітет профспілки "Харчовкус", м. 

Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу  

Справ: 24; 1929, 1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1929, 1930 рр. 

Протоколи засідань та акти ліквідаційної комісії окркомітету (1930). 
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Документи (кошториси витрат, фінансові звіти, звіти кас взаємодопомоги, акти перевіряння) 

про роботу групових комітетів, місцевих та заводських комітетів профспілки. 

Касові відомості комітету (1930). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2145  Відділ управління Чигиринського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Чигирин Київської губернії  

Справ: 61; 1919–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 61; 1919–1922 рр. 

Циркуляри, розпорядження ВУУВК, РНК УСРР, Народних комісаріатів УСРР, губернських 

та повітових виконкомів (1919). 

Протоколи: з'їздів Рад волостей (1919); засідань президії повітвиконкому (1922); засідань 

волосних та сільських Рад, комбідів та сільських зборів (1919, 1921, 1922); засідань 

адміністративно-територіальної комісії (1921); повітової конференції представників волосних 

та сільських комітетів і КНС (1920–1922). Витяг з протоколу засідання колегії відділу 

народної освіти про охорону книг та цінних історичних речей (1919). 

Інформації про роботу повітвиконкому та його відділів (1919). 

Звітні відомості про діяльність повітової міліції (1920, 1921). Звіти виконкомів про стягнення 

цільового податку (1922). Відомості: про випадки у повіті (1919); про наявність релігійних 

сект у волостях повіту (1921); про кількість населення, наявність землі, фабрик, заводів, 

кооперативів, училищ медичних установ в Калабарській волості (1919). 

Листування: з губернським та волосними виконкомами про організацію підвідділу лісової 

промисловості (1919); з волосними виконкомами про сплату податків, виконання гужової 

повинності, заготівлю хліба, продуктів та фуражу для потреб Червоної Армії (1919). 

Документи (анкети, службові мандати, посвідчення) про особовий склад співробітників 

відділу управління та підвідомчих установ повітвиконкому (1919, 1921). 

Списки: волостей повіту (1919); службовців установ повіту (1919, 1921, 1922). 

Протоколи та списки по виборах в міську Раду (1919). 

Штатні розписи: відділів та підвідділів повітвиконкому (1919); волвиконкомів (1922) 

Відомості на виплату зарплати службовцям відділу управління та його підвідділів, волосних 

та сільських виконкомів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2146  Уповноважений начальника інженерів усіх Збройних сил України і Криму по 

лісових операціях і постачанню Червоній Армії в Черкаському районі, м. Черкаси Київської 

губернії 

Справ: 13; 1922–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1922–1925 рр. 



814 

 

Накази  та розпорядження начальника інженерів і начальника відділу по заготівлі та 

постачанню палива; накази уповноваженого (1922, 1923). 

Протоколи: наради представників військових частин та уповноважених (1922); засідань 

волвиконкомів району (1922); загальних зборів службовців уповноваженого управління 

начінженера (1922). 

Звіт про вивезення та заготівлю по гужподатку і рапорти десятників про стан заготівлі палива 

(1922). 

Акт перевіряння роботи уповноваженого та доповідь про стан лісорозробки в районі. 

Листування з начальником відділу по заготівлі палива, дирекціями лісозаводів та районними 

уповноваженими про заготівлю палива (1922, 1923). 

Заяви громадян про прийом на роботу та довідки про роботу, видані співробітниками (1922). 

Списки: учасників району по заготівлі палива (1922); працівників, які відбували трудову 

повинність у лісництвах району (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2147  Земельне управління Богуславського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь Київської губернії  

Справ: 49; 1919–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1919–1923 рр. 

Директиви Раднаркому УСРР, Всеукрревкому, Наркомзему, Київського губернського 

земельного відділу (1920, 1921); накази, циркуляри та розпорядження повітового земельного 

відділу (1919–1921). 

Протоколи: повітового з'їзду лісничих, резолюції з'їзду волосних земельних відділів (1920); 

повітової комісії та акти по встановленню і розширенню меж міст Богуслав, Канів, Корсунь 

(1920–1923); витяги з протоколів засідань повітового земельного відділу (1921); протокол 

засідання 3-ої Смілянської районної комісії по націоналізації земель колишньої Таращанської 

економії (1921); протокол засідання обліково-приймальної комісії Шевченківського округу 

про виділення землі та інвентаря колишніх економій установам, трудовим школам по 

волостях повіту (1923); протоколи загальних зборів фундвторів, статут, заяви та списки 7-ої 

Мар'янівської артілі "Молот" і 8-ої артілі "Незаможник" (1923). 

Документи (доповіді, відомості, акти) про стан лісового господарства. 

Документи (мережа, програми, доповідні записки, акти) про діяльність підвідділу 

культрадгоспів (1921). 

Відомості, рахунки, розписки та інші документи про роботу інструкторів по перепису 

Черкаського повіту (1921). 

Описи державних земель та майна сіл Київської губернії (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2158  Виконавчий комітет Лебединської сільської Ради народних депутатів, с. Лебедин 

Шполянського району Черкаської області  

Справ: 311; 1944–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 2; 1944 р. 

Протоколи сесій сільради. 

Заяви та скарги мешканців села, військовослужбовців про надання матеріальної допомоги та 

видачу пенсій. 

 

 

Опис 2 

Справ: 4; 1945 р. 

Постанови та розпорядження райвиконкому. 

Протоколи сесій сільради. 

Зведені відомості по обліку населення села. 

Бюджет сільради. Кошторис витрат. Звітні відомості про виконання бюджету. 

 

 

Опис 3 

Справ: 7; 1946 р. 

Директиви та розпорядження райвиконкому. 

Протоколи засідань та плани роботи сільради. 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай. Статистичні звіти про стан житлового 

будівництва. 

Листування з райвиконкомом про мобілізацію робочої сили. 

Бюджет сільради. Книга обліку доходів та видатків сільського бюджету. 

 

 

Опис 4 

Справ: 8; 1947–1949 рр. 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1948); протоколи звітних зборів 

виборців про роботу депутатів (1948, 1949). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах 

(1947). 

Бюджет сільради (1948). Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948). 

 

 

Опис 5 

Справ: 290; 1949–1980 рр. 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій; протоколи звітних зборів виборців про 

роботу депутатів. 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах. 

Бюджет сільради. Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету. 
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Ф.Р-2159  Виконавчий комітет Матусівської сільської Ради № 2 депутатів трудящих, с. 

Матусів Шполянського району Черкаської області  

Справ: 66; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1944 р. 

Постанови та розпорядження райвиконкому. 

Копії довідок та характеристики, видані громадянам. 

Списки пенсіонерів. 

 

 

Опис 2 

Справ: 10; 1945 р. 

Розпорядження райвиконкому. 

Плани роботи сільради. 

Довідки та характеристики громадян. Списки нагороджених багатодітних матерів. 

Бюджет сільради. Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету. 

 

 

Опис 3 

Справ: 9; 1946 р. 

Постанови, рішення та розпорядження райвиконкому. 

Протоколи сесій сільради та засідань виконкому. 

Статистичні звіти про кількість населення, хід житлового будівництва. 

Документи (протоколи, довідки, відомості) про реєстрацію актів цивільного стану. 

Списки інвалідів та сімей військовозобов’язаних. 

Бюджет сільради. Звіти про виконання сільського бюджету . Кошториси витрат. 

 

 

Опис 4 

Справ: 44; 1947–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. Протоколи засідань, плани роботи та акти 

постійних комісій (1948–1954). 

Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1948–1951). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948–

1950, 1953, 1954). Інформації про організаційно-масову роботу (1952, 1954). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради 

(1947–1949). 

Бюджети сільради (1947, 1948). Кошториси витрат (1947, 1948). Звіти про виконання 

сільського бюджету (1950–1954).  

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2160  Виконавчий комітет Мар’янівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Мар’янівка Шполянського району Черкаської області  
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Справ: 273; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944 р. 

Розпорядження райвиконкому та райвійськкомату. 

Протоколи засідань пленумів сільради та засідань виконкому. 

Акт про збитки, нанесені селу німецько-фашистськими загарбниками. 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай в господарствах мешканців села. 

 

 

Опис 2 

Справ: 5; 1945 р. 

Розпорядження райвиконкому та райвійськкомату. 

Протоколи засідань пленумів сільради та засідань виконкому. 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай в господарствах мешканців села. 

 

 

Опис 3 

Справ: 9; 1946 р. 

Протоколи засідань пленумів сільради та засідань виконкому. 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай в господарствах мешканців села. 

 

 

Опис 4 

Справ: 6; 1947, 1948 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948); засідань виконкому. 

Бюджет сільради (1948). Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948). 

 

 

Опис 5 

Справ: 248; 1949–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1950, 1971–

1980). Протоколи засідань, плани роботи, акти та списки постійних комісій. 

Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1965–1980). Накази 

виборців (1965–1979). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949–

1960, 1968–1970, 1975–1978). Інформації про організаційно-масову роботу (1955, 1957, 1961, 

1970, 1975–1980). 

Статистичні звіти про склад виконкому, депутатів, постійних комісій (1955, 1957, 1959, 1961, 

1963). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах 

(1950, 1953, 1955, 1957, 1965, 1967, 1969, 1973, 1975). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету. 
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Ф. Р-2161  Виконавчий комітет Сердегівської сільської Ради депутаті трудящих, с. Сердегівка 

Шполянського району Черкаської області 

Справ: 122; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944 р. 

Постанови та розпорядження райвиконкому. 

Протоколи засідань виконкому. 

Листування: з райвійськкоматом про облік допризивників; з райфінвідділом про сплату 

податків та підписку  на державну позику. 

 

 

Опис 2 

Справ: 6; 1945 р. 

Постанови та розпорядження райвиконкому. 

Протоколи засідань виконкому. 

Листування з райфінвідділом про сплату податків та підписку  на державну позику. 

 

 

Опис 3 

Справ: 9; 1946 р. 

Постанови та розпорядження райвиконкому. 

Протоколи засідань виконкому. 

Листування з райфінвідділом про сплату податків та підписку  на державну позику. 

 

 

Опис 4 

Справ: 31; 1946–1950 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1946–1949). Протоколи засідань, плани 

роботи та списки постійних комісій (1949, 1950). 

Плани роботи виконкому (1947–1950). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948–1950). 

Бюджети сільради (1947, 1949, 1950). Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1949, 1950). 

Звітні відомості про прибутки та видатки сільського бюджету (1947). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1950). 

Статистичні звіти про кількість населення, посівів і худоби (1947, 1949, 1950). 

 

 

Опис 5 

Справ: 72; 1951–1958 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. Протоколи засідань, плани роботи та списки 

постійних комісій. 

Плани роботи виконкому. 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання. 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Звітні відомості про прибутки та 

видатки сільського бюджету. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету. 

Статистичні звіти про кількість населення, посівів і худоби. 
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Ф. Р-2162  Виконавчий комітет Надточаївської сільської Ради народних депутатів, с. 

Надточаївка Шполянського району Черкаської області  

Справ: 241; 1944–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1944, 1945 рр. 

Протоколи засідань виконкому. 

Кошториси витрат сільради та підвідомчих установ. 

 

 

Опис 2 

Справ: 2; 1946 р. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету. 

 

 

Опис 3 

Справ: 3; 1946 р. 

Протоколи засідань виконкому. 

Плани роботи сільради. 

Статистичні звіти про будівництво житлових приміщень. 

 

 

Опис 4 

Справ: 17; 1947–1949 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1947, 1948). Протоколи засідань, плани 

роботи та списки постійних комісій (1947, 1948). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах 

(1947). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Звітні відомості про прибутки та 

видатки сільського бюджету (1949). 

 

 

Опис 5 

Справ: 217; 1950, 1951, 1953–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1956, 1960, 

1962, 1971–1979). Протоколи засідань, плани роботи та списки постійних комісій (1950, 

1954–1977). 

Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1953, 1957–1958, 

1961 1965, 1966, 1971–1980). Накази виборців та інформації про їх виконання (1955–1970). 

Плани роботи виконкому (1973–1979). 

Заходи та інформації про їх виконання про благоустрій села (1969). 
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Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 

1955–1961, 1968, 1970, 1975–1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1957, 1961, 

1970, 1975–1979). 

Статистичні звіти про склад виконкому, постійних комісій (1957–1962). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах 

(1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967,1969, 1973, 1975). 

Бюджети сільради. Штатні розписи і кошториси витрат (1957–1979). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1951, 1954–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2163  Виконавчий комітет Буртівської сільської Ради народних депутатів, с. Бурти 

Шполянського району Черкаської області  

Справ: 275; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1944 р. 

Розпорядження райвиконкому та райвійськомату. 

 

 

Опис 2 

Справ: 6; 1945 р. 

Розпорядження райвиконкому, райуповмінзагу. 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай. 

Листування: з райпрокуратурою про забезпечення явки громадян; з райвійськоматом про 

облік військовозобов’язаних. 

 

 

Опис 3 

Справ: 6; 1946 р. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому. 

Протоколи сесій сільради та засідань виконкому. 

Плани роботи сільради та засідань виконкому. 

Плани роботи сільради. 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай в господарствах колгоспників, одноосібників, 

працівників та службовців. Статистичні звіти про хід будівництва житлових та господарських 

приміщень. 

План виконання бюджету та звітні відомості про прибутки і видатки сільського бюджету. 

 

 

Опис 4 

Справ: 6; 1947 р. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому. 

Протоколи сесій сільради та засідань виконкому. 

Плани роботи сільради та засідань виконкому. 

Плани роботи сільради. 
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Заключний звіт про підсумки сівби під урожай в господарствах колгоспників, одноосібників, 

працівників та службовців. Статистичні звіти про хід будівництва житлових та господарських 

приміщень. 

План виконання бюджету та звітні відомості про прибутки і видатки сільського бюджету. 

 

 

Опис 5 

Справ: 255; 1948–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1964–

1980). Протоколи засідань, плани роботи та списки постійних комісій (1948–1977). 

Протоколи та рішення товариського суду (1965–1972). 

Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1948, 1963–1972, 

1975–1980). Накази виборців та інформації про їх виконання (1975, 1976). 

Плани роботи виконкому (1972, 1975–1977). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948–1957, 1968, 

1970, 1975–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1963, 1964, 1970, 1975–1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах 

(1953–1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975). 

 

 

 

 

Ф. Р-2164  Виконавчий комітет Васильківської сільської Ради № 2 депутатів трудящих, с. 

Васильків Шполянського району Черкаської області  

Справ: 65; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944 р. 

Постанови та розпорядження райвиконкому. 

Протоколи засідань виконкому та план роботи. 

Заяви та скарги громадян. Списки громадян по нарахуванню самообкладання. 

 

 

Опис 2 

Справ: 2; 1945 р. 

Розпорядження райвиконкому. 

Протоколи засідань виконкому. 

Плани роботи постійно-діючих комісій та відомості про їх роботу. 

 

 

Опис 3 

Справ: 4; 1946 р. 

Розпорядження райвиконкому. 

Протоколи засідань виконкому. 

Плани роботи постійно-діючих комісій та відомості про їх роботу. 

 

 

Опис 4 
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Справ: 55; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. Протоколи засідань, плани роботи та списки 

постійних комісій (1947, 1949, 1951, 1952, 1954). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1951). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1950, 1951). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

про згоду балотуватися (1950, 1953). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1950–1953). Звітні відомості про 

прибутки та видатки сільського бюджету (1951–1954). Книги обліку доходів та видатків 

сільського бюджету (1946–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2165  Виконавчий комітет Матусівської сільської Ради № 1 народних депутатів, с. 

Матусів Шполянського району Черкаської області  

Справ: 347; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1944 р. 

Рішення та розпорядження райвиконкому. 

Заяви та скарги мешканців села. 

Бюджет сільради. 

 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1945 р. 

Розпорядження райвиконкому. 

 

 

Опис 3 

Справ: 10; 1946 р. 

Розпорядження райвиконкому. 

Протоколи засідань, плани роботи та списки постійних комісій. 

Плани роботи сільради. 

Листування з районним відділом соціального забезпечення про видачу пенсій; довідки, 

характеристики видані громадянам. 

Бюджет сільради. Кошториси витрат. 

 

 

Опис 4 

Справ: 56; 1946–1955 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому; зборів і нарад (1950). Протоколи 

засідань, плани роботи та списки постійних комісій (1951–1955). 

Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1948, 1950, 1951, 

1955). Накази виборців депутатам (1951–1954). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 1950–1955). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1948, 1949, 1952, 1954). 
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Статистичний звіт про склад виконкому, постійних комісій (1953). 

Бюджети сільради (1947–1949). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1949). Звіти про 

прибутки та видатки сільського бюджету. 

 

 

Опис 5 

Справ: 277; 1956–1981 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; зборів і нарад. Протоколи засідань, плани 

роботи та списки постійних комісій. 

Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями. Накази виборців 

депутатам. 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання. Інформації про 

організаційно-масову роботу. 

Статистичний звіт про склад виконкому, постійних комісій. 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Звіти про прибутки та видатки 

сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2166  Виконавчий комітет Сигнаївської сільської Ради народних депутатів, с. Сигнаївка 

Шполянського району Черкаської області  

Справ: 313; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1944–1946 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1945). Протоколи засідань, плани роботи та списки постійних комісій (1946). 

Плани роботи виконкому (1944–1946). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1944, 1945). Статистичні звіти сільради 

(1946); про наявність худоби у населення (1945). 

Листування з райвиконкомом та райвійськоматом про облік громадян, що прибули з 

Німеччини і які перебували на окупованій території (1945). 

Особові картки депутатів (1946). Іменні списки військовозобов’язаних (1946). Заяви громадян 

про вступ до шлюбу (1946). 

Бюджет сільради (1945). Відомості про прибутки та видатки сільського бюджету (1945, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 284; 1947–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1954, 1956, 

1960, 1962, 1967, 1968, 1971–1980). Протоколи засідань, плани роботи та списки постійних 

комісій (1953–1979). 

Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1955, 1963,1965–

1969, 1972–1980). Накази виборців та інформації про їх виконання (1951, 1955, 1959, 1960, 

1967, 1971–1979). 

Плани роботи виконкому (1975–1980). 
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Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання, 

інформації про організаційно-масову роботу (1952, 1954, 1957, 1961, 1970, 1977–1980). 

Статистичні звіти про кількість населення села, збір урожаю та наявність худоби (1947–

1949). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах 

(1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1973, 1975). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2167  Виконавчий комітет Терешківської сільської Ради народних депутатів, с. Терешки 

Шполянського району Черкаської області  

Справ: 284; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1944 р. 

Протоколи засідань виконкому. 

Зведені відомості про наявність та рух населення, облік худоби. 

 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1945 р. 

Бюджет та кошториси сільради. 

 

 

Опис 3 

Справ: 3; 1946 р. 

Протоколи сесій сільради та засідань виконкому. 

Плани роботи та звіти про роботу виконкому. 

Статистичні звіти про хід будівництва приміщень колгоспників та колгоспних будівель. 

Бюджети та кошториси сільради. Відомості про виконання бюджету. 

 

 

Опис 4 

Справ: 278; 1947–1981 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1972, 1977–

1981). Протоколи засідань, плани роботи та списки постійних комісій. 

Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1955, 1964–1967, 

1972–1981). Накази виборців та інформації про їх виконання (1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 

1961, 1965–1968, 1973–1979). 

Плани роботи виконкому (1975–1981). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 

1951, 1953–1981). Довідки та інформації про організаційно-масову роботу (1950, 1951, 1954–

1957, 1961, 1970, 1975–1981). 
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Статистичні звіти про склад виконкому, постійних комісій (1961, 1963). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, заяви про згоду балотуватися, 

протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1953, 1955–1957, 1959, 1961, 

1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1949, 1954, 1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2169  Виконавчий комітет Скотаревської сільської Ради народних депутатів, с. 

Скотареве Шполянського району Черкаської області  

Справ: 328; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944 р. 

Протоколи засідань виконкому.  

Акти прийому боєприпасів та передачу місцевості, звільненої від мін. 

Списки громадян: на виконання плану натуральних поставок; по нарахуванню 

самообкладання. 

 

 

Опис 2 

Справ: 6; 1945 р. 

Розпорядження райвиконкому. 

Протоколи засідань виконкому. 

Звіт про підсумки сівби під урожай. 

Списки по нарахуванню самообкладання. 

Бюджет сільради. Звіти та відомості про виконання сільського бюджету. 

 

 

Опис 3 

Справ: 6; 1946 р. 

Розпорядження райвиконкому. 

Протоколи засідань виконкому. 

Звіт про підсумки сівби під урожай. 

Списки по нарахуванню самообкладання. 

Бюджет сільради. Звіти та відомості про виконання сільського бюджету. 

 

 

Опис 4 

Справ: 12; 1947, 1948 рр. 

Розпорядження райвиконкому. 

Протоколи засідань виконкому. 

Звіт про підсумки сівби під урожай. 

Списки по нарахуванню самообкладання. 
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Бюджет сільради. Звіти та відомості про виконання сільського бюджету. 

 

 

Опис 5 

Справ: 288; 1949–1981 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1972–

1981); засідань товариського суду (1959–1961). Протоколи засідань, плани роботи та списки 

постійних комісій (1956–1980). 

Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1953–1981). 

Накази виборців та інформації про їх виконання (1955, 1959–1963, 1969–1982). 

Плани роботи виконкому (1975–1981). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1954–

1981). Інформації про організаційно-масову роботу (1954, 1957, 1961, 1970, 1975–1981). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1953–1955, 1957–

1963); про кількість населення, посівів та худоби (1951–1956, 1962). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, заяви кандидатів про згоду 

балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1969, 1971, 

1973, 1975). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету. 

 

 

Опис 6 

Справ: 12; 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2170  Виконавчий  комітет Іскренської сільської Ради депутатів трудящих, с. Іскрене 

Шполянського району Черкаської області  

Справ: 98; 1945–1959 рр. 

 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1945 р. 

Протоколи засідання виконкому. 

Статистичний звіт сільради. 

 

 

Опис 3 

Справ: 6; 1946 р. 

Протоколи сесій сільради та засідань виконкому. 

Плани роботи виконкому. 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай. 

Листування з райвиконкомом та шляховим відділом про упорядкування села. 
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Штатний розпис. Контрольні плани та відомості про виконання сільського бюджету. 

 

 

Опис 4 

Справ: 90; 1947–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. Протоколи засідань, плани роботи та списки 

постійних комісій (1949, 1952, 1953, 1955, 1957). 

Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1951). Накази 

виборців та інформації про їх виконання (1954, 1955). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1953–1958). 

Інформації про  організаційно-масову роботу (1954, 1957). 

Статистичні звіти: про склад виконкому, постійних комісій (1950–1958); про кількість 

населення села (1950–1956). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах 

(1950, 1953, 1955, 1957, 1959). 

Бюджети сільради (1949, 1952–1959). Кошториси витрат (1949, 1952–1959). Звіти про 

виконання сільського бюджету (1953–1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2173  Шполянська районна інспектура державної статистики Черкаського обласного 

статистичного управління, м. Шпола Черкаської області  

Справ: 331; 1944–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1944–1946 рр. 

Коротка економічна характеристика району (1944). 

Документи Всесоюзного перепису дрібної промисловості (бланки на діючі підприємства, 

список промислових підприємств району). 

Заяви: по демографії; про стан тваринництва; про підсумки сівби; про кількість худоби (1944, 

1945); з праці; по обліку обладнання та матеріалів; про роботу вантажного транспорту; по 

товарообігу. 

 

 

Опис 4 

Справ: 298; 1944–1974 рр. 

Накази УСУ СРСР і УРСР, обласного статуправління (1960–1965). 

Аналітичні та доповідні записки з усіх галузей розвитку господарства і культури району 

(1952, 1958–1974). 

Документи перепису плодово-ягідних насаджень (1946, 1950, 1952, 1953, 1960, 1970); худоби 

(1947–1974). 

Звіти промислових підприємств (1947, 1948, 1951–1974). Річні звіти колгоспів (1944–1965).  

Дані про механічний (1947–1974) та природній (1966–1974) рух населення. 

Зведені статистичні звіти: про заготівлі сільськогосподарських продуктів; про капітальне 

будівництво: житлово-комунальне господарство; по сільському господарству (1957–1965); 

про стан тваринництва (1961, 1966–1974); з питань освіти (1961, 1966–1972); з питань праці 
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та зарплати (1960–1964); про посіви та урожайність сільськогосподарських культур (1966–

1974); про наявність вантажного транспорту (1966–1974). 

Штатний розпис та кошторис витрат (1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2182  Відділ культури виконавчого комітету Шполянської районної Ради народних 

депутатів, м. Шпола Черкаської області  

Справ: 162; 1947–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 162; 1947–1977 рр. 

Накази, постанови, розпорядження управління культури (1957, 1962, 1963, 1969, 1971, 1973–

1977); рішення райвиконкому (1954, 1959, 1961–1976); накази завідуючого відділом з 

основної діяльності (1971, 1972, 1974, 1976, 1977). 

Протоколи засідань ради при відділі (1964–1967, 1972–1977). 

Документи про присвоєння звання народних колективів самодіяльним колективам художньої 

самодіяльності району (1964, 1967). 

Плани роботи відділу (1954–1977). 

Річні звіти відділу та підвідомчих установ (1954–1977). Інформації, довідки про роботу 

відділу та підвідомчих установ (1955–1957, 1961–1973). 

Документи (звіти, тарифікаційні списки) по кадрах культурно-освітніх установ району (1967–

1975). 

Звіт про наявність та охорону пам'ятників культури (1971). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1971–1977). Річні бухгалтерські звіти (1973–1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2188  Шполянське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки споживчих 

і кооперативних товариств, м. Шпола Черкаської області  

Справ: 284; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1944 р. 

Плани господарської діяльності. 

Річні статистичні звіти товариства та сільпо. 

Акти про збитки, нанесені товариству німецько-фашистськими загарбниками.  

Штатний розпис. Річний фінансовий звіт сільпо. Акти документальних ревізій. 

 

 

Опис 2 

Справ: 6; 1945 р. 

Протоколи засідань правління райспоживспілки. 

Плани господарської діяльності по системі райспоживспілки. 
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Річний звіт по господарству товариства. Річні статистичні звіти райспоживспілки та сільпо. 

Річний фінансовий звіт по сільпо. 

 

 

Опис 3 

Справ: 15; 1946 р. 

Протоколи засідань правління райспоживспілки. 

Плани господарської діяльності по системі райспоживспілки. 

Річний звіт по господарству товариства. Річні статистичні звіти райспоживспілки та сільпо. 

Річний фінансовий звіт по сільпо. 

 

 

Опис 4 

Справ: 256; 1947–1975 рр. 

Постанови правління Черкаської облспоживспілки (1968, 1969). Постанови правління 

райспоживспілки (1956, 1959, 1960, 1967–1976). 

Протоколи: засідань правління райспоживспілки (1951–1975); звітно-виборних зборів 

пайщиків (1954–1961, 1965, 1973); виробничих нарад (1951); нарад працівників торгівлі 

(1947, 1956). 

Плани: роботи правління райспоживспілки (1956, 1957, 1961, 1965, 1966, 1971–1975); 

господарської діяльності (1955, 1956, 1959–1962, 1966–1975). 

Показники аналізу господарської діяльності райспоживспілки та його сітки (1962–1964, 

1967–1975). Річні звіти по сільпо (1947). 

Списки працівників, представлених до нагородження  почесним дипломом  та значком 

"Переможець соцзмагання" (1973, 1975). 

Соцзобов’язання працівників райпо, договори на соцзмагання між райспоживспілками та 

акти перевіряння їх виконання (1953–1958, 1961, 1971–1975). 

Плани та звіти про роботу з кадрами (1964–1975). Статистичний звіт про чисельність та склад 

спеціалістів, які мають середню спеціальну освіту (1963). 

Документи (річні титульні списки, плани, статистичні звіти) з капітального будівництва 

(1953–1961, 1967–1973). 

Штатні розписи, кошториси витрат райспоживспілки та підвідомчих установ. Зведені річні 

бухгалтерські звіти. 

Виробничо-фінансові плани (1964, 1965). Акти документальних ревізій фінансово-

господарської діяльності райпо (1956–1975); підвідомчих установ (1970–1975). 

Плани з праці райпо (1973–1975). Статистичні звіти про виконання плану з праці (1969–

1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2192  Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Шполянської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Шпола Черкаської області  

Справ: 63; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1944–1946 рр. 
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Накази, розпорядження Міністерства охорони здоров'я СРСР і УРСР, обласного відділу 

охорони здоров'я. 

Протоколи: загальних зборів медичних працівників району (1946); зборів медичних 

працівників при райвідділі та нарад лікарів (1945). 

Плани медичного обслуговування дитячих садків, шкіл району (1945). 

Річний звіт та статистичний звіт відділу (1946). Звіти про рух небезпечних захворювань по 

району (1944). Акти обслідувань роботи дитясел та шкіл району (1946). 

Кошториси витрат: відділу (1946); установ району (1944). Бюджет установ охорони здоров'я 

району (1944). Акти інвентаризації майна, інвентаризаційні описи майна установ охорони 

здоров'я району. 

 

 

Опис 4 

Справ: 33; 1947–1957 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства охорони здоров'я СРСР і УРСР, обласного відділу 

охорони здоров'я. 

Протоколи: загальних зборів медичних працівників району; зборів медичних працівників при 

райвідділі та нарад лікарів. 

Плани медичного обслуговування дитячих садків, шкіл району. 

Річний звіт та статистичний звіт відділу. Звіти про рух небезпечних захворювань по району. 

Акти обслідувань роботи дитясел та шкіл району. 

Кошториси витрат: відділу; установ району. Бюджет установ охорони здоров'я району. Акти 

інвентаризації майна, інвентаризаційні описи майна установ охорони здоров'я району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2193  Соснівський туберкульозний санаторій № 1 "Дніпро" Української промислової 

страхової ради, м. Черкаси Черкаської області  

Справ:92; 1944–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944 р. 

Річний звіт санаторію. 

Штатний розпис, кошторис витрат. Акти інвентаризації матеріального збитку, нанесеного 

війною. 

Відомості на виплату зарплати працівникам і службовцям. 

 

 

Опис 2 

Справ: 7; 1945 р. 

Накази по санаторію. 

Річні звіти: з основної діяльності; з капітального будівництва. 

Штати та кошториси з основної діяльності санаторію. Кошториси на капітальний ремонт 

приміщень. 

Особові рахунки працівників та службовців. Відомості на виплату зарплати працівникам та 

службовцям. 
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Опис 2а 

Справ: 72; 1947–1964 рр. 

Вказівки та розпорядження Міністерства охорони здоров'я УРСР (1960–1964). Накази та 

розпорядження Української промислової страхової ради (1956–1959). Накази по санаторію. 

Річні медичні звіти (1956–1964). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти; бухгалтерський звіт (1955). 

Ліквідаційний баланс санаторію (1960). 

 

 

Опис 3 

Справ: 9; 1946 р. 

Накази по санаторію. 

Річний звіт санаторію. 

Штати й кошториси по капітальному будівництву. 

Особові рахунки та відомості на виплату зарплати працівникам і службовцям. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2199  Уманський дослідно-селекційний пункт Всесоюзного науково-дослідного 

інституту цукрової промисловості, м. Умань Київської області  

Справ: 21; 1944–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1944–1947 рр. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність. Штатно-кошторисний розпис про витрати 

бюджету. 

 

 

Опис 2 

Справ: 14; 1944–1946 рр. 

Плани посіву буряку (1944, 1946). 

Річні звіти по селекції цукрового буряку (1944, 1945). Районність сортів буряку і їх 

районування (1944, 1946). Метеорологічні відомості про нагляд за погодою (1945, 1946). 

Інформації по нагляду за цукровим буряком (1945). Кореліційні таблиці індивідуальної 

поляризації (1945, 1946). 

Листування з місцевими організаціями з питань постачання насіння цукрового буряку (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2200  Уманський районний комітет професійної спілки працівників споживчої 

кооперації, м. Умань Черкаської області  

Справ: 34; 1947–1956 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 7; 1947–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань заводського комітету меблевого 

заводу. 

Прибутково-видаткова книга (1948, 1949). 

 

 

Опис 2 

Справ: 27; 1950–1956 рр. 

Постанови президії обкому та райкому профспілки працівників споживчої кооперації (1952, 

1954, 1956). 

Протоколи: пленумів (1952, 1954, 1956); засідань президії райкому (1951–1956); районних 

профспілкових конференцій (1954); звітно-виборних профзборів та засідань місцевих 

комітетів низових профорганізацій (1950–1952); засідань райкому профспілки (1950). 

Плани райкому профспілки (1951–1956). 

Кошторис витрат (1954). Фінансові та статистичні звіти (1950–1952, 1955). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2201  Уманський цегельний завод Міністерства транспортного будівництва СРСР, м. 

Умань Київської області  

Справ: 1; 1945 р. 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1945 р. 

Річний звіт з основної діяльності. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2207  Відділ народної освіти виконавчого комітету Уманської міської Ради народних 

депутатів, м. Умань Черкаської області  
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Справ: 576; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1944–1950 рр. 

Річні звіти: відділу (1946–1950); про роботу шкіл м. Умань (1946). 

Акти про збитки нанесені німецько-фашистськими загарбниками та їх посібниками на 

тимчасово окупованій території установами народної освіти м. Умані (1944). 

 

 

Опис 4 

Справ: 397; 1947–1975 рр. 

Накази Міністерства освіти УРСР Київського обласного відділу народної освіти (1947–1952, 

1965–1967); рішення міськвиконкому (1950–1955). 

Протоколи: учительських конференцій (1952, 1956, 1970); нарад директорів та завідуючих 

учбовими частинами шкіл (1954–1958, 1966–1975); засідань Ради по народній освіті (1965–

1975); засідань опікунської ради (1964–1969). 

Перспективний план потреби в учителях масових шкіл міста (1956–1965). План розвитку 

шкіл та класів по місту (1956). П'ятирічні плани розвитку народної освіти в місті (1956–1960, 

1971–1975). Планова мережа шкіл та класів (1950, 1957–1962, 1967–1978). Плани роботи 

методичних об'єднань учителів (1961–1963, 1969–1976). 

Документи (списки, характеристики, анкети) по нагородженню працівників освіти (1971–

1975). 

Довідки, доповідні записки та звіти: про роботу відділу; про учбово-виховну роботу; про стан 

шкіл та склад учнів. 

Документи (довідки, інформації, акти) про підсумки перевірок шкіл та дошкільних установ 

(1966, 1968–1975). 

Зведені річні та статистичні звіти про успішність учнів (1953, 1954, 1960–1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу (1950–1956, 1959–1975); шкіл (1950, 1957–1962, 

1965–1975). Фінансові звіти про виконання кошторису витрат по місцевому бюджету (1955–

1963, 1967, 1968); підвідомчих установ (1954–1962). Річні бухгалтерські звіти відділу та 

підвідомчих установ (1969–1975). Зведений річний та річні звіти про кількість працівників та 

фонд зарплати (1949, 1952). 
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Опис 5 

Справ: 89; 1975–1981 рр. 

Накази Міністерства освіти УРСР Київського обласного відділу народної освіти; рішення 

міськвиконкому. 

Протоколи: учительських конференцій; нарад директорів та завідуючих учбовими частинами 

шкіл; засідань Ради по народній освіті; засідань опікунської ради. 

Перспективний план потреби в учителях масових шкіл міста. План розвитку шкіл та класів по 

місту. П'ятирічні плани розвитку народної освіти в місті. Планова мережа шкіл та класів. 

Плани роботи методичних об'єднань учителів. 

Документи (списки, характеристики, анкети) по нагородженню працівників освіти. 

Довідки, доповідні записки та звіти: про роботу відділу; про учбово-виховну роботу; про стан 

шкіл та склад учнів. 

Документи (довідки, інформації, акти) про підсумки перевірок шкіл та дошкільних установ. 

Зведені річні та статистичні звіти про успішність учнів. 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу; шкіл. Фінансові звіти про виконання кошторису 

витрат по місцевому бюджету; підвідомчих установ. Річні бухгалтерські звіти відділу та 

підвідомчих установ. Зведений річний та річні звіти про кількість працівників та фонд 

зарплати. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 81; 1945–1974 рр. 

Плани роботи та плани учбово-виховної роботи. 

Річні текстові звіти та статистичні звіти про роботу шкіл і дитячих дошкільних будинків м. 

Умань. 
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Ф. Р-2211  Уманська районна спілка споживчих товариств Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, м. Умань Черкаської області  

Справ: 384; 1932, 1933, 1944–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1932, 1933, 1944–1947 рр. 

Постанови правління райспоживспілки (1944–1946). 

Протоколи: засідань правління райспоживспілки (1945, 1946); засідань президії райпо (1932, 

1944). 

Річні звіти про роботу: райспоживспілки (1944, 1945); сільпо (1944–1946). 

Листування з облспоживспілкою та сільпо про постачання промисловими і продовольчими 

товарами, з фінансових питань (1944–1946). 

Вступний баланс (1944). Річні фінансові звіти (1945–1947). 

 

 

Опис 5 

Справ:362; 1946–1971 рр. 

Статути райспоживспілки (1962, 1967). 

Постанови: правління Черкаської облспоживспілки (1955–1970); правління райспоживспілки 

(1957–1971). 

Протоколи: засідань правління райспоживспілки (1949–1953, 1962–1971); зборів 

уповноважених райспоживспілки (1965, 1969, 1971); звітно-виборних зборів уповноважених 

райспоживспілки (1949, 1956–1960); звітно-виборних зборів уповноважених працівників 

сільпо (1953, 1956–1959, 1962–1967, 1970); зборів кооперативного активу району (1966–

1970); економічних конференцій (1966, 1969, 1970). 

Річні плани господарської діяльності райспоживспілки та сільпо. 

Основні показники аналізу господарської діяльності райспоживспілки (1949, 1952, 1960, 

1963–1971). 
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Зведений статистичний звіт райспоживспілки та річні підвідомчих установ (1947–1951, 1959, 

1962–1971). 

Соціалістичні зобов'язання працівників райспоживспілки та сільпо, договори на соцзмагання 

між райспоживспілками та акти перевіряння їх виконання (1954–1971). 

Документи (постанови, відзиви, характеристики) про нагородження працівників (1964–1966). 

Звіти про роботу з кадрами (1961–1971). 

Штатні розписи, кошториси витрат: райспоживспілки; сільпо (1950–1954). Річні звіти 

(зведений райспоживспілки) та підвідомчих установ про фінансово-господарську діяльність; 

сільпо (1947–1953). Фінансові плани райспоживспілки та її системи та аналізи їх виконання 

(1958, 1959, 1965–1971). Річні фінансові звіти райспоживспілки та підвідомчих установ 

(1962–1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2215  Фінансовий відділ виконавчого комітету міської Ради народних депутатів, м. 

Умань Черкаської області  

Справ: 709; 1944–1994 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 64; 1944–1956 рр. 

Накази, інструкції Міністерства фінансів УРСР, рішення міського та районного виконкомів 

(1944–1946). 

Плани роботи відділу (1944, 1945). 

Документи про відновлення діяльності підприємств, організацій та установ міста. Книги 

державної реєстрації підприємств, організацій та установ, які відновили свою діяльність після 

Великої Вітчизняної війни (1944–1952). 

Бюджети місцевих фінансових органів (1944–1948). Бухгалтерські звіти про виконання 

бюджету міста (1944–1947). 

Зведені річні  звіти про наявність, облік, текучість та розприділення кадрів (1945). 

Річні звіти про виплату держдопомог (1945, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 631; 1947–1994 рр. 

Рішення обласного та міського виконкомів (1947–1974). 

Накази завідуючого відділом з основної діяльності (1976–1993). 

Протоколи виробничих нарад та загальних зборів працівників відділу (1960–1963, 1980–

1982). 

Плани роботи по бюджету (1947–1953, 1969, 1972–1985). Річні плани до податку з обігу та 

інших державних податків (1960–1985). Плани основних питань економічної та контрольної 

роботи (1986–1994). 

Річні звіти: про виконання місцевого бюджету (1948–1985); про надходження прибуткового 

податку (1947, 1948, 1953–1962); про виплату держдопомог (1947–1951); про реєстрацію 
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штатів (1949, 1950, 1961–1974, 1979–1985); про зміни нарахованих сум, надходження 

платежів по сільських податках (1950–1952, 1965); про підсумки платників та обрахування 

сільськогосподарського податку (1954, 1961, 1965–1967); про надходження по 

держприбутках та залишках недоїмок (1960–1970); про нарахування податків з будівель та 

земельної ренти (1965–1971, 1975–1988); про результати проведення прибуткового податку з 

населення (1965–1972, 1976–1988); про обраховані та суми, що надійшли прибуткового 

податку з кооперативних і громадських організацій (1970–1972). Документи про стягнення 

податків з осіб вільних професій, служителів релігійних культів, кустарів (1972–1974). 

Статистичні звіти по кадрах (1972–1974, 1983). 

Проект бюджету міста та документи по його складанню (1947, 1950, 1955–1959, 1962, 1963, 

1968). Зведення затверджених бюджетів міста (1955–1985). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу (1960–1984, 1990, 1991). Зведення про мережу та 

штати установ (1956–1965, 1972–1985). Аналізи фінансово господарської діяльності 

державних промислових підприємств, житлово-комунальних установ, підприємств 

автотранспорту (1991–1994). Бухгалтерські звіти про виконання кошторисів на утримання 

апарату відділу (1950–1974). Акти ревізій відділу фінансовими органами вищого рівня по 

державних податках (1968–1971). 

Акти оцінки майна, листування про спадщину, реалізацію та повернення ціни конфіскації 

безгосподарського майна; книги обліку актів, описи оцінки майна, прийнятого на облік 

(1968–1985). 

Журнали реєстрації штатів, ставок, фондів зарплати та кошторисів (1947–1949, 1956–1958, 

1961–1980). Контрольні списки підприємств, установ та організацій (1968–1971). 

Документи (протоколи, соцзобов’язання, статистичні звіти) профспілкового комітету (1975–

1992, 1994). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 14; 1971–1974 рр. 

Протоколи: звітно-виборних та загальних профзборів; засідань місцевого комітету. 

Соціалістичні зобов'язання працівників відділу. 

Статистичні звіти про роботу профкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2216  Відділ по будівництву в колгоспах виконавчого комітету Уманської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Умань Черкаської області  

Справ: 74; 1965–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1945–1948 рр. 

Накази Київського обласного управління у справах колгоспного будівництва (1945–1947). 

Штатний розпис, кошторис витрат та кон’юнктурний огляд до річного звіту. 

 

 

Опис 2 

Справ: 3; 1946–1949 рр. 
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Генеральні та річні плани на відведення земельних ділянок під забудову колгоспниками 

житлових будинків. 

 

 

Опис 3 

Справ: 2; 1947, 1948 рр. 

Генеральні та річні плани на відведення земельних ділянок під забудову колгоспниками 

житлових будинків. 

 

 

Опис 4 

Справ: 67; 1948–1957 рр. 

Накази Київського обласного управління у справах сільського і колгоспного будівництва, 

Міністерства сільського господарства УРСР, Черкаського обласного управління у справах 

колгоспного будівництва, рішення Уманського райвиконкому (1950–1957). 

Генеральні плани по відведенню земельних ділянок під забудову колгоспниками житлових 

будинків (1949, 1950). Річні плани сільського та колгоспного будівництва (1949–1957). 

Річні звіти про хід будівництва в колгоспах району (1951–1957). Акти прийому та здачі в 

експлуатацію будівельних об'єктів в колгоспах (1952–1955). 

Штатні розписи, кошториси витрат, кон’юнктурний огляд до річного звіту по будівництву 

(1948, 1950–1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2219  Рада голів профспілкових медичних працівників м. Умані, м. Умань Черкаської 

області  

Справ: 275; 1944–1995 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944–1949 рр. 

Протоколи: конференцій; нарад, засідань місцевого комітету. 

Штатний розпис (1946). Кошториси витрат (1946, 1947, 1949). 

Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 222; 1948–1975 рр. 

Протоколи: засідань президії, пленумів (1952–1975); конференцій (1950, 1954–1959, 1963, 

1964, 1967, 1969, 1971, 1974); засідань місцевого комітету профспілки (1949–1953); зборів 

профактиву (1950–1953, 1959); звітно-виборних зборів низових профорганізацій (1953–1975); 

загальних профзборів працівників м Умані (1953–1957, 1960–1964). 

Плани роботи місцевого комітету (1953–1975). 

Накази про нагородження передових працівників (1959). Довідки, акти громадського огляду 

медичних установ (1963–1966, 1969, 1971). 

Звіти про стан охорони здоров'я (1954, 1960–1963). Інформації та довідки про культурно-

масову роботу (1958, 1960, 1969, 1970). Звіти про роботу низових профорганізацій, установ 
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(1962–1964, 1968, 1971, 1973). Статистичні звіти про роботу місцевого комітету та 

підвідомчих профорганізацій (1953–1959, 1963–1965, 1918–1975). 

Документи (соцзобов'язання, довідки, списки ударників) та соціалістичного змагання (1960–

1975). 

Документи (протоколи, заяви, акти про нещасні випадки та інш.) з охорони праці та техніки 

безпеки (1953–1962, 1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950–1966, 1970). Річні фінансові звіти (1950–1954, 

1958–1961, 1965, 1966, 1969–1973). 

 

 

Опис 3 

Справ: 49; 1976–1995 рр. 

Протоколи: засідань президії, пленумів; конференцій; засідань місцевого комітету 

профспілки; зборів профактиву; звітно-виборних зборів низових профорганізацій; загальних 

профзборів працівників м Умані. 

Плани роботи місцевого комітету. 

Накази про нагородження передових працівників. Довідки, акти громадського огляду 

медичних установ. 

Звіти про стан охорони здоров'я. Інформації та довідки про культурно-масову  роботу. Звіти 

про роботу низових профорганізацій, установ. Статистичні звіти про роботу місцевого 

комітету та підвідомчих профорганізацій. 

Документи (соцзобов'язання, довідки, списки ударників) та соціалістичного змагання. 

Документи (протоколи, заяви, акти про нещасні випадки та інш.) з охорони праці та техніки 

безпеки. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2224  Уманський міський будинок піонерів відділу народної освіти виконавчого 

комітету Уманської міської Ради депутатів трудящих, м. Умань Київської області  

Справ: 3; 1945–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1945 р. 

Фінансовий звіт. 

 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1945 р. 

Фінансовий звіт. 

 

 

Опис 3 

Справ: 1; 1947 р. 

Фінансовий звіт. 
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Ф. Р-2227  Уманський районний інформаційно-обчислювальний центр, м. Умань Черкаської 

області  

Справ: 854; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1944–1946 рр. 

Накази та розпорядження Київського обласного статуправління (1946). 

Статистичні відомості: про віковий та статевий склад сільського населення; про розвиток 

культури, охорони здоров'я (1944, 1945); про розвиток тваринництва, посівні площі в 

колгоспах; про Всесоюзний перепис дрібної промисловості (1945); про перепис плодово-

ягідних насаджень (1945, 1946); про чисельність шкіл, класів та учнів в районі (1946). 

Коротка економічна характеристика району (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 523; 1944–1972 рр. 

Накази Міністерства фінансів УРСР, Київського та Черкаського обласних статуправлінь 

(1949, 1950, 1967–1972). 

Плани роботи інспектури (1948). 

Зведені та річні звіти: промислових підприємств по ваговій продукції та з праці (1951–1967); 

про стан тваринництва (1947–1966); по заготівлях продуктів тваринництва (1951–1972); про 

підсумки сівби під урожай та розміри посівних площ, збір урожаю (1947–1972); по статистиці 

промисловості (1948–1972); по статистиці населення (1947–1972); про культуру, освіту та 

охорону здоров'я (1947–1972); по статистиці житлово-комунального господарства (1951–

1962, 1958,1972); по статистиці капітального будівництва (1951–1972); по статистиці 

плодово-ягідних насаджень (1952, 1953, 1960, 1970); про наявність та технічний стан 

тракторів. Звіти про чисельність та склад спеціалістів, працівників, адміністративно-

управлінського персоналу (1958–1972). 

Аналітичні записки та доповідні інспектури з усіх галузей господарства і культури району 

(1958–1972). 

Документи (плани, карти району і схематичні карти сільрад, списки населених пунктів) 

Всесоюзного перепису населення (1959, 1970); підсумки перепису худоби (1947–1972). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1950, 1967–1972). Фінансові звіти (1947–1950, 

1967–1972). 

 

 

Опис 3 

Справ: 264; 1973–1980 рр. 

Накази Міністерства фінансів УРСР, Київського та Черкаського обласних статуправлінь. 

Плани роботи інспектури. 

Зведені та річні звіти: промислових підприємств по ваговій продукції та з праці; про стан 

тваринництва; по заготівлях продуктів тваринництва; про підсумки сівби під урожай та 

розміри посівних площ, збір урожаю; по статистиці промисловості; по статистиці населення ; 

про культуру, освіту та охорону здоров'я; по статистиці житлово-комунального господарства; 

по статистиці капітального будівництва; по статистиці плодово-ягідних насаджень; про 
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наявність та технічний стан тракторів. Звіти про чисельність та склад спеціалістів, 

працівників, адміністративно-управлінського персоналу. 

Аналітичні записки та доповідні інспектури з усіх галузей господарства і культури району. 

Документи (плани, карти району і схематичні карти сільрад, списки населених пунктів) 

Всесоюзного перепису населення; підсумки перепису худоби. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Фінансові звіти. 

. 

 

Опис 4 

Справ: 53; 1964–1972 рр. 

Накази Черкаського обласного статуправління про створення машинорахункової станції в м. 

Умані (1964). 

Інформації та основні показники про роботу станції (1968). 

Статистичні звіти про склад спеціалістів, які мають середню та вищу освіту, звіти про роботу 

з кадрами (1965–1972). 

Плани з праці. 

Кошториси витрат, штати та фонд зарплати. Основні показники та річні звіти про виконання 

виробничо-фінансового плану (1965–1971). Річні звіти про виконання кошторису. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 5; 1973, 1974 рр. 

Протоколи і постанови загальних зборів членів профспілки; протоколи засідань місцевого 

комітету профспілки. 

Колективний договір (1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2228  Уманське педагогічне училище ім. Т.Г.Шевченка відділу народної освіти 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Умань Черкаської 

області  

Справ: 491; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1948 рр. 

Накази Народного комісаріату освіти УРСР, Київського обласного відділу народної освіти. 

Річні звіти про роботу училища. 

 

 

Опис 2 

Справ: 365; 1944–1980 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства вищої освіти СРСР і УРСР, Міністерства освіти СРСР і 

УРСР, Київського і Черкаського обласних відділів народної освіти. 

Статути училища (1945, 1962, 1971). 

Протоколи: нарад при директорі (1977–1981); засідань педради училища (1947–1981); 

засідань предметно-методичних комісій училища (1947–1981); засідань методкомісій (1964) 
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Плани роботи училища (1957–1963). Учбові плани роботи училища та предметно-методичних 

комісій (1944, 1952, 1955, 1958, 1959, 1969–1972, 1976–1980). План та звіт про прийом учнів 

(1974). 

Звіти про роботу училища та учбово-виховну роботу. 

Документи (плани, учбові плани, звіти) про роботу заочного відділення. 

Звіти голови державної кваліфікаційної комісії про проведення державних екзаменів по 

дошкільному вихованню (1964, 1969, 1970, 1976, 1977, 1980). 

Статистичні звіти: про склад та рух учнів (1955–1979); про рух заочників (1967, 1968, 1971–

1979); про чисельність персоналу, розприділення  всіх працюючих по займаних посадах, 

склад спеціалістів, які мають вищу та середню спеціальну освіту (1968, 1969, 1979). 

Плани та звіти про роботу бібліотеки (1974–1980). 

Штатні розписи про роботу бібліотеки (1974–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950–1980). Річні звіти про виконання кошторису по 

бюджету (1949–1954, 1957–1980). 

 

 

Опис 3 

Справ: 31; 1969–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1976–1980); звітно-виборних профзборів 

(1973, 1975); засідань учнівського комітету (1970–1981). 

Плани: роботи учнівського комітету (1973, 1974, 1977–1980). Культурно-масової і оздоровчої 

роботи (1974, 1975). 

Соціалістичні зобов'язання учнівського комітету (1978–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Фінансові та статистичні звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 81; 1955–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1975, 1976, 1979); загальних зборів членів 

профспілки (1961, 1966–1970, 1976, 1977, 1979); виробничих нарад працівників училища 

(1962, 1966–1969, 1974–1981); засідань місцевого комітету. Звітні доповіді голови про роботу 

місцевого комітету (1973–1977). 

Плани роботи місцевого комітету (1968–1980). 

Соціалістичні зобов'язання колективу училища (1969, 1975–1979). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1968–1980). Фінансові та статистичні звіти про роботу 

місцевого комітету (1969–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2243  Цибулівський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м-ко Цибулів Цибулівського району Уманського округу  

Справ: 245; 1921–1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 245; 1921–1928 рр. 
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Постанови ВУУВК, Раднаркому УСРР (1924); розпорядження окрвиконкому (1925); 

циркуляри, постанови, накази повітвиконкому (1923); розпорядження райвиконкому (1925–

1927); обов'язкові постанови райвиконкому (1927). 

Протоколи: засідань президії окрвиконкому (1926, 1927); засідань президії райвиконкому 

(1924–1927); загальних зборів громадян-євреїв (1927). 

Річні звіти про роботу райвиконкому та його відділів (1925–1927). Річні статистичні звіти про 

роботу споживчих товариств, стан освітніх установ району, нацменшини в селах району 

(1925–1927). 

Документи (протоколи, відомості, списки) про роботу сільрад району (1923–1927). 

Списки працівників райвиконкому (1925, 1926); статут та списки членів духовної громади 

(1924–1926). 

Документи (протоколи, відомості, звіти, списки) про виборчі комісії та осіб, позбавлених 

виборчих прав (1925–1927). 

Листування з сільрадами, установами про збір податків, складання статистичних відомостей 

по ЗАЦСу, роботу шкіл (1924–1927). 

Документи (обіжники, розпорядження Наркомату земельних справ, земельних відділів, 

протоколи, статути, звіти, відомості, списки, акти) з земельних питань (1923–1927). 

Документи (циркуляри і розпорядження Наркомату фінансів, окрвиконкому і окрфінвідділу, 

протоколи бюджетних комісій, бюджет району, кошториси витрат установ, відомості і інш.) з 

питань фінансів (1925–1927). 

Документи (розпорядження окрвиконкому, протоколи, договори, звіти, списки) про ремонт та 

будівництво приміщень (1924–1927). 

Документи (розпорядження окружної інспектури народної освіти, протоколи нарад, звіти, 

акти, листування) про соціальне забезпечення та стан народної освіти в районі (1925–1927). 

У фонді є документи Цибулівського волосного військового відділу за 1921–1927 рр. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2244  Цибулівське птахівниче товариство Уманської окружної спілки птахівничої 

кооперації, м-ко Цибулів Монастирищенського району Уманського округу  

Справ: 6; 1929, 1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1929, 1930 рр. 

Циркуляри Уманської окрспілки птахівничої кооперації (1929). 

Протоколи загальних зборів пайовиків товариства. 

План організаційної, агрокультурної та господарської роботи (1929). Зобов'язання та 

договори (1929). 

Акти ревізій та обслідувань товариства (1929). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2245  Сарнівська земельна община (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), 

с. Сарни Монастирищенського району Вінницької області  

Справ: 9; 1941–1943 рр. 
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Опис 1 

Справ: 9; 1941–1943 рр. 

Накази, розпорядження райагрокоменданта та районного сільськогосподарського відділу; 

розпорядження керівника общини (1941, 1942). 

Звіти та відомості про підготовку до весняної сівби, хід робіт, кількість робочої сили (1942). 

Декадні зведення про хід посівів по бригадах, збір урожаю та хлібопоставку по общині (1942, 

1943). 

Акти ревізійної комісії (1942, 1943). 

Списки осіб, виділених до відправки на роботи до Німеччини (1942, 1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2246  Громадське господарство (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Цибулів Монастирищенського району Вінницької області  

Справ: 2; 1941, 1942 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1941, 1942 рр. 

Акти по прийманню очищеного майна; передачі майна (1942). 

Списки бригадирів, трактористів, членів господарства та отримання зерна та фуражу. 

Відомості на видачу авансу членам господарства (1942). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2247  Сатанівська сільськогосподарська трудова община (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Сатанівка Монастирищенського району Вінницької області  

Справ: 1; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1943 р. 

Список присадибної землі членів общини, службовців. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2248  Комендатура VІ кущового управління цукрової промисловості Правобережної 

України військ ДПУ по охороні цукрової промисловості на Україні, м. Монастирище 

Київської губернії  

Справ: 18; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1922, 1923 рр. 



845 

 

Накази, циркуляри обласної комендатури Правобережжя; комендатури (1923); коменданта; 

військових комендантів по охороні цукрової промисловості при заводах (1923). 

Оперативні огляди, зведення та рапорти про посилення охорони на цукрових заводах для 

боротьби з бандитизмом. 

Списки охорони заводів; послужні списки, анкети, посвідчення співробітників кущової та 

заводських комендатур. 

Журнал реєстрації вхідних та вихідних документів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2252  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХVІІ з'їзду ВКП(б), с. Васютинці 

Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 18; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1946 р. 

Протоколи загальних зборів колгоспників. 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 15; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1947–1949). 

Річні звіти колгоспу (1947–1949). 

Договори, умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2255  Іркліївська районна спілка споживчих товариств Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, с. Іркліїв Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 110; 1943–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1943–1946 рр. 

Протоколи засідань спілки (1945, 1946). 

Річні статистичні звіти спілки та сільпо (1944–1946). 

Зведені баланси, акти інвентаризації основних засобів мережі споживчої кооперації району, 

проведені після звільнення від німецько-фашистських загарбників (1943). Річні бухгалтерські 

звіти спілки та сільпо. 

 

 

Опис 2 

Справ: 98; 1947–1959 рр. 
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Протоколи: засідань правління райспоживспілки; районної конференції уповноважених 

райспоживспілки; звіт голови спілки (1949, 1951); зборів уповноважених райспоживспілки 

(1953, 1955); зборів уповноважених пайовиків (1957); нарад торгівельних працівників (1956). 

Річні зведені статистичні звіти про господарську діяльність райспоживспілки (1948–1951, 

1954–1958). Статистичні звіти райспоживспілки та сільпо (1947, 1949, 1952–1955). 

Договори на соцзмагання між райспоживспілками та акти перевіряння їх виконання (1953, 

1955, 1957, 1959). 

План капітальних вкладень та титульні списки капітальних робіт (1956, 1957). 

Річні плани фінансово-господарської діяльності (1948–1958). Штатні розписи, кошториси 

витрат (1949–1954, 1958, 1959). Аналізи фінансово-господарської діяльності (1952, 1958, 

1959). Річні бухгалтерські звіти райспоживспілки та сільпо (1947–1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2257  Військовий комісаріат Уманського повітового виконавчого комітету робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Умань Київської губернії  

Справ: 47; 1919–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1919, 1922 рр. 

Доповіді завідуючого авіаційно-освітнім відділом військомату та агітаторів –організаторів 

про політичний стан в Уманському повіті (1919). 

Вимогові відомості на виплату жалування співробітникам військомату та витяги з наказів 

особового складу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 44; 1919–1923 рр. 

Накази: військомату (1919, 1920, 1922); агітаційно-освітнього відділу військомату (1919); 

накази та рапорти волосних комісарів про роботу на місцях (1919, 1921). 

Документи (постанови Ради робітничо-селянської оборони УСРР, положення, інструкції, 

донесення, доповіді) про роботу агітаційно-освітнього відділу, роботу хат читалень (1919). 

Донесення та доповіді агітаторів, комітетів бідноти про політичний стан в волостях та селах 

повіту (1919). Телеграми, зведення, які надійшли з Києва про положення на фронтах та 

політичний стан в республіці (1919). 

Відомості про кількість населених пунктів та населення в повіті (1919). 

Листування: з продовольчими органами, відомості про продовольче забезпечення особового 

складу військових частин, які знаходились в м. Умані (1922); з громадянами і організаціями 

повіту про призначення та зарахування на посади (1919). 

Мандати та посвідчення політпрацівників, агітаторів для роботи в повіті, для відряджень і 

для мобілізації в діючу армію (1919). 

Списки: волосних військових комісарів, членів волосних та сільських комітетів бідноти і 

виконкомів Рад (1919); особового складу адміністративно-господарського відділу 

військомату (1921); осіб командного складу (1923). 
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Ф. Р-2258  Комісаріат у військових справах при Черкаському повітовому виконавчому 

комітеті Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси Київської 

губернії  

Справ: 8; 1919–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1919–1923 рр. 

Циркуляри, накази, інструкції, телеграми РВС республіки та листування з політико-освітніми 

органами про політичну і культурно-освітню роботу в армії (1920, 1921). Накази 

повітвійськкомісаріату. 

Списки співробітників агітаційно-освітнього відділу комісаріату, заяви, рапорти та 

листування з особового складу (1920, 1921). 

Відомості на видачу грошового жалування співробітникам комісаріату (1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2259  Васютинський волосний військовий комісаріат, с. Васютинці Золотоніського 

повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 2; 1919, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1919, 1921 рр. 

Іменний список посадових осіб командного складу та адміністративної служби комісаріату 

(1921). 

Відомості на виплату зарплати службовцям комісаріату (1919). 

 

 

 

 

 

Ф. Р 2261  Статистичне бюро Шевченківського окружного виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського округу  

Справ: 6; 1928, 1930 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1928, 1930 рр. 

Схематичний план обміру площ посівів по с. Гущівка Чигиринського району (1930). 

Відомості про кількість господарств та чисельність населення по Чигиринському району для 

нарахування сільськогосподарського податку (1930). 

Головні книги по господарствах жителів сіл та районів (1928). 
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Ф. Р-2262  Народний суд 2-ої дільниці Золотоніського округу Полтавської губернії. 

Справ: 269; 1923, 1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 269; 1923, 1924 рр. 

Цивільні та кримінальні справи. Настільні реєстри кримінальних, цивільних справ. 

Місячні звіти суду; про рух гербових зборів (1924). 

Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2265  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т.Г.Шевченка, с. Терешки 

Шполянського району Київської області  

Справ: 21; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1946–1950). 

Соціалістичні зобов'язання колективу колгоспників (1950). 

Прибутково-видатковий кошторис (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2266  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Першого Травня, с. Лозуватка 

Шполянського району Черкаської області  

Справ: 144; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 99; 1944–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів  колгоспників (1946–1949, 1952–1971); засідань правління 

колгоспу (1946–1971). Звітні доповіді голови колгоспу (1956, 1957, 1961, 1967–1971). 

Плани розвитку сільського господарства (1949, 1950, 1952, 1958, 1959). 

Характеристика колгоспу як кандидата в учасники Всесоюзної сільськогосподарської 

виставки (1952). 

Договори на соцзмагання між колгоспами (1948). 

Виробничі та виробничо-фінансові плани (1945–1951, 1954–1962). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 

Земельно-шнурова книга (1954). Книга історії полів сівозмін (1966–1975). Сортонасіннева 

книга (1966–1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 45; 1972–1980 рр. 



849 

 

Протоколи: загальних зборів  колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Плани розвитку сільського господарства. 

Характеристика колгоспу як кандидата в учасники Всесоюзної сільськогосподарської 

виставки. 

Договори на соцзмагання між колгоспами. 

Виробничі та виробничо-фінансові плани. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

Земельно-шнурова книга. Книга історії полів сівозмін. Сортонасіннева книга. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2267  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Товмач Шполянського району 

Черкаської області  

Справ: 113; 1944–1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1944–1952 рр. 

Директивні листи райвиконкому, районного земельного відділу та інших районних установ 

(1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1952); засідань правління колгоспу (1946–

1948, 1950–1952). 

Виробничі плани (1947, 1951, 1952). 

Зобов'язання колгоспу на поставку сільськогосподарської продукції, акти апробації зерна та 

перевіряння стану тваринництва (1946). Акти та відомості перевіряння стану посівів, обробки 

полів сільськогосподарських культур (1946). 

Договір на соцзмагання між колгоспами (1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1952). 

Заяви громадян про прийом до колгоспу, виділення земельних ділянок (1946). 

Книги головних рахунків (1944, 1946). Книги обліку основних засобів, державних постачань 

та колгоспної торгівлі та грошових прибутків (1944, 1948). 

 

 

Опис 5 

Справ: 81; 1953–1978 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звіти доповіді 

голови колгоспу (1965–1968, 1973, 1975–1978). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1955–1960). План розвитку сільського господарства 

(1959). Виробничо-фінансові плани (1953, 1956–1962). 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1972–1978). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та підсумки соцзмагання (1958, 1967). 

Річний звіт колгоспу (1954). 

Сортонасіннева книга (1968). 
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Ф. Р-2268  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. К.Маркса, с. Скотареве Шполянського 

району Черкаської області  

Справ: 157; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 88; 1944–1971 рр. 

Директивні листи райвиконкому, районного земельного відділу та інших районних установ 

(1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1947, 1950–1970); засідань правління 

колгоспу. Звітна доповідь голови колгоспу (1967–1970). 

Виробничі плани (1947–1962). Перспективні плани розвитку сільського господарства (1955–

1965). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, соцзобов'язання колгоспників та акти перевіряння 

їх виконання (1947, 1955, 1962). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 

Земельно-шнурова книга (1950–1960). Книга історії полів сівозмін (1968–1971). 

Сортонасіннева книга (1968–1971). Книга обліку насіння (1970, 1971). 

Фінансові плани (1947–1949). Прибутково-видаткові кошториси (1951, 1952, 1955, 1956). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1964). 

Книги головних рахунків. 

 

 

Опис 2 

Справ: 49; 1971–1980 рр. 

Директивні листи райвиконкому, районного земельного відділу та інших районних установ. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу. 

Виробничі плани. Перспективні плани розвитку сільського господарства. 

Договори на соцзмагання між колгоспами, соцзобов'язання колгоспників та акти перевіряння 

їх виконання. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Земельно-шнурова книга. Книга історії полів сівозмін. Сортонасіннева книга. Книга обліку 

насіння. 

Фінансові плани. Прибутково-видаткові кошториси. Акти ревізійної комісії колгоспу. 

Книги головних рахунків. 

 

 

Опис 1 м 

Справ: 20; 1964–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1965–1969); загальних профзборів; засідань 

профкому. Звітна доповідь голови профспілкової організації про роботу (1964). 

Плани роботи профкому (1968–1972). 
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Ф. Р-2269  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Кам'януватка Шполянського 

району Київської області  

Справ: 25; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1944–1949). 

Виробничі плани (1944–1947). Фінансові плани (1946, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949). 

Книги головних рахунків (1944, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2270  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Литвинова, с. Устимівка Шполянського 

району Київської області  

Справ: 25; 1944–1949 р. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1944–1949 рр. 

Директивні листи райвиконкому, районного земельного відділу та інших районних установ 

(1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1949); засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани. Фінансовий план (1949). 

Умови соцзмагання бригад та ланок (1946). Списки колгоспників, представлених до вручення 

медалі "За доблесну праці і Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр." (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Відомості про виконання 

сільськогосподарських робіт (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2271  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Данова, м. Шпола Черкаської області  

Справ: 47; 1944–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944–1946 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1946); засідань правління колгоспу (1945, 1946); 

виробничих нарад (1945). 

Виробничий план (1946). 

Книги головних рахунків. Книги обліку неподільних фондів, інвентаря (1944). 

 

 

Опис 4 

Справ: 37; 1947–1950, 1953–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів; засідань правління колгоспу. 
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Виробничо-фінансові плани (1947, 1954–1962). Фінансовий план (1950). План розвитку 

сільського господарства (1949–1951). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1960–1962). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950). 

Книга обліку основних засобів (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2272  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, с. Ховківка Шполянського 

району Київської області  

Справ: 9; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948–1950); засідань правління колгоспу (1948–

1950). 

Виробничі плани (1947, 1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2273  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Зоря" с. Мар’янівка Шполянського району 

Черкаської області  

Справ: 92; 1940, 1944–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 92; 1940, 1944–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1947–1974); засідань правління колгоспу 

(1944, 1946–1974). Звітні доповіді голови колгоспу (1956, 1965–1970, 1973). 

Плани розвитку сільського господарства (1958, 1966–1975). План  роботи бюро економічного 

аналізу (1971, 1972). Виробничі плани (1945, 1948–1961). 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1954, 1955). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1940, 1946–1952, 1964). 

Зооветеринарний звіт (1969). Динамічні таблиці про стан сільськогосподарського 

виробництва (1962). Щомісячні звіти про стан тваринництва (1958, 1959). 

Статистичний звіт про стан населення та підготовку кадрів до сільського господарства (1974). 

Книга історії полів сівозмін (1964–1975). Шнурові книги обліку насіння (1969, 1974). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1953–1957). Акти ревізійної комісії колгоспу (1951, 

1953, 1955–1957, 1973). 

Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, затрат на будівництво 

та капітальний ремонт (1944–1947). 
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Ф. Р-2274  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Васильків 

Шполянського району Київської області  

Справ: 35; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949). 

Щоденні відомості про хід посівної та збиральної кампанії (1945–1947). 

Листування з райвиконкомом, районним земельним відділом та МТС про стан 

сільськогосподарського виробництва, з господарських питань (1945, 1946). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1947, 1949, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2275  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Клари Цеткін, с. Матусів Шполянського 

району Київської області  

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946, 1948–1950); засідань правління 

колгоспу (1944, 1946–1950). 

Виробничий план (1944). 

Соцзобов'язання членів колгоспу (1947). 

Річні звіти колгоспу (1944, 1945, 1948). 

Звіт по тваринництву (1944). Результати аналізу насіння (1944). 

Прибутково-видатковий кошторис (1944). Акти ревізійної комісії колгоспу (1949). 

Головна книга (1946). Книга обліку основних засобів, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення (1944, 1945, 1947, 1949). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2276  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Надточаївка Шполянського 

району Черкаської області  

Справ: 93; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 62; 1944–1950, 1958–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948–1950, 1959–1971); засідань правління 

колгоспу (1948, 1959–1971). Звітні доповіді голови колгоспу (1967–1971). 

План розвитку сільського господарства (1959–1965). 
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Зобов'язання на поставку зерна державі (1946). 

Річні звіти: про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1964, 1965, 1969 рр.); про стан 

тваринництва  колгоспу (1964). Агрономічний звіт (1970). 

Шнурова книга обліку насіння (1965–1968). Книга історії полів сівозмін (1966–1971). 

Виробничо-фінансові плани (1958–1962). Прибутково-видатковий кошторис (1946). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1964). 

Книги обліку основних засобів, держпоставок та колгоспної торгівлі, цінних паперів, 

головних рахунків, натуральних витрат, витрат по виробництву, на виробничі потреби, 

натуральних і грошових прибутків та їх розприділення (1944–1949). 

 

 

Опис 2 

Справ: 31; 1972–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу. 

Шнурова книга обліку насіння (1972, 1973, 1977, 1978). 

Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профкому (1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2277  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Капустине Шполянського 

району Київської області  

Справ: 60; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1944–1946 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність. Щоденні 

звіти про хід сільськогосподарських робіт. 

Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1946). Акти ревізійної комісії колгоспу, паперів, 

натуральних і грошових прибутків та їх розприділення. 

Книги обліку грошових рахунків, держпоставок та колгоспної торгівлі, фондів цінних  

паперів, натуральних і грошових прибутків та їх розприділення. 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 4 

Справ: 13; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність. Щоденні 

звіти про хід сільськогосподарських робіт. 

Прибутково-видаткові кошториси. Акти ревізійної комісії колгоспу, паперів, натуральних і 

грошових прибутків та їх розприділення. 

Книги обліку грошових рахунків, держпоставок та колгоспної торгівлі, фондів цінних  

паперів, натуральних і грошових прибутків та їх розприділення. 
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Ф. Р-2278  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Капустине Шполянського 

району Черкаської області  

Справ: 63; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 63; 1944–1958 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу та райуповнаркомзагу (1944–

1947). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1953–1958). 

План розвитку сільського господарства колгоспу (1951, 1952). Виробничий план (1945). 

Документи (агропаспорти, характеристики, заяви) районної сільськогосподарської виставки 

(1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946, 1947, 1950–1952). 

Щоденні звіти про стан тваринництва та хід збирання урожаю (1945). 

Виробничо-фінансові плани (1947, 1948, 1950, 1954, 1957, 1958). Прибутково-видаткові 

кошториси (1947, 1950–1956). Акти ревізійної комісії колгоспу (1945). 

Книги обліку головних рахунків держпоставок та колгоспної торгівлі, грошових і 

натуральних прибутків та їх розприділення, грошових актів та розрахунків з організаціями і 

особами (1945, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2279  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Сигнаївка Шполянського 

району Черкаської області  

Справ: 127; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1944–1946 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1946). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. 

Плани сільськогосподарських робіт, підготовки до збиральної кампанії, здачі державі зерна, 

розвитку тваринництва та посіву озимих і ярих культур (1945, 1946). Плани підготовки кадрів 

та листування з райвиконкомом з питань підготовки кадрів (1946). 

Договори на соцзмагання між колгоспами (1946). Списки осіб, представлених до вручення 

медалі "За доблесну працю в Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр". (1946). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1946). 

Книги обліку головних рахунків, основних засобів виробництва, цінних матеріалів та 

розрахунків з організаціями і особами, прибутків у підсобних господарствах колгоспу (1945, 

1946). 

 

 

Опис 4 

Справ: 111; 1944–1980 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948–1969, 1972–1980); засідань правління 

колгоспу (1948–1980); засідань бюро економічного аналізу (1972–1974, 1978–1980). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1964, 1966, 1968–1975, 1978–1980). 

Плани розвитку сільського господарства (1958–1970). Виробничий план (1945). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1954, 1955, 

1960). 

Річні звіти колгоспу (1944–1952). Зооветеринарний звіт (1970). 

Виробничо-фінансові плани (1944–1962). 

Книги історії полів сівозмін (1968–1977). Шнурові книги обліку насіння (1968–1975, 1978, 

1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2280 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. Товмач Шполянського 

району Київської області  

Справ: 23; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Виробничі плани (1946, 1947). Плани сівозмін (1947–1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність (1944–1947, 1950). Агрономічний звіт 

(1947). 

Прибутково-видатковий кошторис (1946). Акти ревізійної комісії колгоспу (1947). 

Книги головних рахунків (1944–1946). Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, 

грошових прибутків (1948, 1949). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2281  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Україна", с. Бурти Шполянського району 

Черкаської області  

Справ: 118; 1944–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1944–1947 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1948). 

Виробничі плани (1945, 1946). Договори та зобов'язання по державних постачаннях (1945). 

Умови соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1946). 

Річні звіти колгоспу (1945, 1946). Агрономічний звіт (1947). Одноразові звіти по рільництву, 

насінництву та тваринництву (1944, 1946). 

Виробничо-фінансовий план (1947). Прибутково-видатковий кошторис (1946). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1945, 1947). 

Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, зерна від урожаю, 

продуктів і матеріалів, майна, цінних паперів та розрахунків з організаціями і особами. 
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Опис 5 

Справ: 79; 1948–1974 рр. 

Статут артілі (1957). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. Документи 

(протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1972–1974). Звітні доповіді голови 

колгоспу (1970–1972). 

Плани розвитку сільського господарства (1959–1970). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1948, 1949, 

1972). 

Документи по капітальному будівництву (1970–1972). 

Агрономічні звіти (1964–1969). 

Книги історії полів сівозмін (1966–1975). Шнурові книги обліку насіння (1969, 1974). 

Виробничо-фінансові плани (1948–1962). Річні бухгалтерські звіти (1948–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2282  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Лебедин Шполянського 

району Черкаської області  

Справ: 61; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 61; 1944–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1958). Звітна 

доповідь голови колгоспу (1958). 

Перспективний план розвитку сільського господарства (1955–1960). 

Умови та договори на соцзмагання між колгоспами, ланками, бригадами та акти перевіряння 

їх виконання (1949, 1956). 

Звіти по зернових культурах та продуктах тваринництва (1946). 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1948–1958). Прибутково-видаткові кошториси (1949–

1958). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952, 1958). 

Книги головних рахунків (1945, 1946). Книги обліку витрат на виробничі потреби, цінних 

паперів, рахунків та розрахунків з організаціями і особами (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2283  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Росія", с. Лебедин Шполянського району 

Черкаської області  

Справ: 118; 1944–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 75; 1944–1959, 1969–1971 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому, уповнаркомзагу та районного земельного 

відділу (1945, 1946, 1953). 
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Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1969–1971). 

План розвитку сільського господарства (1971–1975). План сівозмін (1953). 

Умови на соцзмагання між ланками і бригадами, соцзобов'язання колгоспників та акти 

перевіряння їх виконання (1947–1950). 

Річні звіти про виробництво продукції тваринництва (1969–1971). 

Виробничо-фінансові плани. Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1948–1971). Річні звіти 

про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). Акти та інвентаризаційні 

відомості ревізійної комісії колгоспу (1945, 1969, 1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 43; 1972–1979 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому, уповнаркомзагу та районного земельного 

відділу. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

План розвитку сільського господарства. План сівозмін. 

Умови на соцзмагання між ланками і бригадами, соцзобов'язання колгоспників та акти 

перевіряння їх виконання. 

Річні звіти про виробництво продукції тваринництва. 

Виробничо-фінансові плани. Прибутково-видаткові кошториси. Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу. Акти та інвентаризаційні відомості ревізійної комісії 

колгоспу . 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2284  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нове життя", с. Сердегівка Шполянського 

району Черкаської області  

Справ: 39; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944–1946 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945, 1946). 

Книги обліку держпостачань та колгоспної торгівлі, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, майна, затрат на виробничі потреби, виконаних робіт, натуральних і 

грошових затрат, розрахунків з установами та особами. 

 

 

Опис 2 

Справ: 27; 1948–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948–1955, 1958). 

Звітні доповіді голови колгоспу (1957, 1958). 

План розвитку сільського господарства (1955–1960). Виробничо-фінансові плани (1952, 1953, 

1956, 1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948–1952). 
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Ф. Р-2285  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 15-річчя ВЛКСМ, с. Матусів 

Шполянського району Київської області  

Справ: 40; 1940, 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1944–1951 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948–1951); засідань правління колгоспу (1944–

1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1940, 1944, 1946, 1948–1950). 

Заяви членів колгоспу та інших осіб про виділення земельних ділянок, надання допомоги 

(1945, 1946). 

Виробничо-фінансовий план (1950). Баланси фінансово-господарської діяльності (1944, 

1946). Головна книга (1945). Книги головних рахунків (1944–1946). Зворотні відомості по 

розрахунках з організаціями та особами (1944, 1945). 

Книги обліку основних засобів виробництва фондів на культурні потреби, продуктів і 

матеріалів, прибутків та видатків, рахунків, цінних паперів, розрахунків з організаціями та 

особами (1944–1946, 1949, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф.Р–2286 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. Матусів Шполянського 

району Київської області  

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944–1946 рр. 

Книга головних рахунків (1945). Книги обліку основних засобів виробництва, грошових 

фондів, натуральних прибутків та їх розприділення. 

 

 

Опис 4 

Справ: 10; 1947–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу (1949, 1950). 

Виробничо-фінансовий план (1950). 

Книга обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2287  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерна, с. Матусів Шполянського 

району Київської області  
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Справ: 33; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1944–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу (1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1949); засідань правління колгоспу (1945, 

1947–1950). 

Виробничий план (1945). 

Договори та умови на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1947). 

Зобов'язання бригад та ланок по вирощуванню зернових культур (1946). 

Список колгоспників, представлених до нагородження медаллю "За доблесну працю в 

Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.". (1945). 

Річні звіти колгоспу (1945–1950). 

Виробничо-фінансові плани (1949, 1950). Прибутково-видатковий кошторис (1945). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1947, 1949). 

Книги обліку основних засобів виробництва неподільних фондів, головних рахунків, 

грошових і натуральних прибутків та їх розприділення цінних паперів та розрахунків з 

організаціями і особами (1944–1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2288  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Іскрене Шполянського 

району Черкаської області  

Справ: 60; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 60; 1944–1959 рр. 

Статут артілі (1955, 1956). 

Директиви, розпорядження райвиконкому, районного земельного відділу та інших районних 

установ (1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1959); засідань правління колгоспу. 

Перспективні плани розвитку сільського господарства (1954, 1958). Планові завдання (1945). 

Соцзобов'язання колгоспників (1945). 

Річні звіти колгоспу (1944–1954). Зоотехнічний звіт (1955). 

Типові проекти колгоспних будівель та листування про заготівлю будматеріалів і про хід 

будівництва в колгоспі (1946). 

Виробничо-фінансові плани (1948–1957). Прибутково-видатковий кошторис (1945). 

Книги головних рахунків (1944, 1945). Книги обліку основних засобів, грошових і 

натуральних прибутків та їх розприділення, рахунків, цінних паперів, розрахунків з 

організаціями (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2289  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХVІІ партз'їзду, с. Кримки 

Шполянського району Черкаської області  
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Справ: 133; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944–1946 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944). 

Річний звіт колгоспу (1946). 

Книга головних рахунків (1944). Книга обліку основних засобів виробництва, держпостачань 

та колгоспної торгівлі, натуральних і грошових прибутків та їх розприділення, затрат на 

виробничі потреби, цінних паперів, поточних рахунків та розрахунків з організаціями (1944, 

1945). 

 

 

Опис 4 

Справ: 116; 1944–1975 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. Документи 

(протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1971–1974). Звітні доповіді голови 

колгоспу (1958, 1968–1974). 

Плани розвитку сільського господарства (1955–1958, 1965–1970). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1957, 1960–

1963). 

Річні звіти колгоспу (1944–1952); по тваринництву (1970). 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1946, 1949–1962). Аналізи фінансово-господарської 

діяльності колгоспу (1968, 1969). 

Схеми розміщення посівних площ (1960, 1961). Шнурові книги обліку насіння (1972, 1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2290  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Шполянської районної 

Ради народних депутатів, м. Шпола Черкаської області  

Справ: 119; 1944–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ 15; 1944–1946 рр. 

Накази Народного комісаріату соцзабезпечення УРСР, міністра соцзабезпечення УРСР (1945, 

1946 ); накази, директиви, розпорядження Київського обласного відділу соцзабезпечення. 

Річні статистичні звіти та доповіді про роботу відділу. 

Списки: про кількість сімей військовослужбовців району (1945); пенсіонерів і інвалідів. 

Великої Вітчизняної війни (1945, 1946). 

Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності відділу (1945, 

1946). 

 

 

Опис 4 

Справ: 104; 1947–1977 рр. 

Протоколи засідань, плани та звіти громадської ради при відділі (1974–1977). Плани роботи 

відділу (1967–1977). Текстові звіти про діяльність відділу (1974–1977). 

Документи (рішення, списки і інш.). про нагородження багатодітних матерів (1974–1977). 
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Інформації та статистичні звіти про стан роботи по соціальному забезпеченню (1962–1966). 

Статистичні звіти (1967–1977). 

Акти перевіряння роботи відділу обласним відділом соцзабезпечення (1967, 1969, 1971, 1973–

1977). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1967–1977). Річні бухгалтерські звіти відділу (1967–

1977). Річні бухгалтерські звіти про виплату держдопомог багатодітним матерям (1953–1966). 

Бухгалтерсько-статистичні звіти про виплату пенсій (1947–1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2291  Планова комісія виконавчого комітету Шполянської  районної Ради депутатів 

трудящих, м. Шпола Черкаської області  

Справ: 129; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944–1946, 1948 рр. 

Рішення, розпорядження облвиконкому, райвиконкому. 

Техніко-економічна та історична характеристика м. Шполи (1946). 

Плани роботи планової комісії (1946). 

Народногосподарський план району (1946). Плани розвитку рільництва та тваринництва 

(1946). Річний план сільського та колгоспного будівництва (1946). Плани виконання 

сільськогосподарських робіт, розвитку місцевого господарства (1945). 

Документи (рішення, розпорядження, плани, довідки, звіти, відомості) про стан місцевої 

промисловості району (1944–1946); про роботу райлегпромкомбінату та промислових артілей 

(1944); на одержання та про надання кредитів для будівництва житлових будинків (1944–

1946). Звіти про виконання плану товарообігу та кон'юктурний огляд товарообігу (1946). 

Списки голів та секретарів сільрад, голів колгоспів (1948). 

 

 

Опис 2 

Справ: 102; 1947–1953, 1955, 1958–1975 рр. 

Рішення, розпорядження облвиконкому, райвиконкому. 

Плани роботи планової комісії. 

Народногосподарський план району. Плани розвитку рільництва та тваринництва. Річний 

план сільського та колгоспного будівництва. Плани виконання сільськогосподарських робіт, 

розвитку місцевого господарства. 

Документи (рішення, розпорядження, плани, довідки, звіти, відомості) про стан місцевої 

промисловості району; про роботу райлегпромкомбінату та промислових артілей; на 

одержання та про надання кредитів для будівництва житлових будинків. Звіти про виконання 

плану товарообігу та кон’юнктурний огляд товарообігу. 

Списки голів та секретарів сільрад, голів колгоспів. 

 

. 
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Ф. Р-2292  Відділ народної освіти виконавчого комітету Шполянської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Шпола Черкаської області  

Справ: 226; 1944–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944–1947 рр. 

Директивні листи, розпорядження Київського обласного відділу народної освіти (1946). 

Мережа шкіл району (1944, 1945). Описи шкільних приміщень (1946). Статистичні звіти: про 

кількість шкіл, учнів в них, кількісний та якісний склад педагогічних кадрів, успішність та 

рух учнів (1945–1947); про підсумки прийому учнів до шкіл, склад учнів початкових, 

семирічних та середніх шкіл за статтю і віком (1946, 1947). 

Документи (доповідні записки, акт, відомості, списки) про роботу дитячих майданчиків, 

дитячих садків та ясел, матеріальний стан дітей-сиріт (1946). 

Відомості на виплату зарплати учителям та технічним працівникам (1944, 1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 216; 1946–1974 рр. 

Протоколи: засідань ради народної освіти при відділі (1962, 1965–1971, 1974–1978); районних 

конференцій учителів (1966–1975); нарад директорів шкіл (1954, 1963–1966, 1971–1975). 

Плани роботи відділу (1949–1957, 1961–1974). 

Списки працівників шкіл та установ народної освіти, нагороджених урядовими нагородами 

(1974). 

Планова (1971–1974). та фактична (1965–1974) мережа шкіл. 

Річні текстові звіти про учбово-виховну роботу шкіл району; статистичні звіти про роботу 

шкіл; про рух та успішність учнів шкіл, стан шкіл (1948–1950, 1956–1963, 1966–1972). Акти 

обслідувань роботи шкіл (1949, 1958–1964). 

Документи (протоколи, звіти) про роботу методичного кабінету (1968–1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу та шкіл району (1950–1973). Річні звіти про 

виконання видаткового кошторису (1950, 1951, 1960, 1961). Річні бухгалтерські звіти: відділу 

(1966–1973); шкіл району (1947, 1948, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2295  Торгівельний відділ виконавчого комітету Шполянської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Шпола Київської області  

Справ: 2; 1944, 1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1944, 1946 рр. 

Директивні вказівки Київського обласного торгівельного відділу з питань постачання 

населення продовольчими та промисловими товарами. 
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Ф. Р-2297  Виконавчий комітет Шполянської районної Ради народних депутатів, м. Шпола 

Черкаської області  

Справ: 647; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1944–1946 рр. 

Постанови, директивні вказівки Київського облвиконкому. 

Протоколи засідань рай- та сільвиконкомів. Постанови сесій райради та райвиконкому (1946). 

Рішення райвиконкому (1945, 1946); розпорядження райвиконкому (1946). Протоколи 

засідань та плани роботи міськвиконкому (1945). 

Плани роботи райвиконкому та його відділів, списки співробітників райвиконкому та його 

відділів (1946). Плани, календарні роботи сесій та засідань рай- і сільвиконкомів (1945, 1946). 

Протоколи загальних зборів організацій району по висуненню кандидатів у депутати 

Верховної Ради СРСР, голосувань дільничних комісій по виборах (1945, 1946). 

Акти про збитки, нанесені установам та підприємствам німецько-фашистськими 

загарбниками (1944, 1945). 

Листи, заяви, скарги трудящих та листування по них (1944, 1945). 

Звіти про склад виконкомів, депутатів, постійних комісій сільрад. 

Заяви громадян на право повернення із евакуації на місце проживання в Шполянський район 

(1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 603; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій райради (1946–1980); засідань райвиконкому. 

Розпорядження райвиконкому (1952–1969, 1972–1980). Обов’язкові рішення райвиконкому 

(1957–1963). Рішення райвиконкому (1945, 1949–1956). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій райради, спостереження 

комісій, адміністративної комісії (1953–1956, 1959, 1960, 1963–1982). 

Доповідні записки та інформації про діяльність райвиконкому (1957–1964). 

Листування з облвиконкомом, з обласними та районними організаціями з питань розвитку 

народного господарства в районі, про стан народної освіти, охорони здоров'я, культури, 

фінансів, будівництва (1956, 1963, 1964, 1970–1980). 

Документи (інформації, довідки, статзвіти, листування) з питань релігійних культів (1963–

1980). 

Документи (постанови, рішення, списки передовиків) про представлення до урядових 

нагород (1946–1952); про нагородження орденами і медалями передовиків сільського 

господарства та громадян району (1951, 1967–1980); багатодітних матерів (1957–1965). 

Журнали реєстрації рішень (1962–1965, 1968–1977, 1980) та розпоряджень (1970–1980) 

райвиконкому. 

Акти про збитки нанесені народному господарству німецько-фашистськими загарбниками 

(1944). 

Умови на соцзмагання між райвиконкомами та акти перевіряння їх виконання (1946, 1969 

рр.) між сільрадами (1946, 1947, 1956–1967, 1971–1974, 1977–1980). 

Інформації про організаційно-масову роботу райвиконкому (1955, 1956, 1960–1974); сільрад 

(1947, 1953–1959). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1959, 1960, 1965–1969, 1977–

1981). Статистичні звіти про склад депутатів, виконкомів, постійних комісій (1957–1959, 

1962, 1964, 1966, 1970–1974, 1978). Списки депутатів (1944, 1946). 
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Протоколи звітних зборів виборців про роботу депутатів на виборчих округах (1963–1969, 

1974, 1977–1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати райради, 

голосування окружних виборчих комісій по виборах, списки обраних депутатів, статзвіти про 

результати виборів (1963, 1965, 1967, 1969, 1973, 1975, 1977, 1978, 1980). 

Штатні розклади, кошториси витрат (1951, 1956–1980). Річні бухгалтерські звіти про 

виконання кошторисів (1956–1980). 

Списки: розкуркулених та репресованих до війни (1945); працівників промислових 

підприємств та установ району (1951); населених пунктів, установ, організацій і підприємств 

району (1980). 

 

 

Опис 4м 

Справ: 17; 1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати райради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування дільничних і окружних виборчих 

комісій по виборах. 

 

 

Опис 5и 

Справ: 2; 1949, 1951 рр. 

Протоколи голосування виборчих комісій по виборах народного судді та народних 

засідателів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2299  Відділ тваринництва земельного відділу виконавчого комітету Шполянської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Шпола Київської області  

Справ: 58; 1944–1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 58; 1944–1948 рр. 

Накази Народного Комісаріату земельних справ УРСР, Київського обласного земельного 

відділу; постанови, рішення райвиконкому; розпорядження райземвідділу (1945, 1946). 

Протоколи районних нарад завідуючих тваринницьких ферм (1945).  

П’ятирічний план розвитку тваринництва (1947–1951). Плани: розвитку тваринництва (1944–

1947); завезення та закупівлі худоби (1944); підготовки кадрів по тваринництву (1944). Плани 

та звіти про хід заготівлі кормів (1944, 1945). 

Річні звіти про стан тваринництва в колгоспах (1944–1946). Місячні ветеринарні звіти (1944). 

Акт про виконання держплану розвитку тваринництва (1944). Акти стану та розвитку 

тваринництва в колгоспах (1944, 1946, 1948). Відомості: про наявність тваринницьких 

приміщень (1944); про стан колгоспних риборозплідників та колгоспних ставків (1944). 

Списки передовиків – тваринників, працівників тваринницьких ферм. 
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Ф. Р-2300  Редакція районної газети "Шполянські вісті" – орган Шполянського райкому 

Компартії України і райвиконкому, м. Шпола Черкаської області  

Справ: 78; 1944–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944–1946 рр. 

Постанови, директивні вказівки обласного управління поліграфії і видавництва (1944, 1946). 

Плани роботи редакції (1945). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1945). Місячні баланси (1946). Касова книга (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 72; 1947–1948, 1959–1974 рр. 

Розпорядження, директивні вказівки Черкаського облуправління по друку, обласного 

видавництва та місцевих органів (1963–1967). 

Доповідні редактора на нарадах робсількорів (1972–1974). 

Тематичні плани роботи редакції (1963–1974). 

Підшивки районної газети (1963–1974). Вірші та гуморески поетів і письменників (1963–

1971). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1948, 1961–1974). Річні бухгалтерські звіти 

редакції (1947, 1959–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2307  Шполянський молочний завод Смілянського молочноконсервного комбінату, м. 

Шпола Черкаської області  

Справ: 48; 1948–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1948–1969 рр. 

Накази директора заводу з основної діяльності (1967–1969). 

Промислово-фінансові плани (1948, 1949, 1952–1962). Техніко-промислово-фінансові плани 

(1963–1967). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1957–1967). Річні бухгалтерські звіти (1950–1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2308  Шполянська меблева фабрика, м. Шпола Київської області  

Справ: 3; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1944–1946 рр. 

Річні виробничі та фінансові звіти. 
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Картки по обліку основних засобів виробництва та розрахунків з організаціями і особами 

(1945, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2317  Виконавчий комітет Шполянської міської Ради депутатів трудящих, м. Шпола 

Черкаської області  

Справ: 260; 1944–1974 рр. 

 

Опис: 1 

Справ: 35; 1944–1946 рр. 

Протоколи: сесій міськради (1946); засідань виконкому міськради. Постанови, рішення, 

розпорядження райвиконкому. Розпорядження відділів міськвиконкому (1944, 1945). 

Плани роботи виконкому (1945). 

Кошториси витрат (1945, 1946). Книги обліку прибутків та видатків бюджету (1945, 1946). 

Документи (акти, договори) про виконання скарг громадян (1946). 

Довідки з місця роботи громадян, репатрійованих з Німеччини (1945). Списки потерпілих під 

час тимчасової німецько-фашистської окупації (1945). 

 

 

Опис 4 

Справ: 225; 1947–1974 рр. 

Протоколи: сесій міськради; засідань виконкому. Постанови і рішення виконкому міськради 

(1949–1953). 

Протоколи засідань, плани роботи та списки постійних комісій. 

Інформації про організаційно-масову роботу міськради (1948, 1953–1974). 

Умови на соцзмагання між міськрадами та акти перевіряння їх виконання (1947, 1958, 1966, 

1967, 1971). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1953–1959, 1963, 1964, 1967, 

1969, 1971). Протоколи звітних зборів виборців про роботу депутатів (1956, 1957, 1966–1974). 

Інформації про проведення звітних зборів виборців на виборчих округах (1959, 1961, 1962, 

1965). Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1953, 1960–1962, 

1965, 1967). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати міськради, 

заяви кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій 

по виборах (1947, 1953, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973). 

Бюджети міськради. Штатні розписи, кошториси витрат міськради; бюджетних організацій 

міськради (1948, 1949, 1954, 1972–1974). Річні звіти про виконання міського бюджету (1948–

1951, 1959–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2318  Відділ комунального господарства виконавчого комітету Шполянської міської 

Ради депутатів трудящих, м. Шпола Київської області  

Справ: 4; 1944–1946 рр. 
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Опис 1 

Справ: 4; 1944–1946 рр. 

Інструкції, розпорядження облвідділу комунального господарства (1945). 

Штатні розписи (1944). 

Річний звіт з додатками виробничо-фінансових планів (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2323  Шполянська машинно-тракторна станція (МТС), м. Шпола Черкаської області 

Справ: 65; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 65; 1944–1957 рр. 

Протоколи: виробничих та технічних нарад (1957); загальних зборів працівників та 

службовців (1956); нарад з головами колгоспів (1955, 1956); бригадних зборів (1954). План 

роботи МТС (1957). 

Договори на соцзмагання між МТС (1947, 1956). 

Звіт по кадрах (1947). Річні звіти з капіталістичного будівництва та титульні списки (1951–

1956). 

Виробничо-фінансові плани (1946–1957). Штатні розписи (1950–1957). Річні бухгалтерські 

звіти. Акти документальної ревізії про фінансово-господарську діяльність МТС (1953, 1956, 

1957). 

Книги обліку основних засобів. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 16; 1947–1949, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1949, 1954, 1956); засідань робітничого 

комітету (1947–1949, 1951, 1956, 1957). Звітна доповідь голови робітничого комітету (1956). 

Колективні договори (1949, 1951, 1953, 1956, 1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2325  Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Шполянської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Шпола Черкаської області  

Справ: 83; 1945–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1945–1946 рр. 

Розпорядження облвиконкому, райвиконкому, обласного управління у справах сільського і 

колгоспного будівництва. 

Плани: житлового та колгоспного будівництва по району (1946); будівельних робіт по 

колгоспах району (1946). 



869 

 

Звіти: про хід колгоспного будівництва (1946); про будівництво житлових будинків, 

господарських та культурно-побутових будівель (1946). 

Документи (протоколи, плани, акти, звіти, списки забудовників) про стан відбудовно-

будівельних робіт в колгоспах району. 

Проекти та плани житлових будинків та садиб забудовників (1946). Акти введення в 

експлуатацію житлових та виробничих будівель по колгоспах району (1946). 

Списки співробітників райвідділу з повними анкетними даними (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 68; 1946–1958 рр. 

Розпорядження облвиконкому, райвиконкому, обласного управління у справах сільського і 

колгоспного будівництва. 

Плани: житлового та колгоспного будівництва по району; будівельних робіт по колгоспах 

району. 

Звіти: про хід колгоспного будівництва; про будівництво житлових будинків, господарських 

та культурно-побутових будівель. 

Документи (протоколи, плани, акти, звіти, списки забудовників) про стан відбудовно-

будівельних робіт в колгоспах району. 

Проекти та плани житлових будинків та садиб забудовників. Акти введення в експлуатацію 

житлових та виробничих будівель по колгоспах району. 

Списки співробітників райвідділу з повними анкетними даними. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2326  Комітет по проведенню трудової повинності при Черкаському повітовому 

виконавчому комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси 

Кременчуцької губернії  

Справ: 1; 1920, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920, 1921 рр. 

Накази, розпорядження губвиконкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2327  Черкаська нотаріальна контора (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), м. Черкаси Київської області  

Справ: 1; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1941–1943 рр. 

Журнал реєстрації нотаріальних актів. 
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Ф. Р-2328  Черкаський обласний відділ соціального забезпечення, м. Черкаси Київської 

області. 

Справ: 1; без дат 

 

Опис 1 

Справ: 1; без дат 

Особова справа персонального пенсіонера Нестеренка Трохима Терентійовича. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2331  Черкаський районний відділ сільського господарства, м. Черкаси Київської області  

Справ: 221; 1939, 1944–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 221; 1939, 1944–1953 рр. 

Постанови Ради Народних Комісарів; накази, розпорядження Міністерства сільського 

господарства УРСР (1945–1950, 1953); накази, розпорядження обласного земельного відділу 

(1944–1950); розпорядження районного земельного відділу (1944–1950). 

Протоколи: загальних зборів членів колгоспів району (1945–1952); засідань правлінь 

колгоспів (1948–1952); агрономічних нард при відділі (1946–1950). 

Економічна характеристика Черкаського району (1951). 

Перспективний план розвитку народного господарства району (1946). Плани: роботи відділу 

(1953); лісового господарства колгоспу "Нова Зоря" с. Кумейки (1939); посіву огородніх 

культур в колгоспах району (1944). Річні  виробничі плани колгоспів. 

Зведений річний звіт відділу (1947). Зведені річні звіти колгоспів району (1944–1948). Річні 

звіти колгоспів району (1944, 1945, 1947). 

Документи (постанови, розпорядження, плани, зведення, звіти, відомості та інші) про 

розвиток садівництва в районі (1944, 1945); про розвиток скотарства, заготівлю зерна (1944, 

1945); про розвиток лісового господарства в районі (1944, 1945); про стан та розвиток 

бджільництва в колгоспах району (1944–1950); про наявність насінневих фондів в колгоспах 

району (1944); про хід посівної та збиральної кампаній, сінозберігання в колгоспах району 

(1944–1948). Відомості про облік худоби в колгоспах району (1944, 1945). Документи 

(договори, умови, список) про соцзмагання бригад та колгоспів району (1944, 1949, 1950). 

Документи (витяги з протоколів, акти, довідки, характеристики, списки) про представлення 

до нагород передовиків сільського господарства (1947–1950). Списки передовиків сільського 

господарства, представлених до нагороди медаллю "За доблесну працю в Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр." (1945–1948), значком "Відмінник сільського господарства" 

(1946). 

Штатні розписи, кошториси витрат: відділу (1946, 1947, 1952); колгоспів (1950, 1951). Звіти 

про виконання: кошторисів відділу (1945–1947, 1951–1953); кошторисів колгоспами району 

(1950, 1951). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспів (1944–1946). 

Документи (звіти, списки) про кількість спеціалістів сільського господарства по району 

(1946, 1947). 
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Ф. Р-2332  Черкаський судоремонтний завод Дніпровського річкового пароплавства, м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 17; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944–1958 рр. 

Річні звіти про діяльність заводу (1944–1957). 

Плани по підготовці та перепідготовці кадрів заводу (1957, 1958). Статистичні звіти по 

кадрах (1957, 1958). 

Заключний ліквідаційний баланс (1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2333  Виконавчий комітет Хутірської сільської Ради депутатів трудящих, с. Хутори 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 40; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому (1944–1948); загальних зборів 

мешканців села (1946–1949, 1954). Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій 

(1953, 1954). Протоколи загальних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1953, 

1954). 

Плани роботи сільради (1947, 1952, 1953). 

Бюджети сільради (1945, 1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1954). Місячні 

звіти про прибутки і видатки бюджету (1946, 1950, 1951). 

Листування з райвиконкомом, райвідділом соцзабезпечення, заяви, листи про надання 

допомоги сім'ям фронтовиків (1944–1946). 

Розпорядження райвійськомату та листування з ним про облік військовозобов’язаних, списки 

військовозобов’язаних (1944, 1945). 

Відомості: про збитки, нанесені громадян села німецько-фашистськими загарбниками (1944); 

про кількість населення, індивідуальних господарств (1944). 

Списки: громадян, вивезених до Німеччини (1944); старост, поліцаїв (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2334  Виконавчий комітет Нечаївської сільської Ради  депутатів трудящих, с. Нечаївка 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 80; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 80; 1943–1954 рр. 

Постанови, рішення облвиконкому, райвиконкому (1944). 

Протоколи сесій сільради та засідань виконкому (1944–1954). Протоколи засідань, плани 

роботи, списки постійних комісій (1945, 1948, 1952, 1953). 

Плани роботи: сільради (1944); виконкому (1945, 1952, 1953). 

Короткий опис с. Нечаївка а його стан в період тимчасової німецько-фашистської окупації 

(1944). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948–1950, 

1953). 

Статистичні звіти про склад депутатів виконкому, постійних комісій (1948, 1952, 1953). 

Статистичні відомості про підсумки сівби під урожай в господарствах колгоспників, 

одноосібників, працівників і службовців та про кількість і склад населення (1943, 1945, 1948–

1953). Щоденні інформації про хід сільськогосподарських робіт в колгоспі (1945). 

Листування: з райвиконкомом про шляхове будівництво, благоустрій села, державне 

соцзабезпечення (1945); з райуповмінзагом про заготівлю сільськогосподарських продуктів 

(1944, 1945); з райвійськоматом про облік військовозобов'язаних (1945); з райфінвідділом про 

мобілізацію грошових коштів (1944). 

Документи (акти, списки, довідки) про надання допомоги багатодітним та одиноким матерям 

(1947, 1949). 

Список громадян, вивезених на роботи до Німеччини та відомості про вбитих під час 

тимчасової німецької окупації (1944). 

Бюджети сільради  (1945–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1954). Книги 

обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1951–1955). 

Документи (протоколи, списки) по висуненню та реєстрації кандидатів у депутати міських 

рад (1947, 1950, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2338  Виконавчий комітет Бузуківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Бузуків 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 35; 1945–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1945–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому (1946, 1948, 1953, 1954); 

загальних зборів мешканців села (1951–1953). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1952). 

Статистичні звіти про склад депутатів виконкому, постійних комісій (1952, 1953). 

Схеми, плани будівництва села (1947). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат, штатні розписи. Місячні звіти про прибутки та 

видатки бюджету. 
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Ф. Р-2339  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перше Травня", с. Мошни Черкаського 

району Київської області  

Справ: 30; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1944–1950 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому та його відділів (1944, 1945). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Плани по урожайності сільськогосподарських культур (1948). 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1946, 1948). Річний звіт про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1947). 

Книги обліку: головних рахунків (1946, 1949, 1950); планових завдань та їх виконання, 

грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, майна (1946–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2341  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перемога", с. Руська Поляна Черкаського 

району Київської області  

Справ: 39; 1944, 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1944, 1946–1950 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому та його відділів (1949). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1950); 

загальних зборів рільничих бригад (1948, 1949). 

Державний план відбудови та розвитку сільського господарства (1947–1949). Плани 

будівництва по колгоспу, розвитку птахівництва, план засипки насінневих та страхових 

фондів (1947–1949). 

Технічний проект та схеми електрифікації колгоспу (1949). 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1948–1950). Прибутково-видаткові кошториси (1946–

1950). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1949). 

Книги обліку: головних рахунків (1950); планових завдань та їх виконання по урожайності 

сільськогосподарських культур та продуктивності тваринництва, фондів, грошових і 

натуральних прибутків та їх розприділення (1949, 1950). 

Акт про збитки, нанесені господарству колгоспу німецько-фашистськими загарбниками 

(1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2342  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18 з'їзду ВКП(б), с.Степанки 

Черкаського району Київської області  

Справ: 26; 1944, 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1944, 1946–1950 рр. 
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Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1947–1950). 

Плани розвитку сільського господарства, посіву овочевих культур, по розвитку 

шовківництва, здачі зерна державі, сільського та колгоспного будівництва (1950). 

Щоденні звіти про стан тваринництва (1950). Акти перевіряння стану господарства, наявності 

майна, обстеження лісового господарства (1944). 

Обгрунтування сівозмін (1946, 1950). Експлікація площ земель по полях сівозмін та 

бригадних ділянках (1948). 

Виробничо-фінансовий план (1948). Прибутково-видатковий кошторис (1950). Річний звіт 

про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950). 

Книги обліку: головних рахунків (1947–1949); натуральних і грошових прибутків та  їх 

розприділення (1947–1950). 

Акти про збитки, нанесені господарству колгоспу німецько-фашистськими загарбниками 

(1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2343 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ВКП(б), с. Руська Поляна Черкаської 

області Київської області  

Справ: 43; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1944–1950 рр. 

Розпорядження рай- та сільвиконкомів, райуповнаркомзагу (1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946, 1948–1950); засідань правління 

колгоспу. 

Трирічний план розвитку громадського продуктивного тваринництва (1949–1951). Виробничі 

плани (1945, 1948–1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1947–1949). 

Документи (протоколи засідань міжколгоспної ради, положення, звіти, листування, акти) про 

будівництво електростанції та електрифікацію села (1948–1950). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1947–1949). 

Відомості про збитки, нанесені житловому фонду колгоспників німецько-фашистськими 

загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2344  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Паризької Комуни, с. Руська Поляна 

Черкаського району Київської області  

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. 

План розвитку сільськогосподарського виробництва (1950). 
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Прибутково-видатковий кошторис (1950). Кошторисно-фінансовий розрахунок на 

електрифікацію колгоспу (1949). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу 

(1945–1949). 

Головна книга (1950). Книги обліку прибутків та видатків сільського бюджету (1944); 

планових завдань та їх виконання по вирощуванню сільськогосподарських культур та 

продуктивності тваринництва (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2345  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Талдики Черкаського району 

Київської області  

Справ: 9; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1944–1949 рр. 

Розпорядження райвиконкому, райуповнаркомзагу, районного земельного відділу (1944, 

1945). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946, 1947). 

Книги обліку натуральних прибутків та їх розприділення (1947–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2346  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Змагайлівка 

Черкаського району Київської області  

Справ: 37; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1944–1950 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому, райуповнаркомзагу та районного земельного 

відділу (1944, 1945). 

План розвитку тваринництва колгоспу (1949). 

Акти перевіряння стану тваринництва, посівних площ (1944, 1945). Відомості про 

урожайність сільськогосподарських культур (1948, 1949). Статистичний звіт про будівництво 

житлових будинків та господарських будівель (1949). 

Виробничо-фінансові плани (1945–1948). Прибутково-видатковий кошторис (1944). Річний 

звіт колгоспу (1947). Акти ревізійної комісії колгоспу (1949, 1950). 

Списки: осіб, представлених до нагородження медаллю "За доблесну працю в роки Великої 

Вітчизняної війни 1941–1945 рр." (1946); колгоспників по бригадах та ланках (1949). 

Книги: обліку головних рахунків (1946, 1949); обліку планових, завдань та урожайності 

сільськогосподарських культур, натуральних прибутків та їх розприділення, виконаних робіт 

та затрат трудоднів (1949). 

 

 

Опис 7 

Справ: 4; 1944, 1945, 1949, 1950 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників (1949, 1950); засідань правління колгоспу (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2347  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний партизан", с. Змагайлівка 

Черкаського району Київської області  

Справ: 135; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 128; 1943–1950 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому, райуповнаркомзагу, районного 

земельного відділу (1943–1946, 1948, 1949). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1949). 

Річні плани про державне постачання сільськогосподарської продукції (1948). Виробничі 

плани бригад колгоспу (1946–1948). 

Акти: перевіряння стану тваринництва, посівних площ (1945–1947, 1949); перевіряння 

землекористування колгоспу після звільнення від німецької окупації та списки 

землекористувачів довоєнного періоду (1944). Відомості: про посів зернових культур (1944); 

проведення весняної сівби, збиральної кампанії, розвиток тваринництва (1944, 1945, 1947–

1949); про стан сільськогосподарських культур (1948, 1949). 

Місячні звіти про урожайність сільськогосподарських культур (1947). Статистичні звіти про 

будівництво житлових будинків колгоспників та господарських будівель (1945, 1946). 

Списки: осіб, представлених до нагородження медаллю "За доблесну працю в роки Великої 

Вітчизняної війни 1941–1945 рр." (1945); потерпілих від німецько-фашистської окупації 

(1945); населення села (1944). 

Баланс колгоспу (1944). Прибутково-видаткові кошториси (1947, 1948). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1945–1950). 

Книги: обліку головних рахунків (1944–1949); обліку планових завдань та урожайності 

сільськогосподарських культур, держпоставок та колгоспної торгівлі, майна, натуральних 

прибутків та їх розприділення, цінних паперів, розрахунків з установами та особами (1944–

1949). 

 

 

Опис 7  

Справ: 7; 1944–1947, 1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1950). 

Виробничий план колгоспу (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2348  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Комунар", с. Білозір'я Черкаського району 

Київської області  

Справ: 25; 1945–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ: 25; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1947–1950); засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани колгоспу (1945, 1946, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1979). 

Книги: обліку головних рахунків (1946); обліку фондів, грошових прибутків та їх 

розприділення (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2349  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8 Березня, с. Білозір'я Черкаського 

району Київської області  

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

Постанови, рішення, директиви райвиконкому, райуповмінзагу (1945, 1946). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948–1950). 

Економічна характеристика колгоспу (1949). 

Виробничі плани (1944, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949). 

Характеристики колгоспників, представлених до урядових нагород (1950). 

Книга головних рахунків (1947). Книга обліку натуральних прибутків та їх розприділення 

(1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2350  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17 з'їзду ВКП(б), с. Білозір'я 

Черкаського району Київської області  

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани. 

Список осіб, представлених до нагородження медаллю "За доблесну працю в роки Великої 

Вітчизняної війни 1941–1945 рр." (1945). 

Прибутково-видаткові кошториси. Річні бухгалтерські звіти. 
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Ф. Р-2351  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Нова культура", с. Мошни Черкаського 

району Київської області  

Справ: 28; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1946–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948–1950). 

Виробничі плани (1947, 1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946, 1947). 

Книги головних рахунків (1949, 1950). Книги обліку планових завдань та урожайності 

сільськогосподарських культур, майна, виконаних робіт та затрат трудоднів, натуральних 

прибутків та їх розприділення, грошових та натуральних затрат (1948–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2352  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перше Травня", с. Хутори Черкаського 

району Київської області  

Справ: 7; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1946–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу (1950). 

Типові проекти сільськогосподарського виробництва (1946–1948). 

Книги: обліку головних рахунків (1950); обліку, фондів, грошових і натуральних прибутків та 

їх розприділення (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2353  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний шлях", с. Бузуків Черкаського 

району Київської області  

Справ: 12; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1946–1950 рр. 

Трьохрічний план розвитку громадського продуктивного тваринництва (1949–1951). 

Виробничий план (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1948). 

Книги обліку фондів, виконаних робіт та затрат трудоднів, грошових і натуральних прибутків 

та їх розприділення (1949, 1950). 
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Ф. Р-2354  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Сім'я червоних партизан", с. Худяки 

Черкаського району Київської області  

Справ: 13; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1943–1950 рр. 

Директивні листи райвиконкому, районного земельного відділу (1944). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1949, 1950); засідань правління колгоспу (1943–

1946). 

Щоденники обмолоту зерна (1944). 

Головні книги руху грошових сум (1947, 1949). Книги обліку натуральних прибутків та їх 

розприділення (1946, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2355  Городищенська машинно-тракторна станція (МТС), м. Городище Черкаської 

області  

Справ: 86; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 61; 1944–1949 рр. 

Накази, розпорядження Народного комісаріату землеробства УРСР, Міністерства технічних 

культур УРСР, Київського обласного відділу технічних культур (1946–1948); обласного 

земельного відділу (1944–1946). 

Протоколи: ради станції (1947); зборів та нарад працівників (1944, 1947). 

Плани проведення сільськогосподарських робіт, акти перевіряння їх виконання (1946). 

Довідка-характеристика про економічний стан району (1946). 

Доповіді та звіти директора про роботу станції (1947, 1948). 

Договори з колгоспами на виконання робіт (1945). Книга реєстрації актів про виконання 

станцією робіт (1945). 

Документи (плани, акти і інш.) про стан будівництва в колгоспах району (1945). 

Іменні списки керівного складу станції (1947). 

Виробничо-фінансові плани (1944–1948). Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1948). 

Зворотні баланси (1945–1948). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність (1944–

1948). 

Книги головних рахунків. 

Акти обліку збитків, нанесених німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 6 

Справ: 25; 1944–1945 рр. 

Протоколи: засідань ради станції (1949); нарад агрономів станції (1949); звітно-виборних 

зборів профспілкової організації (1949). 

Соціалістичні зобов'язання працівників та відомості про їх виконання (1947–1952). 

Документи (плани, довідки, направлення, звіти та інші) по підготовці кадрів  та про роботу з 

кадрами (1944–1950, 1952). 

Агрономічний звіт (1952). 
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Виробничо-фінансові плани (1949–1954). Річні звіти з основної діяльності (1949, 1950, 1952–

1954). Зведений річний бухгалтерський звіт (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2362  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Данова, с. Буда Орловецька 

Городищенського району Черкаської області  

Справ: 129; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 86; 1944–1973 рр. 

Статути артілі (1956, 1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1949–1953, 1955–1972); засідань правління 

колгоспу (1944, 1948, 1949, 1951–1952). Звітні доповіді голови колгоспу (1967–1971). 

Виробничо-фінансові плани (1956–1966, 1969). Прибутково-видатковий кошторис (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952, 1963). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1955–1967). 

Сортонасіннева книга (1961). Книга історії полів сівозмін (1968–1972). Земельно-шнурова 

книга (1972–1975). 

Документи (протоколи, кошториси витрат, фінансові і статистичні звіти) профспілкового 

комітету (1964–1967, 1971–1973). 

 

 

Опис 2 

Справ: 43; 1973–1980 рр. 

Зміни і доповнення до статуту колгоспу (1980). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1973–1977, 1980). 

Звітні доповіді голови колгоспу (1976, 1978, 1980). 

Перспективний план соціального розвитку колгоспу (1973–1975). 

Документи (план, аналізи, довідки, звіти) бюро економічного аналізу (1975). 

Довідки, представлені районному управлінню сільського господарства про діяльність 

колгоспу (1979). 

Книга історії полів сівозмін (1976–1980). Шнурова книга обліку насіння (1976–1980). 

Документи (протоколи, плани роботи, соцзобов’язання, кошториси витрат, фінансові і 

статистичні звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2363  Фінансовий відділ виконавчого комітету Городищенської районної Ради народних 

депутатів, с. Городище Черкаської області  

Справ: 815; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 218; 1944–1948 рр. 
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Накази, розпорядження Народного комісаріату фінансів СРСР, Київського облфінвідділу 

(1944–1946). 

Плани роботи та річний звіт про роботу відділу (1946). 

Виробничі плани колгоспників (1944). 

Річні звіти про виконання місцевого бюджету; колгоспів. Звіти установ та сільрад про 

виконання бюджету. 

Проекти бюджету району (1945, 1948). Бюджети сільрад (1948). 

Документи про реєстрацію установ, організацій та підприємств району. 

Фінансові звіти районних установ (1944). Звітні відомості та книги обліку прибутків і 

видатків районного бюджету (1944–1948). Акти ревізійних комісій колгоспів (1945, 1946). 

Контрольні книги: районного бюджету (1944, 1945); по кошторисах відділів райвиконкому 

(1945, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 462; 1944–1962, 1967–1973 рр. 

Накази Київського та Черкаського облфінвідділів (1949, 1952, 1956); постанови 

райвиконкому (1946, 1947, 1950). 

Накази завідуючого відділом з основної діяльності (1952, 1968–1972). 

Плани роботи відділу (1952, 1954, 1955, 1958). Акти та довідки перевіряння роботи відділу 

фінансовими органами вищого рівня (1960–1962, 1969). 

Річні звіти: про виконання місцевого бюджету; про виконання кошторису витрат та 

утримання апарату відділу (1945, 1948, 1950, 1953, 1954, 1960, 1961, 1967–1973). Звіти по 

обліку платників та нарахувань сільськогосподарського податку (1956, 1962, 1968, 1971): про 

нарахування податку з будівель та земельної ренти (1955, 1969–1973). 

Зведення затверджених бюджетів району (1946, 1957). Місцевий бюджет району (1946). 

Бюджети району (1951, 1954–1961, 1967–1973). Зведення сільських та селищних бюджетів 

(1946, 1947, 1952, 1955–1960, 1968–1973). 

Затверджені штатні розписи, кошториси відділів райвиконкому (1950, 1958, 1962). Штатні 

розписи, кошториси витрат: відділу (1951–1954, 1959–1962, 1967–1971); бюджетних 

організацій (1944, 1945, 1951, 1954, 1960–1962, 1967–1973). Сітки, контингенти та штати 

бюджетних організацій (1945, 1947, 1954–1961). 

Реєстраційні картки по штатах, штатні розписи, кошториси витрат установ (1945–1950, 1954–

1961). Журнал реєстрації штатів та кошторисів установ, організацій і підприємств (1947, 

1949–1951, 1957–1959, 1067, 1972, 1973). 

Звіти про контрольно-ревізійну роботу (1946, 1961, 1967–1973). 

Акти опису та оцінки конфіскованого майна (1947–1953, 1958–1962, 1967, 1971–1973). 

Фінансовий план (1946). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності відділу (1953, 

1954). 

Книги обліку прибутків та видатків місцевого бюджету (1949, 1950, 1955, 1959–1962, 1967–

1973). 

 

 

Опис 3 

Справ: 135; 1974–1980 рр. 

Накази Черкаського облфінвідділу; постанови райвиконкому. 

Накази завідуючого відділом з основної діяльності. 

Плани роботи відділу. Акти та довідки перевіряння роботи відділу фінансовими органами 

вищого рівня. 
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Річні звіти: про виконання місцевого бюджету; про виконання кошторису витрат та 

утримання апарату відділу. Звіти по обліку платників та нарахувань сільськогосподарського 

податку: про нарахування податку з будівель та земельної ренти. 

Зведення затверджених бюджетів району. Місцевий бюджет району. Бюджети району. 

Зведення сільських та селищних бюджетів. 

Затверджені штатні розписи, кошториси відділів райвиконкому. Штатні розписи, кошториси 

витрат: відділу; бюджетних організацій. Сітки, контингенти та штати бюджетних організацій. 

Реєстраційні картки по штатах, штатні розписи, кошториси витрат установ. Журнал 

реєстрації штатів та кошторисів установ, організацій  і підприємств. 

Звіти про контрольно-ревізійну роботу. 

Акти опису та оцінки конфіскованого майна. 

Фінансовий план. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності відділу. 

Книги обліку прибутків та видатків місцевого бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2369  Інспекція по сільському господарству виконавчого комітету Городищенської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Городище Черкаської області  

Справ: 81; 1944–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1945–1949 рр. 

Постанови Ради Міністрів УРСР, накази Міністерства землеробства СРСР і УРСР, технічних 

культур УРСР, відділів райвиконкому (1946–1948). 

Довідки про чисельний склад працівників райсільгоспвідділу (1948, 1949). 

Газета "Колгоспне життя" – орган Городищенського райкому КП(б)У і райвиконкому (1946, 

1947). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділів райвиконкому (1945–1948). Звіт про 

використання кошторису райсільгоспвідділу по місцевому бюджету (1947). 

У фонді є документи районного відділу тваринництва за 1946, 1947 рр. 

 

 

Опис 2 

Справ: 69; 1944–1961 рр. 

Накази: Міністерства сільського господарства УРСР (1950); облуправління сільського 

господарства (1950–1955). 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1954, 1959). 

Перспективний план розвитку сільського господарства (1959–1965). 

Плани виробництва продуктів тваринництва по колгоспах району (1958, 1959). Зведення та 

відомості про стан тваринництва в колгоспах (1944–1950, 1959); відомості про виконання 

плану розвитку поголів’я худоби в колгоспах (1956). 

Річні зоотехнічні звіти (1951, 1952). 

Звіти та відомості про стан сівозмін (1959). Зведені звіти: по обліку сортових посівів (1950); 

про урожай сільськогосподарських культур (1952). 

Плани державних закупівель сільськогосподарської продукції (1960). Зведення та відомості 

по виробництву сільськогосподарських продуктів (1946–1960). 

Документи (плани, звіти, відомості) по садівництву (1952, 1953, 1960). 
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Документи (план, постанова, звіти) з Всесоюзного перепису насаджень шовковиці (1950, 

1958). 

Агрономічні звіти (1953). 

Зведені відомості по бонітуванню овець (1951). 

Документи з організації праці в колгоспах (1956, 1957). 

Виробничі плани (1952). Штатні розписи, кошториси витрат (1949–1953, 1960). Звіти про 

виконання кошторису витрат (1949–1953, 1958–1961). Зведені річні бухгалтерські звіти по 

району (1952, 1954). Зведений фінансовий звіт по колгоспах (1959). Зведені основні 

показники по виробничо-фінансовому плану (1959, 1960). Акти проведення ревізій по 

колгоспах (1958, 1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2373  Планова комісія виконавчого комітету  Городищенської районної Ради народних 

депутатів, м. Городище Черкаської області  

Справ: 216; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 100; 1946–1954 рр. 

Постанови, розпорядження облвиконкому (1947–1954). 

Документи: (мережа, плани, звіти, відомості та інші) про відновлення та розвиток сільського 

господарства району (1947–1954); про розвиток мережі громадського харчування (1947–

1954); про телефонізацію, радіофікацію району, будівництво приміщень для установ зв’язку 

(1947–1952); про електрифікацію району (1947, 1948, 1951, 1953); про капітальні ремонти 

(1947, 1948, 1950, 1952 рр.); про розвиток комунального господарства (1947–1952); про 

випуск валової продукції місцевої промисловості району (1947–1954); про стан та розвиток 

народної освіти (1947–1952); про культурно-побутове та виробниче будівництво (1947–1951); 

про виконання плану шляхового будівництва (1947–1952); про показники плану з охорони 

здоров'я (1947–1952); про освоєння лісорубного фонду та лісопродукції по району (1947–

1954). 

Звіти про виконання кошторису адміністративно-господарських витрат (1953, 1954). 

План розміщення історичних пам’ятників-братських могил (1950). 

 

 

Опис 4 

Справ: 116; 1966–1980 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1967–1980). Довідки про перевіряння 

роботи комісії (1969, 1972). 

Проекти п'ятирічних планів розвитку народного господарства та основні показники їх 

виконання. 

Державні плани економічного та соціального розвитку району (1978–1980). Проекти планів 

та плани економічного і соціального розвитку району (1976–1980); довідки про їх виконання 

(1971–1980). 

Плани розвитку народного господарства та культури району (1967–1975). Документи 

(інформації, відомості, зведення) про виконання плану народного господарства та 

культурного будівництва (1967–1975). 

Економічна довідка району (1967). Анкета-картка на населені пункти району (1978).  
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План держзакупівель рослинництва та тваринництва (1967). 

Трирічні плани будівельних об’єктів соціально-культурного, житлового та виробничо-

господарського призначення (1968–1970). Документи (плани, довідки, відомості) про хід 

капітального будівництва району (1968, 1969, 1973). 

Довідки та дані про виконання плану народного господарства по народній освіті (1968, 1969). 

Відомості про виконання плану з реалізації продукції промисловими підприємствами (1968–

1970). 

Документи (відомості, довідки, інформації) з організації побутового обслуговування 

населення (1968, 1971, 1974, 1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2376  Виконавчий комітет Хлистунівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Хлистунівка Городищенського району Черкаської області  

Справ: 303; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1948 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1947); засідань виконкому. 

Протоколи засідань та плани роботи постійно-діючих комісій (1947). 

Плани роботи сільради (1946, 1947). Звіт про роботу сільради (1946). 

Штатні розписи, кошториси витрат(1947, 1948). Місячні звіти про прибутки та видатки 

сільського бюджету (1947, 1948). 

Списки: депутатів та активу села (1947); репатріантів (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 284; 1949–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1968–1970, 1973–1978, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи та списки постійних комісій (1949–1951, 1955–1981). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1958, 1959, 1964–

1966, 1970). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1956–1959, 1966, 1968, 1969, 1972, 1977). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1955, 1958, 1963, 1969, 1975). 

Протоколи зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1961, 1969, 1970, 1976–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1949, 1950, 1954–1959). 

Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, заяви кандидатів про згоду балотуватися, 

протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1950, 1953, 1057, 1959–1961, 

1963, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджет сільради (1950–1980). Кошториси адміністративно-господарських витрат (1950–

1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1949, 1953, 1956, 1963, 1967, 1970–

1980). Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1951–1966). 

Документи (протоколи, акти, звіти) групи народного контролю (1976, 1977). 

 

 



885 

 

 

 

 

Ф. Р-2377  Виконавчий комітет Старосільської сільської Ради народних депутатів, с. 

Старосілля Городищенського району Черкаської області  

Справ: 299; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944–1946 рр. 

Постанови райвиконкому. 

Протоколи: засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1944). 

Плани роботи сільради (1946). 

Звіт про віковий та статевий склад  сільського населення (1944). 

Бюджет сільради (1945, 1946). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1946). Звіти про 

виконання сільського бюджету. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945). 

Акти – списки про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2  

Справ: 281; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1950, 1953–1980); засідань виконкому (1947–1950, 1953–

1980); загальних зборів мешканців села (1966–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи та списки постійних комісій (1950, 1955–1982). 

Плани роботи виконкому (1976–1980). Інформації про роботу виконкому (1976, 1977). 

Економічні довідки та анкета-картка села (1963, 1967–1969). Інформації про благоустрій села 

(1963, 1964). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1957–1960, 

1963, 1964, 1972, 1975). Інформації про організаційно-масову роботу (1962, 1972). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1962, 1963, 1967, 1969, 1971). 

Протоколи зборів виборців (1980). Інформації про роботу на виборчих округах (1962–1965, 

1968–1980). 

Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, заяви кандидатів про згоду балотуватися, 

протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1947, 1953, 1955, 1957, 1959, 

1961, 1963, 1965–1967, 1969, 1971, 1975, 1977, 1980). 

Бюджет сільради (1947–1963, 1966, 1968, 1970–1980). Штатні розписи, кошториси 

адміністративно-господарських витрат (1947–1962, 1966, 1968, 1970–1979). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1949–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1948, 1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2378  Виконавчий комітет Городищенської –2 сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Городище-2 Черкаської області  

Справ: 27; 1944–1954 рр. 
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Опис 1 

Справ: 2; 1944 р. 

Протоколи: засідань виконкому; загальних зборів мешканців села. 

 

 

Опис 2 

Справ: 25; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949, 1953); засідань виконкому (1946–1952). 

Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947). 

Бюджет сільради (1947, 1951, 1952, 1954). Штатні розписи, кошториси адміністративно-

господарських витрат (1949, 1951, 1952, 1954). Місячні звіти про прибутки та видатки 

сільського бюджету (1947, 1948, 1951, 1952, 1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1952, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2379  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана, с. В'язівок Городищенського 

району Київської області  

Справ: 31; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1944–1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1947, 1950). 

Книги обліку основних засобів, натуральних прибутків і їх розприділення (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2381  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. В'язівок 

Городищенського району Київської області  

Справ: 21; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1950); засідань правління колгоспу. 

Книга головних рахунків (1945). Книги обліку основних засобів, грошових і натуральних 

прибутків та їх розприділення (1945, 1946, 1948). 
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Ф. Р-2383  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. В'язівок Городищенського 

району Київської області  

Справ: 31; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946, 1947, 1950); засідань правління 

колгоспу. 

Технічний проект електрифікації колгоспу (1947). 

Книга головних рахунків (1946–1948). Книги обліку основних засобів, фондів, грошових і 

натуральних прибутків та їх розприділення (1944–1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2384  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Жовтень", с. Калинівка Городищенського 

району Черкаської області  

Справ: 146; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945, 1946). 

Книга головних рахунків (1946). Книга обліку грошових та натуральних затрат (1945) 

Касові книги. 

 

 

Опис 2 

Справ: 61; 1945–1966 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1949–1952); засідань правління колгоспу 

(1947–1952, 1958, 1961). Звітні доповіді голови колгоспу (1961–1966). 

Перспективний план розвитку сільського господарства (1955–1960). 

Виробничо-фінансові плани (1949–1952, 1956–1963). 

Сортонасіннева книга (1963). Книга історії полів сівозмін (1956, 1964, 1965). Шнурова книга 

обліку насіння (!961, 1966). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1955, 1959, 1963–1966). 

Книги обліку фондів, натуральних прибутків і їх розприділення, грошових та натуральних 

витрат (1948–1952, 1962). 

 

 

Опис 3 

Справ: 77; 1967–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та зборів уповноважених колгоспу; засідань 

правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1968–1972, 1975–1977, 1980). 

Документи (протоколи, довідки) бюро економічного аналізу. 

Соцзобов’язання колгоспників та акти перевіряння соцзмагання між колгоспами (1969). 

Земельно-шнурова книги (1972–1985). Шнурова книга обліку насіння (1969–1973). 
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Документи (протоколи, соцзобов’язання, кошториси витрат, фінансові і статистичні звіти) 

профспілкового комітету (1971, 1972, 1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2386  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Мліїв Городищенського 

району Черкаської області  

Справ: 42; 1944–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944–1948 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947, 1948). 

Книга головних рахунків (1947). Книга обліку основних засобів, фондів, грошових і 

натуральних прибутків і їх розприділення. 

 

 

Опис 2 

Справ: 24; 1950, 1951, 1955–1960 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950, 1955–1957); засідань правління колгоспу 

(1950, 1955–1957, 1959). 

План переходу до встановлених сівозмін (1960). 

Виробничі плани (1956–1959). 

Річні звіти колгоспу (1955–1959). 

Сортонасіннева книга (1958). Книга історії полів сівозмін (1951). Земельно-шнурова книга 

(1950). 

Прибутково-видаткові кошториси (1956, 1957). 

Книга обліку засобів (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2387  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Комунар", с. Орловець Городищенського 

району Київської області  

Справ: 15; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950); засідань правління колгоспу (1949, 1950). 

Книги обліку держпостачань та колгоспної торгівлі, фондів, грошових і натуральних 

прибутків та їх розприділення, натуральних та грошових затрат (1947–1950). 

Касова книга (1946). 
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Ф. Р-2392  Виконавчий комітет Гущівської сільської Ради депутатів трудящих, с.Гущівка 

Чигиринського району Черкаської області 

Справ: 37; 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1946–1953 рр. 

Протоколи сесій сільради (1948–1953); засідань виконкому (1946–1948, 1950–1952); 

загальних зборів мешканців села (1948, 1950–1953) 

Протоколи засідань та плани роботи постійних комісій (1951–1953). 

Бюджет сільради (1950–1952). Кошториси адміністративно-господарських витрат (1950–

1952). 

Книги обліку заходів та видатків сільського бюджету (1948–1953). 

 

 

Опис 2 

Справ: 5; 1954 р. 

Протоколи сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села. 

Протоколи засідань та плани роботи постійних комісій. 

Бюджет сільради. Кошториси адміністративно-господарських витрат. 

Книги обліку заходів та видатків сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2394  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Комінтерн", с.Валява Городищенського 

району Київської області 

Справ: 13; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ:13; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947, 1949, 1950). 

Виробничо-фінансовий план (1950). 

Річні звіти колгоспу. 

Прибутково-видатковий кошторис (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2395  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перемога", с.Валява Городищенського 

району Черкаської області 

Справ: 206; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944–1948 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947, 1948). 

Виробничі плани (1945–1948). 

Річні звіти колгоспу. 
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Прибутково-видатковий кошторис (1948). 

 

 

Опис 2 

Справ: 109; 1949–1973 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1949–1969, 1971); засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови колгоспу (1963, 1964, 1966, 1968, 1969, 1971, 1972). 

П’ятирічний план та відомості про виконання плану розвитку господарства (1971–1975). 

План розвитку сільського господарства (1966–1970). Плани сівозмін (1963–1966). Виробничо-

фінансові плани (1949–1953, 1959, 1963–1966). 

Річні звіти колгоспу (1949–1952, 1962). 

Договір на соцзмагання між колгоспами (1967). 

Документи (плани, титульні списки) з капітального будівництва (1967). 

Колгоспна багатотиражка "За високий урожай" (1958–1973). 

Технологічні карти (1968). Сортонасіннева книга (1966). Книга історії полів сівозмін (1968–

1972). Земельно-шнурова книга (1964–1985). Шнурова книга обліку насіння (1964–1973). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1960–1964, 1971). 

Документи ревізійної комісії колгоспу (1960–1964, 1971). 

Документи (протоколи, плани роботи, доповіді, статистичні звіти) профспілкового комітету 

(1968–1973). 

 

 

Опис 3 

Справ: 85; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

П’ятирічний план та відомості про виконання плану розвитку господарства. 

План розвитку сільського господарства. Плани сівозмін. Виробничо-фінансові плани. 

Річні звіти колгоспу. 

Договір на соцзмагання між колгоспами. 

Документи (плани, титульні списки) з капітального будівництва. 

Колгоспна багатотиражка "За високий урожай". 

Технологічні карти. Сортонасіннева книга. Книга історії полів сівозмін. Земельно-шнурова 

книга. Шнурова книга обліку насіння. 

Акти ревізійної комісії колгоспу. 

Документи ревізійної комісії колгоспу. 

Документи (протоколи, плани роботи, доповіді, статистичні звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2397  Виконавчий комітет Набоківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Набоків 

Городищенського району Черкаської області  

Справ: 26; 1944–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944–1948 рр. 
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Постанови, розпорядження райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: засідань виконкому (1944–1947); нарад активу села (1944, 1945); загальних зборів 

мешканців села (1945, 1946). 

Плани роботи сільради (1945, 1946). 

Акти збитку, нанесеного німецько-фашистськими загарбниками. 

Звіти: про склад депутатів (1945); про виконання плану держпостачань, хід весняних 

польових робіт, склад сільського населення (1944–1947); про підсумки сівби під урожай 

(1946, 1947); про кількість вивезених до Німеччини та репатріантів (1945). 

Списки дітей та громадян, вивезених до Німеччини (1944, 1946). 

Бюджет сільради (1946, 1947). Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1948). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 8; 1944–1947, 1953, 1955 рр. 

Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, заяви кандидатів про згоду балотуватися, 

протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1955). 

Кошториси адміністративно-господарських витрат (1944, 1945). Місячні звіти, відомості про 

прибутки та видатки сільського бюджету (1945–1947). 

Книги обліку доходів та видатків бюджету (1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2398  Колекція. Листи і спогади радянських громадян, жителів Черкащини, які 

перебували на примусових роботах в Німеччині і на тимчасово окупованій території під час 

Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. 

Справ: 264; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 264; 1942, 1943 рр. 

Листи та спогади. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2399  Уманська окружна робітничо-селянська міліція, м. Умань Уманського округу. 

Справ: 1; 1925 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1925 р. 

План проведення святкування шостої річниці міліції. 

Листування з адміністративним відділом губвиконкому про надання доповіді про роботу, 

надання списків працівників міліції. 
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Ф. Р-2400  Видавництво українсько-німецької газети "Тальнівський вісник" (періоду 

тимчасової німецько-фашистської окупації), м. Тальне Київської області  

Справ: 1; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1941–1943 рр. 

Видавництво газети. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2401  Видавництво українсько-німецької газети "Українські новини" (періоду 

тимчасової німецько-фашистської окупації), м. Сміла Київської області  

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

Видавництво газети. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2402  Бобрицький сільськогосподарських технікум плодоовочівництва Міністерства 

сільського господарства УРСР, с. Бобриця Канівського району Черкаської області  

Справ: 116; 1944–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 116; 1944–1956 рр. 

Накази директора технікуму з основної діяльності. 

Протоколи: засідань педради технікуму (1945–1954); засідань державної кваліфікаційної 

комісії (1946–1956). 

Річні звіти про роботу технікуму (1945–1954). 

Атестати зрілості, свідоцтва про освіту вступників. 

Алфавітна книга студентів (1954). 

Екзаменаційні відомості. 

Копії дипломів (1947–1956). Книга реєстрації виданих дипломів (1947–1956). 

Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні фінансові звіти 

(1947–1955). Ліквідаційний баланс (1956). 

Відомості на виплату зарплати співробітниками технікуму та стипендії студентам (1944). 

Картотеки особових рахунків працівників та службовців (1947–1955). 
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Ф. Р-2403  Кам’янський районний військовий комісаріат, с. Кам'янка Кам'янського району 

Кіровоградської області 

Справ: 1; 1940 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1940 р. 

Книга обліку видачі свідоцтв про звільнення від військової повинності. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2405  Чигиринський районний військовий комісаріат, м. Чигирин Кіровоградської 

області  

Справ: 3; 1939–1941 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1939 р. 

Зобов’язання особового складу райвійськомату. 

 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1939–1941 рр. 

Відомості на виплату членських внесків. 

 

 

Опис 3 

Справ: 1; 1940, 1941 рр. 

Довідки та характеристики на призовників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2406  Гельмязівський районний комітет незаможних селян (райКНС), с. Гельмязів 

Гельмязівського району Золотоніського округу Полтавської губернії  

Справ: 2; 1923, 1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1923, 1924 рр. 

Анкети вступників у члени комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2407  Черкаський філіал Київського обласного державного архіву Архівного управління 

Міністерства Внутрішніх справ УРСР по Київській області, м. Черкаси Черкаської області  
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Справ: 116; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 91; 1943–1954 рр. 

Циркуляри, директиви, розпорядження Архівного управління МВС УРСР, Архівного відділу 

УМВС по Київській області, ГАУ МВС СРСР (1944–1953); накази, інструкції, циркуляри ДР 

УРСР, ЦДА УРСР (1944–1954). Накази по філіалу. 

Протоколи експертно-перевірної комісії та документи до них (1948, 1949). 

Методичні вказівки, правила, інструкції та інші документи з питань архівної роботи. 

Положення про відділ науково-довідкової літератури в архіві (1946). 

План роботи філіалу (1954). 

Акти приймання-передавання книг з Черкаського краєзнавчого музею (1945, 1946). Списки 

старих видань (1951, 1954). Акти про передавання документів в інші держархіви (1950). 

Акти про збитки, нанесені архіву німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Паспорт філіалу (1952–1954). 

Проект реконструкції Троїцького собору для архівосховища архіву (1946). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1953). Фінансові звіти (1944–1954). 

Відомості на виплату зарплати службовцям (1952–1954). Особові рахунки працівників та 

службовців (1944–1954). 

 

 

Опис 2 

Справ: 26; 1946–1954 рр. 

Накази, розпорядження ГАУ МВС СРСР, УМВС по Київській області, відділу держархівів 

УМВС по Київській області. 

Підписний аркуш державного звіту розвитку народного господарства СРСР (1953). 

Листування  з управлінням МВС по Київській області, відділом держархівів управління МВС 

по Київській області та з різними організаціями з організаційних питань, з питань кадрів. 

Статистичні звіти: про кадри (1947); про підсумки підписки та видачу передплатникам 

облігацій (1953). 

Кошториси на капітальний ремонт приміщень філіалу (1953). 

Заяви громадян про видачу архівних довідок та відповіді на них (1949–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2408  Цибулівське сільськогосподарське кредитне товариство, м-ко Цибулів 

Монастирищенського району Уманського округу  

Справ: 3; 1928, 1929 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1928, 1929 рр. 

Циркуляри Уманської кредитної спілки (1929). 

Протоколи об’єднаних засідань правлінь та загальних  зборів земельних общин (1929). 

Договори на контрактацію посівів (1929). 

Річні звіти товариства. 
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Ф. Р-2409  Місцевий комітет профспілкової організації Жашківського пункту 

"Південзаготзерно", с. Жашків Жашківського району Київської області  

Справ: 1; 1945–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1945–1951 рр. 

Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2410  Звенигородський дитячий будинок відділу народної освіти виконавчого комітету 

обласної Ради депутатів трудящих, м. Звенигородка Черкаської області  

Справ: 4; 1957–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1957–1960 рр. 

Річні звіти про діяльність дитячого будинку. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2412  Шляхово-експлуатаційна дільниця управління автошляхів Київ-Одеса-Ізмаїл 

Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР, м. Умань Черкаської 

області  

Справ: 1; 1954 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1954 р. 

Таємні накази по дільниці № 883. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2413  Управління автошляху Київ-Одеса-Ізмаїл Міністерства автомобільного транспорту 

і шосейних доріг УРСР, м. Умань Черкаської області  

Справ: 123; 1953–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 112; 1953–1959 рр. 

Накази: Міністерства внутрішніх справ УРСР (1953); начальника управління автошляху з 

основної діяльності. Положення про управління (1953). 
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Документи (титульні списки, будфінплани, плани по ремонту, облікові картки, 

характеристики) про ремонт шосейних доріг, мостів, штучних споруд, будівель. Акти 

приймання об'єктів після капремонту (1955). 

Звіти: про виконання планів з усіх галузей діяльності Міністерства автомобільного 

транспорту і шосейних доріг, їх управління, установ та підприємств (1954, 1957, 1958); про 

роботу автотранспорту та шляхових механізмів (1953–1958); про захисні лісові декоративні 

насадження (1955, 1956, 1958). 

Акти приймання-здавання справ при зміні керівника управління (1954, 1955, 1958). 

Доповіді та звіти про роботу з кадрами (1953–1958). 

Протоколи по розгляду рацпропозицій та документи до них, звіти про роботу з винахідництва 

та раціоналізації (1953–1958). 

Звіти та акти про нещасні випадки (1954–1958). 

Списки передовиків соцзмагання та підсумки виконання умов соцзмагання (1954–1956). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954–1958). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність: управління (1953–1957); шляхово-експлуатаційних дільниць (1953–1957). 

 

 

Опис 1с 

Справ: 11; 1953–1955, 1957–1959 рр. 

Накази начальника управління з основної діяльності. 

Акти огляду технічного стану шосейних доріг, мостів та штучних споруд (1953–1955, 1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2414  Видавництво українсько-німецької газети "Рідне село" (періоду тимчасової 

німецько-фашистської окупації), м. Звенигородка Київської області  

Справ: 3; 1941–1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1941–1943 рр. 

Видавництво газети. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2415  Газета "Вісті" Золотоніської повітової комендатури Директорії УНР, м. 

Золотоноша Полтавської губернії  

Справ: 1; 1919 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1919 р. 

Видавництво газети. 
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Ф. Р-2416  Черкаський рибколгосп ім. Шевченка, м. Черкаси Київської області  

Справ: 1; 1940, 1941 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1940, 1941 рр. 

Річні звіти про діяльність рибколгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2417  Виконавчий комітет Ладижинської районної Ради депутатів трудящих, с. 

Ладижинка Ладижинського району Черкаської області  

Справ: 170; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 76; 1944–1954 рр. 

Постанови, циркуляри, розпорядження управління НКВС Ради Міністрів УРСР, Міністерств 

фінансів СРСР і охорони здоров'я УРСР, облвиконкому та його відділів. 

План розвитку сільського господарства району (1949). 

Економічна довідка району (1954). 

Документи (відомості, листування) з питань релігійних культів (1949–1952). 

Статистичні відомості про площі, населення, житловий фонд, машинний парк по району 

(1950). Відомості про кількість вивезених до Німеччини та які повернулись на батьківщину 

(1945–1947, 1949); про народження та дитячу смертність (1948, 1949). 

Облікові картки про наявність працюючих та заброньованих в райкомі і райфінвідділі (1944, 

1948, 1949). Списки співробітників райвиконкому та його відділів (1953). 

Документи (циркуляри, відомості, список) про вибори у місцеві Ради та народний суд (1949). 

Звіти про використання по району коштів, асигнованих на надання допомоги репатрійованим 

громадянам (1945, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 94; 1944–1959 рр. 

Протоколи: сесій райради (1954–1959); засідань виконкому. Обов’язкові рішення 

райвиконкому (1958). Рішення райвиконкому (1949–1959). Розпорядження райвиконкому 

(1957, 1959). 

Річний план розвитку народного господарства (1958). Плани розвитку сільського 

господарства району (1948, 1953–1957). Економічна довідка про народне господарство 

(1956). 

Державні акти на вічне користування землею колгоспів сіл району (1947, 1948). 

Протоколи засідань та плани роботи постійних комісій (1959). 

Інформації про проведену роботу  депутатами серед виборців (1959). 

Списки передовиків сільського господарства району (1954, 1955). 

 

 

 

 



898 

 

 

Ф. Р-2420  Виконавчий комітет Чорнобаївської районної Ради народних депутатів, смт. 

Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 759; 1943–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1943–1948 рр. 

Протоколи: засідань райвиконкому та документи до них (1943–1946); засідань виконкому 

сільрад (1945). Обов’язкові постанови райвиконкому (1945). Постанови райвиконкому (1943, 

1944). 

Плани роботи виконкому (1945). 

Акти про нагородження медалями "За доблесну працю в Великій Вітчизняній війні 1941–

1945 рр." (1946). Списки представлених до нагород багатодітних матерів, протоколи 

вручення нагород (1946). 

Списки: громадян, насильно вивезених до Німеччини (1945–1948); репатрійованих громадян, 

які повернулися з фашистської неволі (1945, 1946). 

Звітні картки про наявність працюючих військовозобов'язаних та які користуються 

відстрочками від мобілізації (1945). 

Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 153; 1947–1962 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. Обов'язкові постанови (1948) і рішення 

(1955) райвиконкому. 

Плани роботи: виконкому (1949, 1952–1961); виконкомів сільрад (1947). 

Інформації, довідки та листування з облвиконкомом і його відділами про стан всіх напрямків 

народного господарства в районі (1957–1960). 

Документи (протоколи, акти, звіти, списки): представлених до нагородження медалями "За 

доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр." (1947, 1948); про нагородження 

передовиків сільського господарства, учасників Всесоюзної сільськогосподарської виставки 

(1956–1958); про нагородження багатодітних матерів (1947, 1948, 1952–1962). 

Протоколи, засідань, плани роботи, акти та списки постійних комісій (1956–1961). 

Інформації про організаційно-масову роботу: виконкому (1956–1961); сільрад (1948). 

Накази виборців депутатам (1957–1959). Звіти депутатів перед виборцями (1957, 1959–1961). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій, про скликання сесій Рад (1956–

1958, 1961). 

Списки по кадрах апарату виконкому та секретарів сільрад (1947, 1948). 

Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів у депутати райради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1957, 

1961). 

Зведені місцеві бюджети району (1947). Штатні розписи, кошториси витрат виконкому та 

його відділів. Річні фінансові звіти про виконання кошторисів. 

 

 

Опис 3 

Справ: 576; 1965–1985 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. Обов’язкові постанови і рішення 

райвиконкому. 
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Плани роботи: виконкому; виконкомів сільрад. 

Інформації, довідки та листування з облвиконкомом і його відділами про стан всіх напрямків 

народного господарства в районі. 

Документи (протоколи, акти, звіти, списки): представлених до нагородження медалями "За 

доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр."; про нагородження передовиків 

сільського господарства, учасників Всесоюзної сільськогосподарської виставки; про 

нагородження багатодітних матерів. 

Протоколи, засідань, плани роботи, акти та списки постійних комісій. 

Інформації про організаційно-масову роботу: виконкому; сільрад. 

Накази виборців депутатам. Звіти депутатів перед виборцями. Статистичні звіти про склад 

депутатів, постійних комісій, про скликання сесій Рад. 

Списки по кадрах апарату виконкому та секретарів сільрад. 

Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів у депутати райради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, заяви кандидатів про згоду балотуватися. 

Зведені місцеві бюджети району. Штатні розписи, кошториси витрат виконкому та його 

відділів. Річні фінансові звіти про виконання кошторисів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2421  Видавництво українсько-фашистської газети "Українське слово" (періоду 

тимчасової німецько-фашистської окупації) м. Золотоноша Полтавської області  

Справ: 2; 1941, 1942 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1941, 1942 рр. 

Видавництва газети. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2422  Видавництво українсько-фашистської газети "Золотоніські вісті" (періоду 

тимчасової німецько-фашистської окупації), м. Золотоноша Полтавської області  

Справ: 6; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1942, 1943 рр. 

Видавництво газети. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2423  Управління промисловості товарів широкого вжитку виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 16; 1954 р. 
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Опис 1 

Справ: 16; 1954 р. 

Накази начальника управління з основної діяльності. 

Донесення про випуск головних виробів та валової продукції. Технологічні схеми та звіти з 

якості продукції. 

Плани та звіти про роботу з кадрами; з праці. 

Документи по соцзмаганню, з раціоналізації з техніки безпеки. 

Штатний розпис, кошториси адміністративно-господарських витрат підприємств. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2425  Виконавчий комітет В'язівської сільської Ради депутатів трудящих, с. В'язівок 

Городищенського району Черкаської області  

Справ: 289; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944–1948 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому, райуповмінзагу (1944, 1945); розпорядження 

райвійськомату (1944–1946). 

Протоколи: сесій сільради (1948); засідань виконкому (1945, 1947, 1948). 

Плани роботи виконкому (1946). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Бюджети сільради (1945, 1946). Штатні розписи, кошториси витрат виконкому (1945, 1946, 

1948). Місячні звіти про прибутки та видатки сільського бюджету (1946, 1948). 

Статистичні звіти про кількість та рух населення, будівництво житлових будинків, фонд 

зарплати (1944–1946). 

Списки: депутатів, членів постійних комісій (1946); вивезених до Німеччини (1944–1946); 

допризивників та військовозобов'язаних (1944–1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 262; 1949–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1970, 1975–

1979); засідань громадськості села (1970, 1972, 1973). 

Протоколи засідань, плани роботи, акти обстежень та списки постійних комісій (1955–1982). 

Перспективні та плани роботи виконкому (1974–1980). Інформації про роботу сільради (1972, 

1973). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 

1950, 1955, 1959, 1964, 1969, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1955–1961, 

1968, 1972, 1980). 

Накази виборців та інформації про їх виконання (1968). Протоколи звітних зборів виборців та 

звіти депутатів перед виборцями (1967–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1952, 1955, 1957–1960, 

1968, 1972, 1980). 
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Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів, заяви кандидатів про згоду 

балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1955, 1957, 

1959, 1961, 1963, 1965, 1957, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2426  Виконавчий комітет В'язівської – 2 сільської Ради депутатів трудящих, с. В'язівок-

2 Городищенського району Черкаської області   

Справ: 58; 1944–1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1944–1948 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, бюджетно-фінансової 

роботи. 

 

Опис 2 

Справ: 29; 1949–1954 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, бюджетно-фінансової 

роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2427  Виконавчий комітет Дирдинської сільської Ради депутатів трудящих, с. Дирдин 

Городищенського району Черкаської області  

Справ: 90; 1944–1965 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944–1948 рр. 

Протоколи: засідань виконкому (1944, 1946, 1948); загальних зборів мешканців села (1946). 

Статистичні звіти по сільському господарству (1948). 

Бюджет сільради (1948). Звіти про виконання сільського бюджету (1948). 

 

Опис 2 

Справ: 82; 1946–1965 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950, 1953, 1955–1965); засідань виконкому (1947, 1949–1965). 

Протоколи засідань та плани роботи постійних комісій (1955–1964). 

Статистичний звіт про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1950). 

Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, заяви кандидатів про згоду балотуватися, 

протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1953, 1955, 1957, 1961, 1963, 

1965). 

Бюджети сільради (1947, 1950, 1955–1957, 1962, 1963). Штатні розписи, кошториси витрат 

(1946, 1952, 1955–1959, 1962, 1963). Звіти про виконання сільського бюджету (1952–1964). 
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Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1949–1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2428  Городищенський плодоконсервний завод управління харчової промисловості 

виконавчого комітету обласної Ради депутатів трудящих, м. Городище Київської області  

Справ: 16; 1947, 1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1947, 1948 рр. 

Накази: Міністра харчової промисловості УРСР; начальника Головного управління 

плодоконсервної промисловості (1947); постанови облвиконкому (1947); накази начальника 

обласного управління харчової промисловості. 

Промислово-фінансовий план (1948). Річні бухгалтерські звіти про фінансово-господарську 

діяльність заводу. Бухгалтерські звіти про фінансово-господарську діяльність 

Городищенського районного харчового комбінату (1947). Картотеки балансових рахунків. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2429  Катеринопільський дитячий будинок, с. Катеринопіль Катеринопільського району 

Київської області  

Справ: 19; 1947–1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1947 р. 

Наказ заступника Міністра освіти УРСР О.М.Філіпова;  наказ по Київському обласному 

відділенню народної освіти; постанови райвиконкому. 

Витяги протоколів засідань райвиконкому; протоколи засідань комісії по тарифікації 

працівників дитячого будинку. 

Річний звіт про роботу дитячого будинку. 

Штатний розпис. Звіт про виконання кошторису по бюджету. Акти документальних ревізій 

фінансово-господарської діяльності дитбудинку. 

 

 

Опис 2 

Справ: 8; 1948 р. 

Наказ по Київському обласному відділенню народної освіти; постанови райвиконкому. 

Витяги протоколів засідань райвиконкому; протоколи засідань комісії по тарифікації 

працівників дитячого будинку. 

Річний звіт про роботу дитячого будинку. 

Штатний розпис. Звіт про виконання кошторису по бюджету. Акти документальних ревізій 

фінансово-господарської діяльності дитбудинку. 
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Ф. Р-2436  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Комунар", с. В'язівок Городищенського 

району Київської області  

Справ: 14; 1945, 1946, 1948–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1945, 1946, 1948–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1949, 1950); засідань правління колгоспу. 

Книга головних рахунків (1948). Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та 

їх розприділення, виконаних робі та затрат трудоднів (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2439  Городищенський маслозавод Міністерства м'ясної і молочної промисловості 

УРСР, м. Городище Київської області  

Справ: 57; 1944–1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 57; 1944–1948 рр. 

Накази: народного комісара м'ясної і молочної промисловості УРСР  (1944–1946); міністра 

м'ясної і молочної промисловості СРСР і УРСР (1946–1947); накази, розпорядження, 

директивні листи, інструкції тресту "Укрголовмаслопром"; постанови облвиконкому (1947). 

Протокол засідання балансової комісії про роботу заводу (1946). 

Промислово-фінансовий план заводу (1947). Квартальні плани та ліміти з праці (1947). 

Звіти про виконання плану капітальних вкладень та введення їх в дію (1944, 1947). 

Таблиця виробничих показників роботи заводу (1947). Опис основних засобів заводу (1946). 

Листування з трестом "Укрголовмаслопром" з питань виробничої діяльності заводу (1945). 

Кошториси витрат заводу і Вільшанської заготівельної контори (1947). Кошторис вартості 

ремонтних робіт по відновленню зруйнованих будівель (1944). Баланс заготівлі молока по 

Вільшанському району (1945). Місячні бухгалтерські баланси заводу та Вільшанської 

заготконтори (1946, 1947). Річні бухгалтерські звіти заводу (1946, 1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2440  Хлистунівський кам'яно-щебіночний завод Республіканського тресту 

промисловості будівельних матеріалів, с. Хлистунівка Городищенського району Київської 

області  

Справ: 28; 1944–1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1944–1948 рр. 

Накази, розпорядження Народного комісаріату шляхів сполучення (1945); накази Міністра 

шляхів сполучення СРСР (1946, 1948); Українського тресту будматеріалів (1946); 

центрального управління заводами будматеріалів (1946); розпорядження Українського тресту 
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"Укрпромбуд" (1945); накази начальника Південно-Західного округу залізничних доріг (1946, 

1947); розпорядження по заводу (1945). 

Річні звіти про роботу заводу. Місячні показники з праці (1946). 

Колективні договори (1947, 1948). 

Штатні розписи, кошториси витрат. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2441  Городищенський цегельний завод Черкаського тресту промисловості будівельних 

матеріалів Ради народного господарства Київського економічного адміністративного району, 

м. Городище Черкаської області  

Справ: 138; 1946–1965 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1946–1948 рр. 

Накази Міністерства будівництва паливних підприємств СРСР, державного союзного тресту 

"Юрковвуглерозрізбуд", управління виробничих підприємств "Укрінтопбуд" (1948). 

Річний звіт про роботу заводу (1946). 

Місячні звіти про виконання плану по собівартості товарної продукції та капітального 

ремонту (1948). 

Показники господарської діяльності заводу. 

Паливний баланс заводу (1946). Зворотні баланси заводу (1947, 1948). Місячні баланси з 

основної діяльності (1947, 1948). 

 

 

Опис 6  

Справ: 119; 1948–1965 рр. 

Накази: Черкаського тресту промислових будматеріалів (1964, 1965); обласного управління 

промисловості будматеріалів (1957–1965); рішення, розпорядження облвиконкому (1955, 

1964, 1965); постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1957, 1959). Накази 

директора заводу з основної діяльності (1960–1965). 

Протоколи засідань балансової комісії по розгляду господарської діяльності заводу (1961). 

Промислово-фінансові плани. Плани з праці та випуску продукції (1953, 1955, 1957–1960, 

1962, 1964, 1965). 

Річні звіти з основної діяльності промислового підприємства (1953, 1955–1965). 

Акти: про передавання – приймання заводу у відання управління "Укрбуд" (1948); про 

приймання заводу від тресту "Юрковвуглебуд" у відання управління підсобних підприємств 

"Укрінвуглебуд" (1952). 

Колективний договір між адміністрацією та заводським комітетом (1954). 

Договори на соцзмагання та акти перевіряння їх виконання (1964–1966). 

Протоколи засідань бюро рацвинаходів, заяви на рацпропозиції (1963–1965). 

Титульний список на капітальне будівництво (1963). Акт комісії про прийом закінчених 

будівництвом об’єктів (1964). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1953–1965). Акти документальної ревізії фінансово-

господарської діяльності (1950–1961, 1963, 1965). 

Річні бухгалтерські звіти (1954, 1958, 1962). 
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Ф.Р-2444  Городищенська ветеринарна лікарня відділу охорони здоров'я виконавчого 

комітету районної Ради депутатів трудящих, м. Городище Київської області 

Справ: 1; 1944 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1944 р. 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2448  Городищенська районна бібліотека для дорослих, м. Городище Київської області  

Справ: 4; 1945, 1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1945, 1946 рр. 

Кошториси адміністративно-господарських витрат та місячні звіти, відомості про їх 

виконання. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2449  Городищенський районний відділ кінофікації, м. Городище Київської області  

Справ: 6; 1944–1946 рр.  

 

Опис 1 

Справ: 2; 1944 р. 

Вступний баланс. Штатний розпис. 

 

 

Опис 2 

Справ: 2; 1945 р. 

Річний звіт про діяльність. Реєстрація штатів та кошторисів. 

 

 

Опис 3 

Справ: 2; 1946 р. 

Плани експлуатації кіномережі. 

Річний звіт про діяльність. 
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Ф. Р-2450  Учбово-дослідне господарство Городищенського сільськогосподарського 

технікуму, м. Городище Київської області  

Справ: 56; 1944–1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1944 р. 

Накази Народного комісаріату землеробства СРСР. 

Виробничо-фінансовий план. 

Місячні баланси. 

 

 

Опис 2 

Справ: 7; 1945 р. 

Накази Народного комісаріату землеробства СРСР і УРСР. 

Протоколи засідань комісії по затвердженню виробничо-фінансового плану. 

Виробничо-фінансовий план. План організаційно-господарського влаштування в основних 

показниках. 

Штатний розпис, кошторис витрат. 

 

 

Опис 3 

Справ: 11; 1946. 

Накази Народного комісаріату землеробства СРСР і УРСР. 

Протоколи засідань комісії по затвердженню виробничо-фінансового плану. 

Виробничо-фінансовий план. План організаційно-господарського влаштування в основних 

показниках. 

Штатний розпис, кошторис витрат. 

 

 

Опис 4 

Справ: 19; 1947 р. 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР; постанови облвиконкому. 

Протоколи засідань комісії по затвердженню виробничо-фінансового плану. 

Виробничо-фінансовий план. 

Річний звіт про роботу. 

Заключний звіт про результати весняної сівби. Звітні картки з обліку праці та зарплати в 

радгоспах. Акти перевіряння звітів учбово-дослідного господарства. 

Кошторис витрат. Місячні та зворотні баланси. Зведений звіт по адміністративно-

господарських витратах. Звіти по податку з обороту. 

Статистичний звіт про чисельність та склад працівників та спеціалістів. 

 

 

Опис 5 

Справ: 16; 1948 р. 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР; постанови облвиконкому. 

Протоколи засідань комісії по затвердженню виробничо-фінансового плану. 

Виробничо-фінансовий план. 

Річний звіт про роботу. 
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Заключний звіт про результати весняної сівби. Звітні картки з обліку праці та зарплати в 

радгоспах. Акти перевіряння звітів учбово-дослідного господарства. 

Кошторис витрат. Місячні та зворотні баланси. Зведений звіт по адміністративно-

господарських витратах. Звіти по податку з обороту. 

Статистичний звіт про чисельність та склад працівників та спеціалістів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2454  Виконавчий комітет Орловецької сільської Ради народних депутатів, с. Орловець 

Городищенського району Черкаської області  

Справ: 299; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1944–1948 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому та його відділів (1944, 1945, 1948); накази, 

розпорядження райвійськомату (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1947); засідань виконкому (1944, 1946, 1947); загальних зборів 

мешканців села (1946–1948). 

Плани роботи виконкому (1946). 

Листування з райвиконкомом, райвійськоматом з питань мобілізації населення, охорони 

здоров'я, соцзабезпечення, заготівель сільськогосподарських продуктів (1944, 1945). 

Умови на соцзмагання між сільрадами (1946, 1948). 

Бюджет сільради (1946). Штатний розпис, кошторис витрат (1946). Звіти про виконання 

бюджету (1945, 1946). 

Відомості про кількість братських могил (1948). 

Акти купівлі-продажу (1944–1946, 1948). 

Статистичні звіти про підсумки сівби під урожай, чисельність та витрати фондів зарплати, 

віковий та статевий склад населення (1944, 1946, 1947). 

Списки: депутатів сільради, громадян, вивезених до Німеччини та репатрійованих, дітей-

сиріт (1944, 1946, 1947); військовослужбовців, пропавших безвісти (1948). 

 

 

Опис 2 

Справ: 274; 1948–1981 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1953–1981); засідань виконкому (1953–1981); загальних зборів 

мешканців села (1969–1976, 1979). 

Протоколи засідань, плани роботи та акти обстежень постійних комісій (1953–1966, 1969–

1980). 

Плани роботи виконкому (1977–1981). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1955–1960, 

1963, 1972, 1980, 1981). Інформації про організаційно-масову роботу (1955–1957, 1960, 1961, 

1964, 1966, 1972). 

Накази виборців та інформації про їх виконання (1962, 1967, 1971, 1973, 1975). Протоколи 

зборів виборців та депутатів перед виборцями (1979–1981). Інформації депутатів про 

проведену роботу на виборчих округах (1968–1978). 
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Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1949, 1953, 1955, 1957, 1960, 1963, 

1964, 1966, 1967, 1972). 

Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів заяви кандидатів про згоду балотуватися, 

протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1955, 1961, 1963, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1949–1954, 1957, 1969–1981). Штатні розписи, кошториси витрат (1949–

1956, 1960–1981). Річні фінансові звіти про виконання  кошторисів по бюджету (1949–1951, 

1953, 1955–1977, 1980, 1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2455  Виконавчий комітет Буда-Орловецької сільської Ради народних депутатів, с. Буда 

Орловецька Городищенського району Черкаської області  

Справ: 341; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1944–1946, 1948 рр. 

Постанови облвиконкому, райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1945, 1948); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1944). 

Протоколи засідань та списки постійних комісій (1945, 1948). 

Документи (розпорядження, списки) з питань благоустрою села (1945). 

Документи (листування, відомості, акт) про заготівлю сільськогосподарських продуктів 

(1944, 1945). 

Листування з райвиконкомом; райвійськоматом з питань забезпечення населення 

продовольства, працевлаштування населення, мобілізації, охорони громадського порядку 

(1944–1946). 

Акт про збитки, нанесені селу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Відомості про підготовку до весняної посівної кампанії (1944). 

Договори купівлі-продажу (1948). 

Списки: громадян, розстріляних та повішених німецькими  окупантами та зв'язок з 

партизанами (1944); репатрійованих громадян (1945). 

Документи (розпорядження, протоколи, інформації, відомості, списки) по підготовці виборів 

у Верховну Раду СРСР (1945); по виборах у Верховну Раду УРСР (1945, 1946). 

Бюджети сільради (1945, 1946). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1946, 1948). 

Відомості про прибутки та видатки сільського бюджету (1948). 

Книги обліку доходів та видатків бюджету і витрат по самообкладанню (1945, 1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 308; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949, 1950, 1953, 1955–1960, 1963–1980); засідань виконкому 

(1947–1980); загальних зборів мешканців села (1950, 1965–1980). 

Плани роботи виконкому (1976–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, акти обстежень та списки постійних комісій (1949, 1950, 

1955–1959, 1962–1982). 
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Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1954, 1956, 

1957, 1960, 1962, 1966, 1976–1980). Інформації та довідки про організаційно-масову роботу 

(1955, 1957, 1959, 1962–1965, 1972, 1976). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1963, 1967–1969, 1971, 1972, 

1975). Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1966, 1975, 

1977–1980). Довідки та інформації про роботу депутатів на виборчих округах (1972–1975). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій, облікові картки та 

списки депутатів сільради (1947, 1949, 1955, 1957, 1959, 1963–1965, 1971, 1980). 

Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, заяви кандидатів про згоду балотуватися, 

протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 

1959, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947, 1949, 1950, 1953–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–

1980). Річні звіти про виконання кошторису по бюджету (1945–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2456  Виконавчий комітет Валявської сільської Ради народних депутатів, с. Валява 

Городищенського району Черкаської області  

Справ: 352; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1944, 1945 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому; директиви, розпорядження райвійськомату (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1945); засідань виконкому: зборів бригадирів, активістів села, 

агітаторів (1945). 

Плани роботи сільради (1945). 

Документи (циркуляри, листування та інші) про заготівлю сільськогосподарських продуктів. 

Акти та відомості про збитки, нанесені селу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Відомості про кількість громадян, насильно вивезених до Німеччини та які повернулися на 

батьківщину (1945). 

Списки: членів колгоспу, які добровільно внесли кошти на будівництво танкової колони; 

громадян, розстріляних та повішених німецькими окупантами (1944); військовозобов’язаних. 

Статистичні звіти: про склад депутатів (1944); про віковий та статевий склад сільського 

населення; про наявність худоби у колгоспників; про чисельність та втрати фондів зарплати 

(1945). 

Бюджет сільради (1945). Штатний розпис, кошторис витрат (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 322; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1948, 1954, 1956–1980); засідань виконкому (1946–1952, 

1955–1980); загальних зборів мешканців села (1957, 1958, 1960, 1962, 1969–1980). 

Анкети-картки на населений пункт (1967, 1968). 

Протоколи засідань, плани роботи та списки постійних комісій (1948, 1952, 1953, 1955–1958, 

1960–1982). 

Плани роботи виконкому (1976, 1977, 1979). 
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Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1950, 1955–

1960, 1963–1966, 1971, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1952, 1955–1959, 

1963, 1964, 1968, 1976, 1977, 1980). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1955, 1959–1962, 1966, 1967, 

1970–1979). Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1962, 

1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1947–1951, 1955, 1957–

1959, 1963–1968, 1980). 

Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, заяви кандидатів про згоду балотуватися, 

протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 

1959, 1961, 1963, 1965, 1967–1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1980). 

Бюджети сільради (1946, 1949–1969, 1973–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 

1949–1960, 1963–1969, 1973–1980). Річні звіти про виконання кошторису по бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2457  Виконавчий комітет Петропавлівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Петропавлівка Городищенського району Черкаської області  

Справ: 328; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 17; 1945–1948 рр. 

Розпорядження райвиконкому (1947). 

Протоколи: сесій сільради (1948); засідань виконкому (1946–1948). 

Договори та умови на соцзмагання між сільрадами (1947, 1948). 

Листування з райвійськоматом про розшук пропавших безвісти, допомогу сім'ям 

військовослужбовців, перенесення братських могил в центри населених пунктів (1947, 1948). 

Документи (свідоцтва, договори, довідки) нотаріальних дій (1945, 1947). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, 

голосування окружних виборчих комісій по виборах (1947). 

Бюджет сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Звіти про надходження та витрати сум 

самообкладання (1947, 1948). Акти документальної ревізії фінансово-господарської 

діяльності і сільради (1946–1948). 

 

 

Опис 2 

Справ: 311; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1980); засідань виконкому (1949–1980); загальних зборів 

мешканців села (1962, 1964–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, акти обстежень та списки постійних комісій (1955–1982). 

Плани роботи виконкому (1974–1979). Звіти та інформації про роботу виконкому (1965, 1966, 

1972, 1974–1979). 

Анкета-картка населеного пункту (1965). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948–1950, 1954–

1960, 1963–1966, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1955–1960, 1963–1966, 

1980). 
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Накази виборців депутатам (1961, 1965–1967, 1973). Звіти депутатів про роботу серед 

виборців (1966–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1952, 1955–1957, 1959, 1960, 1963–

1966, 1980). 

Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, заяви кандидатів про згоду балотуватися, 

протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 

1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1949–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1949–1980). Річні звіти 

про прибутки та видатки сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2460  Виконавчий комітет Орловецької-2 сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Орловець-2 Городищенського району Черкаської області  

Справ: 63; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1944–1948 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1944–1946); розпорядження райвійськомату (1944, 

1945). 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1945, 1947); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1945). 

Плани роботи виконкому (1946). 

Документи (списки, довідки, заяви, листи) про розшук пропавших безвісти, надання 

допомоги сім'ям військовослужбовців та фронтовиків (1945). 

Заяви та скарги громадян (1944, 1945). 

Акти купівлі-продажу (1947). 

Списки: депутатів сільради (1945); громадян, насильно вивезених до Німеччини та які 

повернулися на батьківщину (1945, 1946); загиблих червоноармійців (1945). 

Статистичні звіти про підсумки сівби під урожай, чисельність та витрати фондів зарплати, 

кількість населення та худоби (1945–1948). 

Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах (1946, 1947). 

Бюджети сільради (1945–1947). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1948). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету і витрат по самообкладанню (1945, 

1946, 1948). 

 

 

Опис 2 

Справ: 27; 1948–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1952, 1954); засідань виконкому (1950–1954). 

Плани роботи постійних комісій (1954). 

Протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, заяви кандидатів про згоду балотуватися, про 

протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1950). 
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Бюджети сільради (1950, 1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1950, 1952, 1954). 

Місячні звіти про виконання сільського бюджету (1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1950, 1951, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2461  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Городищенської районної 

Ради депутатів трудящих, м. Городище Черкаської області  

Справ: 81; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1944–1948 рр. 

Статистичні звіти про нарахування та виплату пенсій, кількість пенсіонерів (1944–1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність. 

Кошториси адміністративно-господарських витрат (1946–1948). 

 

 

Опис 7 

Справ: 70; 1949–1962, 1967–1980 рр. 

Рішення, розпорядження облвиконкому, райвиконкому (1967, 1969, 1971, 1972, 1974–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи та звіти громадської Ради при відділі (1975–1982). 

Плани роботи відділу (1967–1980). Звіти про роботу відділу (1972, 1974–1980). 

Довідки та акти про перевіряння роботи відділу організаціями вищого рівня (1955, 1957–

1962, 1967–1980). 

Річні звіти: по держдопомогах (1954); про кількість пенсіонерів (1956). 

Статистичні звіти про стан роботи по соціальному забезпеченню (1967–1980). 

Соцзобов'язання працівників відділу та відомості про їх виконання (1967). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1949–1959, 1967–1980). Річні фінансові звіти (1949–1957, 

1960). Річні бухгалтерські звіти по місцевому бюджету (1956, 1958, 1960, 1961, 1967–1978).  

Документи (протоколи, плани роботи, соцзобов'язання і довідки про їх виконання) 

профспілкового комітету (1976–1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2463  Громадський двір (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Коробівка Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 2; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1942, 1943 рр. 

Касові та меморіальні бухгалтерські документи. 
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Ф. Р-2464  Черкаський обласний трест по заготівлі та первинній обробці коноплі 

"Облконоплемтрест" управління легкої промисловості Ради народного господарства 

Київського економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 136; 1945–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 102; 1957–1960 рр. 

Накази керуючого трестом з основної діяльності та з особового складу (1957–1959).  

Перспективний план розвитку промисловості по підприємствах тресту (1959–1965). 

Зведений фінансовий план тресту та підвідомчих підприємств тресту (1957). Фінансові та 

виробничо-фінансові плани тресту та підвідомчих підприємств тресту (1958, 1959). Плани 

тресту та підвідомчих підприємств по праці (1958). Техніко-промислово-фінансові плани 

Золотоніського коноплепереробного пункту та Іркліївського коноплезаводу (1960). 

Звіти тресту та підвідомчих установ про кількість та склад спеціалістів які мають середню 

спеціальну освіту (1957–1959). 

Листування: з Держпланом УРСР та республіканськими технічними курсами про підготовку 

та підвищення кваліфікації кадрів (1957–1959); з Полтавським коноплетрестом, обласними 

управліннями сільського господарства, постачання та збуту з господарських та фінансових 

питань (1957–1959); з фінансовими органами про податкові збори (1957, 1959). 

Економічні відомості коноплесіючих районів, МТС та колгоспів області, графіки, розрахунки 

по переробці коноплеволокна (1957). 

Звіти тресту та підвідомчих підприємств про виконання плану по собівартості продукції, з 

праці, використання сировини та обладнання, чисельність працівників і службовців та фонд 

зарплати (1957–1959). 

Документи (протоколи, заходи, зобов'язання, доповідні записки, техніко-економічні 

показники і інш.): про роботу Золотоніського коноплепереробного пункту (1958, 1959); про 

роботу Іркліївського коноплезаводу (1957–1959). 

Документи (рішення, розпорядження, плани) про виділення фондових матеріалів та коштів 

тресту (1958). 

Документи (протоколи, накази, заяви, пояснюючі записки_ про впровадження у виробництво 

рацпропозицій (1958–1959). 

Документи (титульні списки, кошторисно-фінансові розрахунки) з капітального будівництва 

та ремонту (1957–1959). 

Штатні розписи, кошториси витрат тресту та підвідомчих підприємств (1957–1959). Зведений 

та річні бухгалтерські звіти тресту та підвідомчих підприємств (1957–1959). Акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності підвідомчих підприємств тресту (1957, 1958). 

Документи (розпорядження, накази, акти, статути, положення) про ліквідацію тресту та його 

районних відділень (1959). 

Ліквідаційний баланс тресту (1960). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 34; 1945–1960 рр. 

Документи (накази, розрахунки, відомості) на виплату премій працівникам та службовцям 

підвідомчих підприємств (1958). 

Особові справи працівників та службовців. 

Особові рахунки працівників тресту (1957–1959). 
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Ф. Р-2465  Будівельна дільниця санаторію "Соснівка" Українського управління курортів, 

санаторіїв і будинків відпочинку, м. Черкаси Київської області  

Справ: 7; 1950–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1950–1953 рр. 

Накази по дільниці (1950–1952). 

Відомості на виплату зарплати працівникам та службовцям санаторію. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2467  Леськівський будинок відпочинку-спецсанаторій-тубсанаторій Українського 

управління курортів, санаторіїв і будинків відпочинку, с. Леськове Монастирищенського 

району Черкаської області  

Справ: 25; 1945–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1945–1954 рр. 

Накази з основної діяльності та з особового складу: по будинку відпочинку (1945–1947); по 

спецсанаторію (1947, 1948); по тубсанаторію (1948–1954). 

Відомості на виплату зарплати (1951–1954). Картки особових рахунків по зарплаті (1948–

1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2469  Черкаська обласна Рада промислової кооперації (облпромрада) Української 

промислової Ради, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 1050; 1940–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 345; 1953–1960 рр. 

Вказівки, директиви Укрпромради (1954–1957); постанови облвиконкому, облплану (1954–

1959). 

Постанови облпромради. Протоколи засідань правління облпромради (1956, 1958–1960). 

Постанови та протоколи організаційного бюро облпромради (1954, 1955). Плани роботи 

правління облпромради (1954, 1958, 1959). 

Документи (постанови, протоколи, листування) про організацію нових артілей, об'єднані, 

ліквідовані артілі, передавання артілей (1953–1959). 

Плани підготовки кадрів та звіти артілей по кадрах (1957–1960). Плани та звіти облпромради 

і артілей з підготовки кадрів та документи по перевірці матеріально-відповідальних 

працівників (1955). 
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Плани з праці облпромради та артілей (1954–1959). Плани та ліміти по виробництву (1956, 

1957). План валової продукції (1958). Техніко-промислово-фінансові плани артілей (1956–

1960). Зведені фінансові плани (1956–1959). Річні фінансові плани артілей (1953–1955, 1957, 

1959). 

Зведені річні звіти (1954–1958). Річні звіти облпромради (1955–1957, 1959). Річні звіти 

артілей (1956–1960). Зведений річний звіт по виробництву (1956). Зведені звіти з праці (1954, 

1955). Річні звіти артілей з праці (1957–1959). Аналізи виконання плану з праці та зарплати 

по артілях (1954–1956). Планові та основні показники по артілях (1955, 1956). Зведені таблиці 

показників артілей, які передаються (1956). 

Інформації та відомості про підсумки соцзмагання (1955–1957). 

Річні звіти про впровадження та винаходи технічних удосконалень та рацпропозицій (1954–

1956, 1958–1960). 

Плани та звіти про виконання плану з механізації трудомістких робіт, впровадження нової 

техніки (1956–1958). 

Річні звіти з техніки безпеки та про нещасні випадки, пов'язані з виробництвом (1955–1960). 

Плани з капітального будівництва (1955–1959). 

Штатні розписи, кошториси витрат облпромради та артілей (1953–1959). Зведені річні 

бухгалтерські звіти (1959, 1960). 

Ліквідаційний баланс та звіт (1960). 

 

 

Опис 1в 

Справ: 24; 1956–1960 рр. 

Постанови облпромради. Протоколи засідань правління облпромради. Постанови та 

протоколи організаційного бюро облпромради. Плани роботи правління облпрофради. 

Документи (постанови, протоколи, листування) про організацію нових артілей, об'єднані, 

ліквідовані артілі, передавання артілей. 

Плани підготовки кадрів та звіти артілей по кадрах. Плани та звіти облпромради і артілей з 

підготовки кадрів та документи по перевірці матеріально-відповідальних працівників. Плани 

з праці облпромради та артілей. Плани та ліміти по виробництву. План валової продукції. 

Техніко-промислово-фінансові плани артілей. Зведені фінансові плани (1956–1959). Зведені 

річні звіти. Річні звіти облпромради. Річні звіти артілей. Зведений річний звіт по 

виробництву. Зведені звіти з праці. Річні звіти артілей з праці. Аналізи виконання плану з 

праці та зарплати по артілях. Планові та основні показники по артілях. Зведені таблиці 

показників артілей, які передаються. 

Річні звіти про впровадження та винаходи технічних удосконалень та рацпропозицій. 

Плани та звіти про виконання плану з механізації трудомістких робіт, впровадження нової 

техніки. 

Штатні розписи, кошториси витрат облпромради та артілей. Зведені річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 14; 1954–1960 р. 

Постанови облпромради. Протоколи засідань правління облпромради. Постанови та 

протоколи організаційного бюро облпромради. Плани роботи правління облпрофради. 

Документи (постанови, протоколи, листування) про організацію нових артілей, об'єднані, 

ліквідовані артілі, передавання артілей. 

Плани підготовки кадрів та звіти артілей по кадрах. Плани та звіти облпромради і артілей з 

підготовки кадрів та документи по перевірці матеріально-відповідальних працівників. Плани 
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з праці облпромради та артілей. Плани та ліміти по виробництву. План валової продукції. 

Техніко-промислово-фінансові плани артілей. Зведені фінансові плани (1956–1959).  

Зведені річні звіти. Річні звіти облпромради. Річні звіти артілей. Зведений річний звіт по 

виробництву. Зведені звіти з праці. Річні звіти артілей з праці. Аналізи виконання плану з 

праці та зарплати по артілях. Планові та основні показники по артілях. Зведені таблиці 

показників артілей, які передаються. 

Річні звіти про впровадження та винаходи технічних удосконалень та рацпропозицій. 

Плани та звіти про виконання плану з механізації трудомістких робіт, впровадження нової 

техніки. 

Штатні розписи, кошториси витрат облпромради та артілей. Зведені річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1к 

Справ: 114; 1940, 1944–1960 рр. 

Річні звіти артілей. 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 653; 1954–1961 рр. 

Розпорядження облпромради з особового складу (1954–1960). 

Протоколи та документи до них кваліфікаційної комісії (1958–1960). 

Списки матеріально-відповідальних працівників (1957, 1959). 

Особові справи працівників та службовців облпромради (1954–1960). 

Відомості по нарахування зарплати працівникам та службовцям облпромради (1954–1960). 

Особові рахунки (1954). 

Книга обліку трудових книжок. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2470  Остроус Василь Васильович – член Київської першої біржової артілі, співробітник 

Богуславської повітової продовольчої інспекції, м. Корсунь Київської губернії  

Справ: 2; 1917–1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1917–1921 рр. 

Особисті документи (посвідчення, свідоцтва, квитанції). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2471  Архівний відділ виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 1651; 1954–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 503; 1954–1960 рр. 
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Циркуляри, директивні листи ГАУ МВС СРСР, АУ МВС УРСР (1954); рішення, 

розпорядження облвиконкому (1957–1959); рішення райвиконкомів області (1954–1957). 

Протоколи: нарад  завідуючих міськрайархівами (1954, 1959); виробничих нарад (1955, 1959, 

1960); засідань експертно-перевірної роботи та документи до них. 

Плани роботи: архівного відділу; Черкаського облдержархіву; райдержархівів області. 

Звіти про роботу архівного відділу та Черкаського облдержархіву, райдержархівів області. 

Звіти та доповідні записки про роботу архівних установ області. Акти перевіряння роботи: 

архівного відділу та облдержархіву (1955–1960); райміськархівів області (1954–1959). 

Листування з Архівним управлінням МВС УРСР, органами вищого рівня області з 

адміністративних, господарсько-фінансових питань (1955, 1956). 

Інформації архівного відділу про стан методичної роботи (1958). Акти перевіряння стану 

довідкової роботи облдержархіву (1958, 1959). Доповідні записки райархівів  області з питань 

архівної справи (1959). Огляд стану роботи в міськрайархівах області по експертизі наукової 

та практичної цінності документальних матеріалів (1957). 

Документи (протоколи, звіти, інформації, листування) з питань підвищення кваліфікації 

співробітників архівного відділу та облдержархіву (1955, 1956). 

Відомості про кращих працівників архівних установ області та керівний і науковий склад 

архівного відділу і держархіву області (1958). 

Списки: установ області, від яких приймаються документи в держархів (1958); установ та 

підприємств в районах області (1955); міських та районних держархівів області (1957); 

співробітників архівного відділу та облдержархіву, які закінчили вищі учбові заклади (1955). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

архівного відділу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 1061; 1961–1988 рр. 

Протоколи: нарад  завідуючих міськрайархівами; виробничих нарад; засідань експертно-

перевірної роботи та документи до них. 

Плани роботи: архівного відділу; Черкаського облдержархіву; райдержархівів області. 

Звіти про роботу архівного відділу та Черкаського облдержархіву, райдержархівів області. 

Звіти та доповідні записки про роботу архівних установ області. Акти перевіряння роботи: 

архівного відділу та облдержархіву; райміськархівів області. 

Листування з Архівним управлінням МВС УРСР, органами вищого рівня області з 

адміністративних, господарсько-фінансових питань. 

Інформації архівного відділу про стан методичної роботи. Акти перевіряння стану довідкової 

роботи облдержархіву. Доповідні записки райархівів  області з питань архівної справи. Огляд 

стану роботи в міськрайархівах області по експертизі наукової та практичної цінності 

документальних матеріалів. 

Документи (протоколи, звіти, інформації, листування) з питань підвищення кваліфікації 

співробітників архівного відділу та облдержархіву. 

Відомості про кращих працівників архівних установ області та керівний і науковий склад 

архівного відділу і держархіву області. 

Списки: установ області, від яких приймаються документи в держархів; установ та 

підприємств в районах області; міських та районних держархівів області; співробітників 

архівного відділу та облдержархіву, які закінчили вищі учбові заклади. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

архівного відділу. 
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Опис 1д 

Справ: 87; 1963–1973 рр. 

Списки установ, організацій та підприємств, документальні матеріали яких підлягають і не 

підлягають прийманню в держархіви (1963, 1965, 1967, 1970). 

Паспорта міських та районних архівів області (1964–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2473  Шабельницька волосна земська управа, с. Шабельники Чигиринського повіту 

Київської губернії  

Справ: 4; 1918 р. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1918 р. 

Постанови, циркуляри контрреволюційного націоналістичного уряду Центральної Ради. 

Листування з Чигиринською повітовою продовольчою управою про стан продовольчих, 

хлібних запасів та капіталів сільських товариств. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2474  Земельний відділ Медведівського волосного виконавчого комітету робітничих, 

селянський і червоноармійських депутатів, с. Медведівка Чигиринського повіту Київської 

губернії  

Справ: 11; 1919, 1920 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1919, 1920 рр. 

Декрети Ради Народних Комісарів УРСР, Народного комісаріату землеробства України 

(1919); наказ уряду Директорії (1919); циркуляри Чигиринської повітової комісії постачання 

про облік хліба в економіях колишніх землевласників (1919). Протоколи засідань та 

постанови Чигиринської повітової земельної управи (1919). 

Листування з Чигиринською повітовою земельною управою про облік рухомого та 

нерухомого майна, продуктів колишніх землевласників (1919). 

Акти про взяття на облік рухомого та нерухомого майна колишніх землевласників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2475  Колекція. Спогади старих більшовиків, червоногвардійців, червоних партизан і 

інших учасників громадянської війни і соціалістичного будівництва 

Справ: 194; 1917–1922, 1936–1981, 1991, 1996 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 194; 1919–1922, 1936–1981, 1991, 1996 рр. 

Рукописні статті та спогади: про боротьбу з німецькими окупантами в Звенигородському 

повіті (1918); про революційні події на Черкащині в 1905–1921, 1917–1922 рр.; про боротьбу 

за радянську владу; про підготовку та проведення колективізації на Черкащині в 1928–1930 

рр.; про бої за звільнення м. Черкаси та сіл Черкащини в період Великої Вітчизняної війни 

1941–1945 рр. (1943). 

Біографічні матеріали старих більшовиків, комуністів, партизан. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2476  Черкаська обласна Рада кооперативного страхування членів артілей промислової 

кооперації (облпромстрахрада), м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 92; 1954–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1954–1960 рр. 

Статут Ради (1958). 

Постанови Укрпромстрахради. 

Протоколи: засідань правління облради; засідань організаційного бюро облради (1954). 

Річні звіти про роботу облради (1954–1959). 

Акти про нещасні випадки та розслідування причин аварій (1954). 

Фінансові плани облради. Штатні розписи, кошториси витрат. Акти ревізії фінансово-

господарської діяльності (1956–1960). 

Ліквідаційний звіт (1958). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 46; 1954–1960 рр. 

Розпорядження по облраді з особового складу (1956–1960). 

Особові справи працівників та службовців. 

Відомості на нарахування зарплати. 

Особові рахунки працівників та службовців. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2477  Уманське відділення Всесоюзного державного об'єднання цукрової 

промисловості, м. Умань Уманського округу  

Справ: 3; 1927, 1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1927, 1928 рр. 

Протоколи: організаційного засідання бюро економічної праці Удичського цукрового 

комбінату (1927); районних статистичних нарад статистичного відділу відділення 

цукротресту (1928). 
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Ф. Р-2478  Черкаська повітова земельна управа, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 43; 1917, 1918 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1917, 1918 рр. 

Циркуляри Генерального секретарства земельних справ; циркуляри Київської губернської 

продовольчої управи; постанови Київського губернського та повітового земельних комітетів; 

постанови волосних земельних комітетів (1917). 

Протоколи: з'їзду та зборів Черкаського земельного комітету; організаційних зборів 

повітового земельного комітету (1917); засідань управи; зборів та засідань волосних 

земельних комітетів. 

Справи: про переселення жителів сіл Будище, Дахнівка і Михайлівка, щоб запобігти 

розоренню під час розливу Дніпра; про конфіскацію і опис майна поміщиці Балашової. 

Листування з волосними земельними комітетами про оренду земель малоземельним селянам 

та іншими особами, захоплення селянами поміщицької землі. 

Відомості: волосних комітетів про збирання хліба та оплату праці (1917); про сімейне 

господарство Смілянського маєтку графів Бобринських (1918). 

Списки службовців поміщицьких маєтків (1917). 

Кошториси витрат земельного комітету та земельної управи (1917). 

Вимогові відомості на виплату зарплати: службовцям повітової земельної управи (1917); 

службовцям волосних земельних комітетів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2479  117-й батальйон охоронної поліції (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації), м. Шпола Київської області  

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

Розпорядження німецького командування; зведення, донесення батальйону охоронної поліції 

(частина документів на німецькій мові). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2480  Черкаський плодоовочевий завод Народного комісаріату харчової промисловості 

УРСР, м. Черкаси Київської області  

Справ: 2; 1934 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1934 р. 
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Доповідна записка про господарську діяльність заводу. 

План, виробничо-фінансові кошториси. 

Списки працівників та службовців заводу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2481  Виконавчий комітет Княжиківської сільської Ради народних депутатів, с. Княжики 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 239; 1922–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1922–1932 рр. 

Обов'язкові постанови Уманського окрвиконкому (1923, 1924); обов'язкові постанови, 

розпорядження, вказівки Цибулівського райвиконкому (1923–1927); обіжники Уманської 

окрзерноспілки (1930); розпорядження Монастирищенської райбурякоспілки (1930); 

обіжники; вказівки Уманської окрколгоспспілки (1930); накази Уманського окрвійськомату 

(1924); накази Липовецького повітвиконкому (1922, 1923). 

Протоколи: загальних зборів мешканців села (1923); кущових зборів села (1923–1930); 

загальних зборів виборців села (1927); загальних зборів Княжиківської земельної громади 

(1927); засідань земельної комісії сільради (1927, 1928). Протоколи загальних зборів 

Княжиківської сільськогосподарської артілі "Переможець", засідань правління артілі та 

виробничих нарад польових бригад (1929–1932). Протоколи кущових зборів громадян та 

фундаторів села про застосування кооперативного зернового товариства, статут 

Княжиківського селищного зернового виробничого кооперативного товариства (1929). 

Листування з Цибулівським волвиконкомом про збір продовольчого податку, заготівлю зерна 

(1922, 1923). 

П'ятиденні відомості та періодичні звіти про кількість худоби, підготовку до весняної 

посівної кампанії (1930). Відомості про стан волосних господарств села, заяви громадян про 

наділ землі (1926, 1927). 

Книга записів та списки громадян села про сплату сільськогосподарського податку (1923, 

1924). 

Довідки та посвідчення, видані громадянам про сімейний і майновий стан (1922, 1923). 

Документи (заяви, метричні довідки, свідоцтва, статистичні картки і інш.) про запис 

цивільного стану (1924–1927). 

У фонді є документи Княжиківської сільськогосподарської артілі "Переможець" за 1929–1932 

рр. 

 

 

Опис 2 

Справ: 28; 1945–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1949); засідань виконкому (1945, 1949). 

Договори на соцзмагання між сільрадами (1951). 

Річні та одноразові звіти про кількість населення, худоби, насадження, посів, збір урожаю 

(1946). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах (1947). 
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Бюджети сільради (1946, 1950, 1951, 1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1950, 1951, 

1953, 1954). Річні звіти про виконання кошторисів по бюджету (1946, 1952). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1949, 1951, 1953). 

 

 

Опис 3 

Справ: 193; 1955–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1959–1980); засідань виконкому (1959–1980); загальних зборів 

мешканців села (1974–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи та списки постійних комісій (1957–1961, 1965, 1967–1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1968, 1973). 

Інформації та звіти про організаційно-масову роботу (1971–1973, 1977–1979). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1963, 1967, 1969, 1971, 1974, 

1975, 1977, 1980). Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями 

(1963, 1968, 1976–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій та організаційно-масову роботу 

(1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах, списки кандидатів та обраних депутатів (1955, 1957, 1959, 1961, 1967, 1969, 1971, 

1975–1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання кошторисів 

по бюджету (1956, 1960, 1962–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1957–1961, 1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2482  Мировий суддя 9-ої дільниці Уманського округу, м. Тальне Київської губернії  

Справ: 2; 1919 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1919 р. 

Накази, циркуляри управління юстиції; накази коменданта м. Тальне; накази 

головнокомандуючого та витяги з журналів Особової наради при головнокомандуючому 

збройними силами Півдня Росії. 

Листування з головою Уманського з'їзду мирових суддів та іншими установами з судових 

питань. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2483  Колекція. Листи громадян, які служили в німецько-фашистських військових 

частинах  

Справ: 2; 1943 р. 

 

Опис 1 
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Справ: 2; 1943 р. 

Листи громадян, жителів Черкащини. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2484  Виконавчий комітет Цибулівської селищної Ради народних депутатів, смт. 

Цибулів Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 181; 1929–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1929, 1930 рр. 

Протоколи засідань президії Уманського окрвиконкому. 

Листування з райвиконкомом про проведення посівної кампанії, заходи боротьби з 

наслідками сільськогосподарських культур. 

Відомості про колективізацію селища (1930). 

 

 

Опис 2 

Справ: 179; 1948–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому (1950–1980); загальних зборів 

мешканців селища (1971–1975, 1978, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи та списки постійних комісій (1969–1980). 

Інформації про роботу селищної Ради (1961, 1964). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1967). Інформації 

та звіти про організаційно-масову роботу (1962, 1977, 1979, 1980). 

Накази виборців депутатам та звіти про їх виконання (1955–1980). Протоколи звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями (1970–1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах (1967, 1971, 1973–1975, 1977, 1978, 1980). 

Бюджети селищної ради (1954, 1962–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1954, 1964–

1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1953, 1954, 1961–1966, 1969–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1955–1961, 1967, 1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2485  Управління Цибулівської районної робітничо-селянської міліції, м-ко Цибулів 

Цибулівського району Уманського округу  

Справ: 13; 1925–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1925–1927 рр. 

Циркуляри: Народного комісара внутрішніх справ (1927); Уманського окрвиконкому (1926, 

1927); накази начальника Уманської окружної міліції (1926, 1927). 

Протоколи атестаційної комісії (1926, 1927). 
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Листування з начальником Уманської окружної міліції про особовий склад (1926, 1927). 

Відомості про діяльність міліції (1927). 

Списки: сільвиконавців, сторожів району (1926); злочинців, які переховуються (1927); осіб, 

розшук яких закінчено (1927); "принудиловцев" (1925–1927). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2486  Цибулівська районна судово-земельна комісія, м-ко Цибулів Цибулівського 

району Уманського округу 

Справ: 37; 1925–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1925–1927 рр. 

Судові справи за позовами громадян про розділ дворів та майна, спірну польову землю. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2487  9-а районна лісова комісія по націоналізації земель на Правобережжі 

Справ: 11; 1921–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1921–1926 рр. 

Обіжники, розпорядження, інструкція Правобережного бюро Всеукраїнської центральної 

комісії та листування з ним з організаційних і фінансовий питань. 

Протоколи засідань районної комісії (1922–1924). 

Листування з Черкаським окрвиконкомом з організаційних питань (1923–1925). 

Посвідчення, анкети, списки співробітників (1922–1925). 

Фінансові звіти, відомості на виплату зарплати співробітникам (1923–1925). Акти ревізій 

районної комісії (1922–1925). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2488  Дубковецький Федір Іванович – двічі Герой Соціалістичної Праці, депутат 

Верховної Ради СРСР, голова колгоспу "Здобуток Жовтня", м. Тальне Черкаської області 

Справ: 1; 1947–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1947–1959 рр. 

Особисті документи. 
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Ф. Р-2489  Летичівська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Летичівка Монастирищенського району Вінницької області 

Справ: 1; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1943 р. 

Акти про наділення землі. Відомості про наявність худоби. 

Списки працівників та службовців установ району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2490  Черкаський повітовий відділ військо-продовольчого постачання при Київському 

губвійськпродснабі, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 24; 1920, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1920, 1921 рр. 

Накази революційно-військової ради республіки, санітарної частини Південно-Західного 

фронту Київського військового округу; накази та протоколи засідань колегії Черкаського 

повітового продовольчого комітету; накази по відділу. 

Доповіді про діяльність відділу (1920). 

Звіти та відомості про забезпечення продовольством (1920). 

Листування з повітовим продовольчим комітетом, військовими частинами про постачання 

продовольства. 

Акти приймання продуктів зі складів, про перевіряння складів, якість продуктів (1920). 

Списки, анкети, посвідчення співробітників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2491  Уповноважений Черкаської особливої районної продовольчої комісії 14-ої армії по 

Смілянському підрайону (уподрайонпродком), м. Сміла Київської губернії  

Справ: 4; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1920 р. 

Розпорядження канцелярії уповноваженого; накази уповноваженого. 

Списки, мандати, посвідчення співробітників. 

Акти приймання-передавання контори, Михайлівського парового млина. 
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Ф. Р-2492  Васютинська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), с. Васютинці Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942, 1943 рр. 

Списки працівників установ та організацій, жителів села. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2493  Військове сільське господарство "Городок" Полтавського губернського відділення 

Центрального управління військово-промисловими і сільськогосподарськими 

підприємствами, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 7; 1921–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1921–1923 рр. 

Циркуляри, розпорядження Центрального та губернського управлінь військово-

промисловими і сільськогосподарськими підприємствами (1923). 

Листування: з губернським управлінням та повітовим земельним відділом про виділення 

землі (1922, 1923); з Черкаським повітовим відділенням спілки працівників землі і лісу про 

процентне відрахування спілці (1922, 1923). 

Анкети про оцінку майна, особовий склад господарства (1922, 1923). 

Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам (1921, 1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2494  Черкаський районний військовий комісаріат, м. Черкаси Шевченківського 

(Черкаського) округу  

Справ: 1; 1926, 1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1926, 1927 рр. 

Проекти наказів по Корсунському учбовому пункту. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2495  ІХ з'їзд Уманської окружної Ради робітничих, селянський і червоноармійських 

депутатів, м. Умань Уманського округу  

Справ: 1; 1925 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1925 р. 
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Стенографічний звіт про роботу з'їзду. 

Резолюції по доповідях голови ВУЦВК, окрвиконкому, губернської робітничо-селянської 

інспекції, окрінспектури народної освіти про територіальне будівництво. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2496  Правління товариства на паях Набутівського бурякоцукрового та рафінадного 

заводу, с. Набутів Канівського повіту Київської губернії  

Справ: 1; 1917–1919 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1917–1919 рр. 

Журнал обліку видатків правління товариства. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2497  Грушківський цукровий завод, с. Грушківка Чигиринського повіту Кременчуцької 

губернії  

Справ: 12; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1920–1922 рр. 

Відомості: про прибутки та видатки цукру і цукрових продуктів (1920, 1921); про рух та 

наявність допоміжних матеріалів, готової продукції (1922). 

Анкети, інформації по обліку майна та обслідування заводу (1921, 1922). 

Табелі та списки на виплату жалування працівникам , службовцям заводу та економії (1922). 

Відомості на виплату жалування працівникам та службовцям заводу (1921, 1922 ). 

Книга особових рахунків (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2498  Мартинівський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного об'єднання 

цукрової промисловості, с. Мартинівка Канівського району Черкаської області  

Справ: 615; 1919–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1919 р. 

Відомості про виробництво, прибуток, видаток та залишки цукру. 

Касові відомості заводу, маєтку. 

Відомості на виплату зарплати працівникам та службовцям заводу, маєтку та масловського 

майна. 
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Опис 2 

Справ: 30; 1920–1922 рр. 

Циркуляри, накази, розпорядження Ради Народних Комісарів УСРР, Головцукру, Спілцукру, 

губвиконкому (1920, 1921). 

Протоколи засідань: комісії Смілцукру (1920, 1921); військово-технічної ради. 

Договори на посів цукрового буряку, між заводом та плантаторами (1920, 1921). 

Справа про націоналізацію землі для цукрової промисловості (1921). 

Відомості про прибуток та видаток цукру, цукрових продуктів (1920). Акт про вивезення 

цукру та цукрових продуктів з заводу (1921). 

Списки працівників та службовців заводу (1920, 1921). 

Кошториси витрат заводу (1920, 1921). Відомості про  прибутки та видатки грошових сум 

заводу і млина (1920). 

Відомості на отримання зарплати працівникам заводу (1920). Списки сезонних працівників на 

виплату жалування (1922). 

 

 

Опис 3 

Справ: 67; 1920–1923 рр. 

Розпорядження адміністратора заводу (1922, 1923). 

Договори з громадянами, плантаторами сіл на посів цукрового буряку для заводу (1922). 

Звіти контори цукрового заводу (1921, 1923). 

Головні книги по конторі заводу (1922, 1923). 

Книги постачальників по конторі заводу (1920, 1921). 

Баланси головної книги: по конторі заводу (1921–1923); допоміжних матеріалів по заводу 

(1921, 1923); постачальників по конторі заводу (1921–1923); різних осіб та установ по конторі 

заводу (1921–1923); жалування службовців по заводу (1922, 1923). 

 

 

Опис 4 

Справ: 264; 1940, 1944–1980 рр. 

Накази директора комбінату з основної діяльності (1947–1980). 

Протоколи: виробничих нарад (1951, 1952, 1962, 1970–1972); засідань технічної ради при 

комбінаті (1964–1968, 1972–1974, 1978, 1979). 

Річні техніко-промислово-фінансові плани (1951–1963, 1966–1980). 

Річні звіти цукрокомбінату (1940). Акти перевіряння роботи цукрокомбінату організаціями 

вищого рівня (1951, 1952, 1956–1979). Довідки, листи про фінансово-господарську діяльність, 

направлені організаціям вищого рівня (1948–1950, 1954–1980). Аналізи виробничо-

фінансової діяльності (1974–1980). 

Заключні виробничо-технічні звіти по комбінату (1957–1980). Статистичні звіти з усіх 

показників діяльності (1951, 1953, 1954, 1957, 1968, 1974–1980). 

Документи (списки, нагородні листи) про представлення до нагород кращих працівників 

(1966, 1970, 1973–1975, 1977, 1978, 1980). 

Плани підвищення кваліфікації кадрів, звіти та довідки про роботу з кадрами, статистичні 

звіти про наявність та розподіл кадрів по освіті (1960, 1962–1980). 

Документи (плани, звіти, кошториси) з наукової організації праці (1964–1980). 

Документи (протоколи, розрахунки, рацпропозиції, книги обліку з раціоналізації та 

винахідництва (1963–1980). 

Документи (рішення, звіти, книги реєстрації нещасних випадків) з охорони праці та техніки 

безпеки (1964–1980). 
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Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1959, 1966, 1969–1980). Річні бухгалтерські звіти 

(1944–1957, 1960, 1975–1980). 

 

 

Опис 4 сх (Степанецький бурякорадгосп)   

Справ: 143; 1941, 1944–1973 рр. 

Протоколи: агрономічних сесій (1952, 1953, 1965–1968, 1973–1979); постійно-діючої наради 

(1961); виробничих нарад працівників (1962). 

Перспективні плани розвитку сільського господарства по бурякорадгоспу та довідка про їх 

виконання (1955–1975). 

Виробничо-фінансові плани (1941, 1945, 1948–1973). 

Річні звіти бурякорадгоспу (1944–1956, 1959, 1961–1973). Показники економічного аналізу 

діяльності (1957, 1958, 1962–1965, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973). Акти та довідки перевіряння 

роботи бурякорадгоспу організаціями вищого рівня (1958, 1962, 1968, 1970–1973). 

Агрономічні звіти (1953, 1956–1970). Річний звіт по насінневому господарству (1960). 

Зоотехнічні звіти (1966–1968, 1971–1973). Статистичні звіти з усіх галузей виробництва 

(1956, 1965, 1968, 1970, 1971). 

Звіти та списки про наявність кадрів (1947, 1948, 1970). 

Соцзобов'язання по бурякорадгоспу та підсумки їх виконання (1956–1962, 1965–1967, 1970, 

1972, 1973). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 98; 1955–1974 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій і документи до них (1963–1973); загальних 

профспілкових зборів (1970–1974); засідань заводського комітету профспілки (1961–1975). 

Плани роботи завкому (1965–1975). 

Колективні договори між адміністрацією цукрокомбінату та заводським комітетом 

профспілки та підсумки їх виконання. 

Документи (соцзобов'язання і підсумки їх виконання, довідки, характеристики, списки) з 

соціалістичного змагання (1955, 1956, 1960–1963, 1966–1974). 

Кошториси витрат (1962–1973). Фінансові та статистичні звіти про роботу заводу (1957, 

1959–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2500  Кам'янський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного об'єднання 

цукрової промисловості, м. Кам'янка Черкаської області  

Справ: 704; 1919–1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 97; 1919–1923 рр. 

Декрети, циркуляри, постанови Ради Народних Комісарів УСРР, Вищої Ради народного 

господарства, Головцукру, цукрової промисловості Правобережної України, Смілцукру, 

Чигиринського повітового відділу народного господарства (1920–1922); накази 

адміністратора заводу (1922). 
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Протоколи: засідань колегії заводу (1920–1923); зборів директорів цукрозаводів (1922); 

засідань Смілянської районної комісії та Чигиринської повітової земельної комісії (1920, 

1921). 

Справи: про відновлення роботи заводу (1922, 1923); про організацію охорони заводу (1922); 

про відведення заводу ділянок землі під зернові культури і буряк (1923). 

Річний звіт заводу (1921). 

Відомості: про прибутки та видатки цукрових продуктів, кількість землі (1919–1922); про хід 

сільськогосподарських робіт, гужову силу (1920–1922); про виробництво буряку та хлібних 

культур (1922). 

Списки працівників та службовців заводу (1920–1922). 

Головна книга контори (1920, 1921). Баланси головної книги контори заводу (1922); баланси і 

ресконтро контори заводу (1920–1921). Кошториси прибутків та видатків заводу (1921, 1922). 

Книга обліку прибутків та видатків грошових сум заводу (1922). 

Книга особових рахунків (1920). Особові рахунки працівників заводу (1922). 

 

 

Опис 2 

Справ: 336; 1934, 1935, 1937, 1940, 1941, 1944, 1946–1980 рр. 

Накази, рішення, розпорядження: Кіровоградського цукробурякотресту (1944, 1951–1953); 

Черкаського цукробурякотресту (1970–1978); розпорядження директора комбінату (1977–

1980). 

Протоколи засідань технічної ради при комбінаті (1979, 1980); протоколи та документи до 

них бюро економічного аналізу (1967, 1980). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1967–1980). Промислово-фінансові плани (1947–1966). 

Плани та звіти з праці (1944, 1957, 1966–1980). 

Інформації, довідки, представлені в організації вищого рівня (1967, 1971–1973, 1979, 1980). 

Річний звіт комбінату (1970). Пояснююча записка про діяльність заводу (1944). Основні 

виробничо-економічні показники комбінату (1967, 1970), виробничо-господарської 

діяльності комбінату (1944, 1968–1973). 

Річні виробничі звіти (1974–1978). Виробничо-технічні звіти (1958, 1959, 1962, 1965). Річні 

звіти з капітального будівництва (1944–1960). Статистичні звіти з усіх видів діяльності 

заводу (1947–1952). 

Колективні договори та акти про перевіряння їх виконання (1951, 1958, 1960, 1963–1978). 

Соцзобов'язання колективу працівників і службовців заводу та підсумки виконання (1944, 

1956, 1964–1980). 

Річні плани та звіти по кадрах (1965, 1970–1980). Списки, анкети, характеристики на 

спеціалістів заводу (1944). 

Плани заходів з впровадження наукової організації праці та статистичні звіти про їх 

виконання (1968–1980). 

Документи (протоколи комісії, заяви, пропозиції, статистичні звіти) з раціоналізації та 

винахідництва (1957, 1967–1980). 

Документи (плани, звіти, інформації, акти, книги реєстрації нещасних випадків) з техніки 

безпеки та охорони праці (1958–1980). 

Звіти про розвиток та впровадження нової техніки (1952, 1956, 1967, 1970–1980). 

Головні баланси (1940–1942). Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1955, 1957, 1971–

1980). Річні бухгалтерські звіти (1937, 1946–1953, 1971–1980). Інвентарні описи майна, 

будівель (1934, 1935, 1940). Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності 

(1952–1959, 1963–1973). 
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Опис 1м 

Справ: 271; 1944–1988 рр. 

Протоколи: заводських профспілкових конференцій (1966–1970, 1974, 1977, 1980–1988); 

засідань президії заводського комітету (1972–1986); загальних зборів працівників і 

службовців (1944–1986); засідань заводського комітету. Звітні доповіді голови завкому про 

роботу (1965–1972, 1983–1986). 

Плани роботи заводського комітету (1956–1964, 1967–1988). 

Колективні договори між адміністрацією цукрокомбінату та заводським комітетом 

профспілки і акти перевіряння їх виконання (1956–1964, 1974–1986). 

Соцзобов'язання працівників та службовців (1977–1980). 

Кошториси витрат (1957–1988). Фінансові та статистичні звіти заводського комітету про 

роботу (1944–1952, 1957–1988). 

 

Ф.  Р-2501  Черкаська обласна контора інкубаторно-птахівничих станцій, м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 89; 1959–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1959–1962 рр. 

Протоколи засідання обласної Ради інкубаторно-птахівничих станцій і правління. 

Листування з облуправлінням сільського господарства з питань продажу інкубаторних 

станцій колгоспами. 

Виробничо-фінансові плани: міжколгоспних Рад (1959–1961); інкубаторно-птахівничих 

станцій (1959); Жашківської міжколгоспної організації (1961). 

Річні звіти: міжколгоспних Рад (1959–1961), облради інкубаторно-птахівничих станцій (1961) 

та додатки до них. 

Квартальні звіти про виконання плану з праці міжколгоспних рад. 

Ліквідаційний звіт та додатки до нього (1959). 

 

 

Опис 2 ос 

Справ: 6; 1954–1962 рр. 

Розпорядження правління облради інкубаторно-птахівничих станцій (1960–1962). 

Відомості нарахування заробітної плати працівникам та службовцям. 

Штатні розписи, кошториси (1959). 

Особові справи працівників та службовців (1954–1962). 

Списки членів правління міжколгоспних інкубаторно-птахівничих станцій (1962). 

 

 

Опис 3 

Справ: 61; 1953–1958 рр. 

Накази з основної діяльності. 

Витяги з рішень Райвиконкомів з основної діяльності (1955–1956). Зведені виробничо-

фінансові плани. Виробничо-фінансові плани підвідомчих інкубаторно-птахівничих станцій. 

Річні плани: капітальних вкладень (1954–1956); про проведення інкубації, вирощування 

молодняку птахів та його продажу (1954). 

Річні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, працівників, 

службовців (1954). Звіт про використання фонду заробітної плати працівників бригадно-
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інкубаторних цехів інкубаторно-птахівничих станцій області (1955). Річні зведені фінансові 

звіти (1954–1956). Річні звіти зоотехнічні, інкубаторно-птахівничих станцій (1955–1958). Звіт 

про розподіл прибутків (1957), про хід інкубації яєць сільськогосподарських птахів (1958). 

Кошториси витрат, штатні розписи (1954–1956). 

Річні відомості про отримання із республіканського бюджету коштів, розподіл сум по 

розпорядникам кредитів та установам Держбанку СРСР (1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1502  Чигиринський районний військово-революційний комітет, м. Чигирин 

Кременчуцької губернії  

Справ: 4; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1921 р. 

Протоколи: засідань повітової економічної наради; районного революційного комітету; 

загальних зборів червоноармійців та керівного складу 2 батальйону 220 стрілкового полку. 

Анкети та посвідчення делегатів районного з'їзду Рад і спілок членів районної Ради. Анкети 

членів волосних революційних комітетів повіту. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2503  Виконавчий комітет Чигиринської міської Ради народних депутатів, м. Чигирин 

Черкаської області  

Справ: 389; 1920–1922, 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 389; 1920–1922, 1945–1980 рр. 

Накази повітового військового комісаріату (1920, 1921). 

Протоколи: сесій міськради та документи до них (1946–1980); засідань виконкому (1946–

1980); загальних зборів громадян (1955–1959); загальних зборів виборців та звіти депутатів 

перед виборцями (1954–1957, 1960, 1961, 1965–1968, 1971, 1975–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи та довідки постійних комісій (1948–1982). 

Коротка техніко-економічна характеристика міста та села Чернече (1966). 

Договори, умови на соцзмагання між міськрадами та документи про їх виконання (1948, 

1952, 1954, 1959–1963, 1969, 1970, 1973–1977, 1980). Довідки, інформації та звіти про 

організаційно-масову роботу (1952–1972, 1976–1980). 

Звіти про роботу та списки членів релігійного товариства (1969, 1971). 

Статистичні звіти про склад та зміни у складі депутатів, виконкому та постійних комісій 

(1961–1969, 1976–1980). 

Накази виборців депутатам та дані про їх виконання (1965–1979). Протоколи загальних 

зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати міськради, окружних виборчих комісій 

про реєстрацію кандидатів, голосування окружних та дільничних виборчих комісій по 

виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, списки обраних депутатів (1953, 1955, 

1957, 1959, 1961, 1963–1966, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 
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Бюджети сільради (1945–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1947, 1951–1955, 

1961–1965, 1968–1978). Кошториси витрат міськради та підвідомчих установ (1945–1980). 

Річні звіти про виконання бюджету (1947, 1950–1980). 

Плани розвитку народного господарства міста (1969–1972). 

Документи: (постанови, інформація, накази, листування) про надання допомоги у боротьбі з 

бандитизмом, спекуляцією, допомоги червоноармійцям та їх сім'ям (1921); (розпорядження, 

протоколи, звіт, відомості) про охорону дітей та кількість дітей у дитбудинку міста (1921, 

1922). 

Відомості про облік пам'ятників історії та культури, які розташовані на території міста (1966). 

Списки: організацій, установ та підприємств міста (1968, 1970, 1971, 1973, 1974); мешканців 

міста, які допомогли партизанам та підпільним працівникам, а також які приймали участь в 

партизанському русі (1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2504  Група комісії державного контролю Ради Міністрів УРСР по Черкаському 

економічному адміністративному районі, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 104; 1960–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 101; 1960–1962 рр. 

Постанови Комісії державного контролю РМ УРСР (1961, 1962). Постанови, розпорядження, 

директивні вказівки з питань контрольної роботи Комісії. 

Квартальні плани роботи групи (1961, 1962). 

Звіти про діяльність групи (1961, 1962). Документи (плани, звіти, листування, статті, списки 

та інші) про роботу груп позаштатних громадських контролерів (1961, 1962). 

Документи про перевіряння виробничої, господарської та фінансової діяльності установ, 

організацій, підприємств, радгоспів та колгоспів області. 

Штатні, розписи, кошториси витрат групи. Квартальні бухгалтерські звіти (1961, 1962). 

 

 

Опис 2 ос 

Справ: 3; 1961–1963 рр. 

Постанови Комісії державного контролю РМ УРСР з особового складу. 

Відомості на отримання зарплати співробітниками групи (1961, 1962). Картки особових 

рахунків з нарахування зарплати співробітникам групи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2505  Рада народного господарства Черкаського економічного адміністративного 

району, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 502; 1959–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 490; 1959–1963 рр. 
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Укази, постанови, розпорядження Президії Верховної Ради УРСР; укази Президії Верховної 

Ради СРСР (1960–1962); постанови, розпорядження: УК КПРС та РМ СРСР (1960–1962); УК 

КПУ та РМ УРСР (1959–1962); Київського раднаргоспу (1959); Черкаського раднаргоспу 

(1960–1963). 

Протоколи засідань Черкаського раднаргоспу (1960–1962). 

Перспективні плани розвитку народного господарства, капітального будівництва, 

собівартості товарної продукції. Річні плани виробництва в розрізі управлінь та галузей. Річні 

фінансові плани підприємств. Плани виробництва промислової продукції. 

Зведені заключні звіти по заготівлі цукрового буряка (1960). Зведені звіти про виконання 

плану по собівартості в розрізі управлінь (1960). 

Листування з Держпланом СРСР і УРСР, союзними і республіканськими міністерствами та 

відомствами з питань планування, виробництва та постачань продукції, будівництва та 

реконструкції об'єктів (1960–1962). 

Документи: (рішення, протоколи, інформації, звіти) про розвиток та впровадження нової 

техніки (1961, 1962); звіти, описи з раціоналізації та винахідництва (1960–1962); (звіти, 

відомості, акти, пояснюючі записки, листування) з охорони праці та техніки безпеки (1960–

1962); (плани, ліміти, листування) з капітального будівництва (1960–1963). Акти приймання 

пускових об’єктів та введення в експлуатацію 1-ої черги Маркизівського фруктового заводу, 

який будується (1959). 

Документи про підсумки виконання умов соцзмагання підприємствам радгоспу (1960–1962). 

Акт приймання-передавання справ Черкаським раднаргоспом від Київського (1960). 

Кошториси організацій та підприємств раднаргоспу (1960). Річні бухгалтерські звіти 

раднаргоспу (1960–1962). Баланси та річні звіти установ: підприємств (1960, 1961). 

Ліквідаційні документи раднаргоспу та управлінь (1963). 

 

 

Опис 1 ос 

Справ: 12; 1960–1963 рр. 

Розпорядження з особового складу. 

Відомості з нарахування зарплати працівникам та службовцям. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2507  Енергомеханічне управління Ради народного господарства Черкаського 

економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 31; 1960–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1960–1963 рр. 

Накази по управлінню. 

Протоколи виробничо-технічних нарад (1962). 

Семирічні та перспективні плани роботи (1962). 

Зведений річний звіт про роботу управління (1960). Річний звіт про виробничо-господарську 

та фінансову діяльність управління (1960). 

Фінансові плани (1962, 1963). Штатні розписи, кошториси витрат (1962, 1963). 

Річний бухгалтерський звіт (1962). Касові книги. 

Розрахункові відомості нарахування зарплати. 
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Опис 1д 

Справ: 12; 1960, 1961 рр. 

Розпорядження по управлінню (1961). 

Плани: по виробництву (1960); з праці в будівництві та звіт про його виконання (1960). 

Річний звіт з техніко-виробничих показників управління (1960). Звіти: по собівартості 

товарної продукції та про виконання плану з продукції (1960); про виконання планів з праці. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2508  Управління харчової промисловості Ради народного господарства Черкаського 

економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 53; 1960–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1960–1963 рр. 

Постанови, розпорядження Черкаського раднаргоспу (1960–1962). 

Накази, розпорядження по управлінню. 

Затверджені ліміти планування (1960). 

Річні аналізи собівартості продукції підприємств управління (1960, 1961). 

Річні звіти: про освоєння нових методів виробництва та нової техніки (1960–1962); про 

впровадження винаходів та рацпропозицій (1960–1962); з охорони праці та техніки безпеки 

(1961, 1962). Ліміти фінансування капітальних вкладень (1960–1962). 

Акт приймання підприємств від Київського раднаргоспу (1960). 

Фінансові плани (1961, 1962). Штатний склад підприємств Укрхарчопрому (1960, 1961). Річні 

бухгалтерські звіти управління (1960, 1961). Баланси з основної діяльності управління (1960–

1962). 

Касова книга (1960–1963). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 6; 1960–1963 рр. 

Особові картки співробітників управління (1960–1962). Особові листки з обліку кадрів 

(1960). 

Відомості на виплату зарплати співробітникам управління. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2509  Управління машинобудування і хімічної промисловості Ради народного 

господарства Черкаського економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 89; 1960–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 86; 1960–1963 рр. 
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Накази, розпорядження по управлінню. 

Семирічні плани виробництва по заводах (1959–1965). Річні плани виробництва по 

підприємствах (1960–1962). Плани затрат на виробництво товарної продукції. Плани з праці 

та звіти про їх виконання (1961, 1962).  

Звіти промислових підприємств про виконання планів з продукції (1960, 1961). 

Плани та річні звіти підприємств про розвиток і впровадження нової техніки (1960–1962). 

Документи (протоколи, плани, річні звіти, висновки) з раціоналізації та винахідництва (1960–

1962). Плани капітальних робіт та річні титульні списки з капітального будівництва. 

Документи про роботу з кадрами (1960–1962). 

Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат (1960–1962). Річні бухгалтерські звіти 

(1960–1962). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 3; 1960–1962 рр. 

Розрахунково-платіжні відомості по зарплаті працівників та службовців. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2510  Управління легкої, меблевої і деревообробної промисловості Ради народного 

господарства Черкаського економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської 

області 

Справ: 199; 1960–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 119; 1960–1963 рр. 

Постанови, розпорядження Черкаського раднаргоспу (1961, 1962). 

Накази начальника управління з основної діяльності. 

Перспективні плани роботи управління та підприємств. Техніко-промислово-фінансові плани 

підприємств (1960, 1961). Плани підприємств: по виробництву, з праці та собівартості (1960–

1962); з праці в будівництві (1960–1962); фінансування капітальних вкладень (1960–1962). 

Звіти управління та підприємств про виконання планів з продукції та праці (1960–1962). 

Техніко-економічні показники роботи підприємств (1962). 

Плани, звіти та листування про впровадження нової техніки (1961, 1962). Акти приймання в 

експлуатацію об’єктів, закінчених будівництвом (1960–1962). 

Плани, звіти та доповідні записки про роботу з кадрами по управлінню (1960–1962). Журнал 

реєстрації трудових книжок. 

Зведення, показники та відомості про виконання виробничих планів та організації 

соцзмагання (1960–1962). 

Фінансові плани управління та промислових артілей (1960). Штатні розписи, кошториси 

витрат управління та підприємств (1960–1962). Зведені річні бухгалтерські звіти управління 

(1960, 1961). Рішення балансових комісій по розгляду річних звітів підприємств (1960, 1962). 

Протоколи загальних профзборів та засідань місцевого комітету. 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 80; 1960–1963 рр. 
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Накази начальника управління з особового складу. 

Особові: справи співробітників управління; картки працівників апарату управління (1962); 

листки керівних та інженерно-технічних працівників (1960–1962). 

Списки працівників апарату управління (1960–1962). 

Відомості нарахування зарплати працівникам, інженерно-технічним працівникам та 

службовцям управління. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2511  Управління матеріально-технічного постачання і збуту Ради народного 

господарства Черкаського економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 24; 1960–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1960–1962 рр. 

Накази, розпорядження начальника управління. 

Плани з праці постачально-збутових контор (1962). Звіти з праці (1962).  

Фінансові плани та нормативи оборотних коштів (1961, 1962). Штатні розписи, кошториси 

витрат управління та підвідомчих установ. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1 ос 

Справ: 9; 1960–1962 рр. 

Накази начальника управління з особового складу та про відрядження. 

Особові рахунки працівників та службовців. Відомості нарахування зарплати працівникам та 

службовцям. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2512  Управління промисловості будівельних матеріалів Ради народного господарства 

Черкаського економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 167; 1953–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 102; 1953–1961 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР (1954–

1957). Рішення, розпорядження облвиконкому (1954–1961). 

Накази начальника управління з основної діяльності (1954–1961). 

П’ятирічний план розвитку промисловості будматеріалів (1955–1960). Річні плани по 

виробництву, з праці та собівартості (1955–1961). 

Річні звіти по техніко-економічним показникам (1956–1959). 

Документи: (постанови, плани, інформації, звіти) з охорони праці та техніки безпеки (1956–

1960); (плани, титульні списки, акти введення в експлуатацію об’єктів) з капітального 

будівництва (1955–1961). 
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Плани та звіти про роботу з кадрами (1954–1961). Зведені річні звіти про розприділення 

чисельності працівників та службовців по розмірах зарплати (1954–1960). 

Документи про передавання підвідомчих підприємств (1956, 1960, 1961). 

Фінансові плани управління та підвідомчих підприємств (1954–1961). Штатні розписи, 

кошториси витрат (1954–1961). Зведені річні бухгалтерські звіти з додатками. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 29; 1958–1963 рр. 

Накази начальника управління з основної діяльності (1962, 1963). 

Техніко-економічні показники роботи управління та динаміка росту з випуску продукції по 

підприємствах (1960, 1961). 

Документи про передавання підприємств Кіровоградського облуправління промисловості 

будматеріалів Черкаському раднаргоспу (1962). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1958, 1961–1963). Річні бухгалтерські звіти управління 

(1958–1962). 

 

 

Опис 1в 

Справ: 36; 1954–1961 рр. 

Річні звіти підвідомчих підприємств. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2513  Управління автомобільного і залізничного транспорту Ради народного 

господарства Черкаського економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 69; 1960–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 58; 1960–1963 рр. 

Накази начальника управління з основної діяльності. 

Річні затверджені транспортно-фінансові плани автобаз (1960–1962). Річні виробничі плани 

управління та автобаз (1962). Технічні завдання управління з влаштування телефонного 

зв'язку (1960). 

Документи: (доповідні записки, довідки, розрахунки, висновки) про впровадження нової 

техніки (1960–1962); (прийняті винаходи та рацпропозиції, висновки, відгуки, листування) з 

раціоналізації та винахідництва (1961); (ліміти, титульні списки, кошториси, листування) з 

капітального будівництва (1960–1962). 

Річні та піврічні звіти управління і автобаз про роботу з кадрами (1962). 

Листування з автобазами з питань соцзмагання (1960–1962). Колективні договори автобаз 

(1960–1962). 

Фінансові плани автобаз (1960, 1962). Штатні розписи, кошториси витрат управління та 

автобаз (1961). Річні баланси та звіти автобаз з пояснюючими записками (1960, 1961). 

Головні книги та журнали управління (1960, 1961). 
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Опис 1в 

Справ: 5; 1960–1962 рр. 

Плани, зведення та звіти підприємств раднаргоспу про експлуатацію залізничних під’їздних 

шляхів. 

Плани заходів, акти з техніки безпеки, аварій та про шляхові пригоди (1960, 1962). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 6; 1960–1962 рр. 

Особові справи працівників управління та автобаз (1960). Особові картки працівників 

управління (1960). 

Відомості з нарахування зарплати працівникам та службовцям управління. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2514  Управління будівництва Ради народного господарства Черкаського економічного 

адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 37; 1960–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1960–1963 рр. 

Постанови, розпорядження РМ СРСР та УРСР (1960). 

Накази, розпорядження начальника управління з основної діяльності. 

Протоколи технічних нарад (1961). Положення про управління (1961). 

Звіти про нещасні випадки (1961). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1960–1962). Річні бухгалтерські звіти з пояснюючими 

записками (1960–1962). 

 

 

Опис 1в 

Справ: 12; 1960–1963 рр. 

Договори на виробництво науково-дослідних робіт (1961). Листування з проектними 

організаціями про проектування капітального будівництва та з питань реконструкції (1961). 

Квартальні та місячні баланси і звіти (1961, 1962). Акти документальних ревізій фінансово-

господарської діяльності організацій та підприємств управління (1960–1962). 

Ліквідаційний баланс (1963). Протокол про передавання поточних справ Головкиївбуду 

(1963). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 7; 1960–1963 рр. 

Накази начальника управління з особового складу. 

Особові рахунки по зарплаті працівникам та службовцям. 
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Ф. Р-2515  Центральне бюро технічної інформації Ради народного господарства Черкаського 

економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області   

Справ: 56; 1960–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1960–1962 рр. 

Постанови, розпорядження Черкаського раднаргоспу. 

Календарні плани роботи бюро (1961, 1962). Плани роботи з виробничо-технічної 

пропаганди, інформації та звіти з обміну передовим досвідом, програми проведення семінарів 

з обміну, відомості про впровадження заходів. 

Документи (тематичні плани, перелік експонатів, економічні характеристики, списки 

учасників, відомості про заохочення та нагородження працівників) постійних та тематичних 

виставок досягнень народного господарства УРСР. 

Плани та звіти про роботу бюро технічних інформацій підприємств (1961, 1962). 

Оригінали авторських рукописів (1961, 1962). Збірники інформаційних листків (1961, 1962). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Квартальні баланси та звіти. 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 9; 1960–1963 рр. 

Накази начальника бюро з особового складу. 

Відомості на виплату зарплати працівникам бюро. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2516  Черкаська обласна редакція газети "Молодь Черкащини", м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 34; 1960–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1960–1963 рр. 

Тематичний план роботи редакції (1961). Квартальні плани роботи газети (1960, 1962). 

Річний звіт редакції по листах читачів (1962). 

Листи: знатних спортсменів Черкаської області в редакцію (1961, 1962); передовиків 

сільського господарства та промисловості (1961–1963); трудящих в редакцію (1963). 

Рукописи письменників - початківців та поетів Черкаської області (1962, 1963). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 15; 1960–1963 рр. 

Накази головного редактора газети з особового складу. 

Особові справи співробітників редакції. 
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Ф. Р-2517  Управління робітничого постачання Ради народного господарства Черкаського 

економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 53; 1960–1963 рр. 

 

Опис 1-Управління робітничого постачання. 

Справ: 38; 1961–1963 рр. 

Накази начальника управління. 

Директивні та виробничі плани (1961, 1962). 

Фінансові плани управління та відділів робітничого постачання. Штатні розписи управління 

(1961, 1962). Штатні розписи, кошториси витрат відділів робітничого постачання (1961, 

1962). Річні бухгалтерські звіти управління (1961, 1962). 

Ліквідаційний баланс (1963). Акти передавання справ Придніпровському раднаргоспу (1962, 

1963). 

Відділ робітничого постачання заводу штучного волокна. 

Накази начальника відділу. 

Річні звіти відділу (1961, 1962). Планові показники та статистична звітність (1962). 

Штатний розпис, кошторис витрат (1961). 

Ліквідаційний баланс (1963). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 15; 1960–1963 рр. 

Управління робітничого постачання. 

Накази начальника управління з особового складу (1960). 

Відомості на виплату зарплати працівникам та службовцям. 

Відділ робітничого постачання заводу штучного волокна. 

Накази начальника відділу з особового складу (1961–1963). 

Особові справи працівників і службовців відділу та підвідомчих йому баз, столових та 

магазинів (1963). 

Особові рахунки працівників та службовців (1961, 1962). Відомості на виплату зарплати 

працівникам та службовцям (1961–1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2518  Перша Смілянська районна комісія по націоналізації земель для промислових і 

наукових цілей. 

Справ: 3; 1921–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1921–1923 рр. 

Документи (протоколи, постанови, акти, заявки та інші) про націоналізацію земель для 

установ та підприємств. 
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Ф. Р-2519  Матеріально-технічна контора постачання і збуду управління матеріально-

технічного постачання і збуту Ради народного господарства Черкаського економічного 

адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 11; 1960–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1960–1963 рр. 

Накази керуючого контролю. 

Штатні розписи, кошториси витрат (1961–1963). Річні бухгалтерські звіти (1961, 1962). 

Відомості на виплату зарплати працівникам та службовцям. 

Ліквідаційний звіт (1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2520  Контора "Металопостачзбут" Ради народного господарства Черкаського 

економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 19; 1960–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1960–1962 рр. 

Постанови, розпорядження Черкаського раднаргоспу. 

Положення про контору (1960). 

Фінансові плани (1961, 1962). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти. 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 7; 1960–1963 рр. 

Накази керуючого конторою з особового складу. 

Відомості на виплату зарплати працівникам та службовцям (1960–1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2521  Виконавчий комітет Тимошівської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Тимошівка Кам'янського району Черкаської області  

Справ: 39; 1934–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1934–1935 рр. 

Протоколи засідань президії та пленумів сільської Ради. 

Журнал обліку сільськогосподарських робіт (1934). Погосподарська книга обліку виконання 

населенням зобов'язань перед державою (1934). Касова книга (1934). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 35; 1944–1954 рр. 

Рішення, вказівки Кам'янського райвиконкому РККП(б) України та інших районних установ 

(1944–1946) 

Протоколи: засідань виконкому (1944, 1945, 1948–1954); сесій сільради (1947, 1950–1954); 

засідань постійних комісій (1947); окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів в 

депутати сільради та голосування по виборах (1947). 

Бюджети сільради (1949, 1950, 1954). Кошториси витрат (1959, 1950, 1953, 1954). Штатний 

розпис (1947). Книги обліку доходів сільського бюджету (1952, 1954). 

Відомості, інформації про хід підписки та сплати військового податку (1944). 

Акти про збитки нанесені, німецькими загарбниками, передачу майна (1944–1945). 

Списки мешканців (1944, 1945). Звіти про будівництво житлових будинків, господарських 

будівель та кількість худоби (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2522  Центральне бюро професійних спілок Уманської повітової Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Умань Київської губернії  

Справ: 2; 1917 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1917 р. 

Список депутатів та кандидатів, обраних в Центральне бюро профспілок. 

 

 

 

 

 

Ф Р-2523  Штаб Чигиринського гарнізону Червоного козацтва, м. Чигирин Київської губернії 

Справ: 11; 1919 р. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1919 р. 

Накази по Чигиринському гарнізону Червоного козацтва. 

Накази начальника Чигиринської міської міліції та відомості про її особовий склад. 

Звернення повітового військово-революційного комітету до населення м. Чигирина та повіту 

про підтримку в боротьбі за Радянську владу, збереження спокою та порядку. 

Документи (рапорти, відношення) про організацію загонів самооборони та видачу їм зброї; 

фуражу, збруї для загонів гарнізону. Документи про постачання загонів гарнізону 

обмундируванням та речами господарського призначення. Списки бійців кулеметної 

команди. 

Доповідь фінансової комісії повітового військово-революційного комітету про видачу 

допомоги сім'ям вбитих козаків, витяги з протоколів засідань повітового РВК про організацію 

загонів Червоної армії, охорону міста та повіту; телеграма командира 2-ї української 

радянської дивізії про злиття гарнізону з бригадою. 

Заяви та прохання громадян повіту про надання допомоги, звільнення з-під арешту. Список 

добровольців, що вступили до загону, документи з фінансово-господарських питань. 
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Посвідчення (копії), списки козаків та добровольців, що вступили до загону. Рапорти, 

командуючого революційним загоном м. Чигирина Чигиринському повітовому РВК про стан 

у місті. 

Документи (рапорти, листування з повітовим ВРК) про видачу авансів козакам та скасування 

посади начальника охорони. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2525  Уманська контора акціонерного будівельного товариства "Стандарт", м. Умань 

Уманського округу  

Справ: 10; 1924, 1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1924, 1925 рр. 

Таємне листування. Листування з Київським відділенням "Стандарт", з біржею праці про 

робочу силу, з Цибулівським та Удичцьким комбінатами про проведення будівельних робіт 

(1924). 

Зведені відомості обліку проведених робіт конторою. 

Звіти про проведені роботи в м. Умані (1924), на Цибулівському комбінаті за будівельний 

сезон. Звіти прораба Уманської контори (1924, 1925). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2526  Верхняцький волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Верхнячка Уманського повіту Київської губернії 

Справ: 2; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1920 р. 

Листування з громадянами та волосними організаціями з питань землеустрою, будівництва 

народного будинку в с. Верхнячка. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2527  Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Чигиринської повітової Ради 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Чигирин Київської губернії  

Справ: 2; 1919 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1919 р. 

Протокол наради відділу від 12 червня 1919 р. про продовольчий стан Чигиринської лікарні. 
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Ф. Р-2528  Технічна контора обладнання управління матеріально-технічного постачання і 

збуту Ради народного господарства Черкаського економічного адміністративного району, м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 21; 1960–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1960–1963 рр. 

Положення про контору (1961, 1962). Накази керуючого конторою з особового складу. 

Зведені звіти про постачання продукції машинобудування підприємствами Черкаського 

раднаргоспу (1961, 1962). 

Особові документи працівників та службовців контори. 

Фінансові плани (1961, 1962). Штатні розписи, кошториси витрат (1960, 1962). Баланси 

(1960–1962). Річні звіти (1961, 1962). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності 

контори (1962). 

Відомості нарахування зарплати працівникам та службовцям (1962). 

Акти передавання справ контори Київському раднаргоспу (1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2529  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої школи 

і наукових установ, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 505; 1954–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 477; 1954–1984 рр. 

Постанови профспілкових органів вищого рівня (1957–1961, 1966–1968, 1972–1975). 

Протоколи: обласних конференцій та документи до них (1954, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963–

1971, 1974, 1977–1979, 1981, 1984); засідань президії обкому; пленумів обкому; звітно-

виборних та загальних зборів низових профорганізацій (1954–1962). 

Квартальні плани роботи обкому (1954–1964). Звіт про роботи обкому (1954). Документи 

(протоколи, плани, довідки та інші) про роботу громадських комісій обкому (1973–1979). 

Інформації, довідки та відомості про організаційно-масову, виробничо-масову та культурно-

виховну роботу (1954–1963, 1966–1977, 1980). 

Річні звіти обкому та місцевих комітетів про підсумки виборів ФЗМК (1957, 1960, 1963–1978, 

1981–1984). Статистичні звіти обкому та райкомів про профспілкове членство, соцзмагання, 

виробничі наради, обслуговування санаторіями та будинками відпочинку, літній відпочинок 

дітей, навчання профактиву та інші. 

Звіти обкому та низових профорганізацій з охорони праці і техніки безпеки (1976–1984). 

Стенограми вечорів зустрічі молодих учителів міста з заслуженими учителями області (1957, 

1959, 1966). 

Документи про участь працівників народної освіти у соцзмагання (1973–1981). 

Зведені профбюджети обкому, бюджети державного соціального страхування, звіти про їх 

виконання. Кошториси прибутків та витрат районних і місцевих комітетів (1954–1956, 1962–
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1968, 1976–1981). Річні фінансові звіти районних та місцевих комітетів про виконання 

профбюджету (1954–1962, 1966–1970, 1973–1984). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 6; 1960, 1964, 1965 рр. 

Протоколи та стенограми пленумів обкому. 

Зведений річний статистичний звіт обкому, річні звіти міських, районних та місцевих 

комітетів з усіх видів діяльності (1965). 

 

 

Опис 2д 

Справ: 22; 1961–1971 рр. 

Протоколи: засідань президії обкому та документи до них (1971, 1972); пленумів обкому та 

документи до них (1970). 

Звіти головних судів, таблиці результатів проведених змагань з різних видів спорту (1966–

1971). 

Номенклатури справ обкому (1961–1965, 1971). 

Фотоальбоми (1964, 1967, 1969–1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2531  Будівельне управління № 3 спеціального будівельного тресту № 1, м. Золотоноша 

Черкаської області  

Справ: 2; 1959, 1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1959, 1960 рр. 

Накази начальника управління з основної діяльності. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2533  Спеціальний будівельний трест № 1 Міністерства міського і сільського 

будівництва УРСР, м. Золотоноша Черкаської області  

Справ: 8; 1956–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1956–1960 рр. 

Накази керуючого трестом з основної діяльності та з особового складу. 

Квартальні та місячні звіти про нещасні випадки, пов'язані з виробництвом (1960). 
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Ф. Р-2534  Будівельне управління № 2 спеціального будівельного тресту № 1 Міністерства 

міського і сільського будівництва УРСР, с. Змагайлівка Черкаського району Черкаської 

області  

Справ: 1; 1960 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1960 р. 

Акти про нещасні випадки, пов'язані з виробництвом. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2535  Спеціальне будівельне управління, с. Змагайлівка Черкаського району Черкаської 

області  

Справ: 1; 1961 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1961 р. 

Накази: начальника управління з особового складу; ліквідаційного комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2536  Будівельна дільниця № 2 спеціального будівельного тресту № 1 Міністерства 

міського і сільського будівництва УРСР, м. Чигирин Черкаської області  

Справ: 4; 1956 р. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1956 р. 

Листування з спецбудтрестом з виробничо-технічних питань. 

Плани з праці. Штатний розпис, кошторис витрат. Заключний баланс. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2537  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Дніпро", с. Леськи Черкаського району 

Черкаської області  

Справ: 243; 1940–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1940 р. 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 51; 1944–1949 рр. 
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Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1948). 

Листування з установами районного рівня з фінансово-господарських питань (1944). 

Агрономічний звіт (1949). Відомості про валовий збір (1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книги обліку державних постачань та колгоспної торгівлі, майна, продуктів та матеріалів, 

грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових і натуральних затрат, 

розрахунків з установами та особами (1944, 1945). 

 

 

Опис 3  

Справ: 179; 1950–1973 рр. 

Рішення райвиконкому (1964, 1965, 1968–1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951–1973); засідань правління колгоспу. Звітні 

доповіді голови колгоспу (1952–1973). 

Протоколи засідань, плани роботи та списки членів бюро економічного аналізу (1968–1973). 

Виробничо-фінансові плани. 

Аналіз роботи колгоспу (1972). 

Агрономічні звіти (1968–1973). Зооветеринарні звіти (1968–1971). Звіти про підготовку та 

підвищення кваліфікації кадрів (1970–1973). 

Договори на соцзмагання між колгоспами (1955, 1956). Соцзобов'язання колгоспу, бригад та 

ланок (1959, 1961, 1962, 1965–1972). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951–1953). Акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності колгоспу (1955, 1968–1973). 

Книги історії полів сівозмін (1966–1975). Шнурові книги обліку насіння (1968–1974). 

Книги головних рахунків (1950). Книги обліку планових завдань по бригадах, поточних 

рахунків, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, майна, розрахунків з 

установами та особами (1950). Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1953). 

 

 

Опис 4 

Справ: 84; 1973–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів уповноважених членів колгоспу та засідань правління колгоспу 

(1974–1980). Звітні доповіді голови колгоспу (1974–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи та списки членів бюро економічного аналізу (1974–1980). 

Виробничо-фінансові плани (1974–1980). 

Агрономічні звіти (1979, 1980). Звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів 

(1974–1980). 

Соцзобов'язання колгоспу та довідки про їх виконання (1974–1980). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1974–1980). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 28; 1964–1973 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1969); загальних зборів членів профспілки (1964, 

1970–1973); засідань профкому (1966–1973). 

Квартальні плани роботи профкому (1972, 1973). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1966–1973). 

Кошториси витрат (1965–1967, 1970–1973). Річні фінансові звіти (1966–1973). 



949 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2538  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Ломувате Черкаського району 

Київської області  

Справ: 1; 1943–1945 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1943–1945 рр. 

Касова книга. 

Документи громадського двору № 13 с. Ломувате за 1941–1943 рр. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2539  Черкаське районне енергетичне управління "Черкасиенерго" Міністерства 

енергетики і електрифікації УРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 366; 1960–1965 рр. 

 

 

Опис 1 

Справ: 137; 1961–1964 рр. 

Постанови та інші документи про організацію управління (1961). Документи: приймання-

передавання районного управління із відання енерго-механічного управління  Черкаського 

раднаргоспу в склад Міністерства енергетики і електрифікації УРСР (1962, 1963); про 

передавання підприємств Кіровоградського та Черкаського промислового і сільського 

облвиконкомів Міністерству енергетики і електрифікації УРСР та електростанції у відання 

"Черкасиенерго" (1963). 

Накази Міністерства енергетики і електрифікації УРСР (1962, 1964); постанови, рішення 

облвиконкому (1963, 1964); постанови, розпорядження Черкаського раднаргоспу. 

Семирічні плани та плани з валової, товарної продукції, вироблення електроенергії і 

теплоенергії, баланси електроенергії, потужностей, собівартості та звіти про їх виконання 

(1958–1966). Плани: з виробничих показників, з праці та звіти про їх виконання. 

Звіти: з техніко-економічних показників (1962, 1963); по собівартості товарної продукції та з 

продукції (1961–1963). 

Звіти, довідки про впровадження нової техніки, розвиток передової технології (1960, 1961). 

Звіти: про впровадження рацпропозицій (1961); про потерпілих при нещасних випадках, 

пов'язаних з виробництвом та освоєння коштів на заходи з охорони праці. Документи з 

капітального будівництва. 

Документи (доповіді, довідки, звіти, списки та інші) про роботу з кадрами. 

Підсумки соцзмагання підприємств управління. Документи про виплату премій по 

підприємствах та управлінню. 

Фінансові плани. Ліміти фінансування. Штатні розписи, кошториси витрат управління та 

підприємств. Звіти про виробничу та фінансово-господарську діяльність управління. 
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Опис 1д 

Справ: 127; 1960–1965 рр. 

Постанови та інші документи про організацію управління. Документи: приймання-

передавання районного управління із відання енерго-механічного управління  Черкаського 

раднаргоспу в склад Міністерства енергетики і електрифікації УРСР; про передавання 

підприємств Кіровоградського та Черкаського промислового і сільського облвиконкомів 

Міністерству енергетики і електрифікації УРСР та електростанції у відання "Черкасиенерго". 

Накази Міністерства енергетики і електрифікації УРСР; постанови, рішення облвиконкому; 

постанови, розпорядження Черкаського раднаргоспу. 

Семирічні плани та плани з валової, товарної продукції, вироблення електроенергії і 

теплоенергії, баланси електроенергії, потужностей, собівартості та звіти про їх виконання. 

Плани: з виробничих показників, з праці та звіти про їх виконання. 

Звіти: з техніко-економічних показників; по собівартості товарної продукції та з продукції. 

Звіти, довідки  про впровадження нової техніки, розвиток передової технології. Звіти: про 

впровадження рацпропозицій; про потерпілих при нещасних випадках, пов'язаних з 

виробництвом та освоєння коштів на заходи з охорони праці. Документи з капітального 

будівництва. 

Документи (доповіді, довідки, звіти, списки та інші) про роботу з кадрами. 

Підсумки соцзмагання підприємств управління. Документи про виплату премій по 

підприємствах та управлінню. 

Фінансові плани. Ліміти фінансування. Штатні розписи, кошториси витрат управління та 

підприємств. Звіти про виробничу та фінансово-господарську діяльність управління. 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 101; 1961–1964 рр. 

Особові справи. Списки охорони підприємств (1963). 

Відомості по заробітній платі: працівників та службовців управління; охорони підприємства 

(1963, 1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2540  Конструкторсько-технологічне бюро Черкаського обласного управління місцевої 

промисловості, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 29; 1954–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1954–1961 рр. 

Постанова облвиконкому про організацію бюро та положення про бюро (1954). 

Тематичний план роботи (1958). Плани роботи бюро (1958–1960). Виробничий план (1956). 

Плани з праці (1955–1961). 

Протокол про обслідування роботи бюро (1956). 

Акти приймання-передавання бюро (1956, 1958). 

Фінансовий план (1955). Штатні розписи, кошториси витрат (1955–1961). Річні фінансові 

звіти (1955–1960). 
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Ф. Р-2541  Конструкторсько-технологічне бюро Черкаської обласної Ради промислової 

кооперації, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 14; 1956–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1956–1961 рр. 

Одноразові звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу (1959). 

Фінансові плани (1959, 1960). Штатні розписи, кошториси витрат (1959–1961). Річні 

фінансові звіти (1956–1960). 

Головна книга (1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2542  Конструкторсько-технологічне бюро Черкаського обласного тресту виробництва 

товарів культурно-побутового призначення та широкого вжитку, м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 17; 1961–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1961–1964 рр. 

Рішення облвиконкому, положення про об'єднання конструкторських бюро облмісцевпрому 

та облуправління побутового обслуговування населення (1961). 

Розпорядження облвиконкому (1961, 1962). 

Тематичні плани. 

Фінансові плани (1961, 1964). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти 

(1961–1963). 

Ліквідаційний баланс (1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2543  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників місцевої 

промисловості, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 40; 1954–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1954–1956 рр. 

Протоколи: обласних конференцій та документи до них (1954, 1955); засідань президії 

обкому (1956); пленумів обкому та документи до них; нарад профактиву при обкомі (1954). 

Квартальні та місячні плани роботи обкому (1955, 1956). 

Звіти про виконання плану розвитку фізкультури і спорту (1954). Статистичні звіти про 

чисельність та склад делегатів конференцій, адміністративно-управлінського персоналу та 

чисельність членів профспілки первинних профорганізацій (1954, 1955). 
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Довідки про хід звітів та виборів ФЗМХ (1954, 1955). 

Звіти про впровадження винаходів, технічних удосконалень та рацпропозицій. Документи з 

техніки безпеки. 

Соцзобов'язання колективів підприємств та документи про їх виконання. 

Зведені профбюджети обкому (1954, 1955). Бюджети державного соціального страхування 

(1954, 1956). Штатний розпис обкому (1954). Кошториси прибутків та витрат ФЗМК. Звіти 

про виконання профбюджетів та бюджетів державного соціального страхування. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2544  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників комунального 

господарства, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 15; 1955–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1955–1957 рр. 

Протоколи: обласної конференції (1955); засідань президії обкому (1955, 1957); пленумів 

обкому (1956). 

Договори на соцзмагання та акти перевіряння їх виконання (1956). 

Зведені бюджети та кошториси ФЗМК (1955). Квартальні звіти про виконання профбюджетів 

та бюджетів державного соціального страхування. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2545  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників місцевої 

промисловості і комунально-побутових підприємств, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 679; 1957–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 668; 1957–1980 рр. 

Постанови: колегії Міністерства комунального господарства УРСР (1963–1966, 1979–1981); 

президії Українського республіканського комітету профспілки (1963–1967, 1979–1981); 

президії Черкаської облради профспілок (1963–1968). 

Протоколи: обласних конференцій та документи до них (1958, 1959, 1962–1969, 1974, 1976, 

1979); засідань президії обкому та документи до них; засідань пленумів обкому; звітно-

виборних конференцій, зборів низових профспілкових організацій та документи до них 

(1961–1980). 

Плани роботи обкому (1957–1969). 

Інформації, довідки про роботу обкому (1962, 1963). Інформації, довідки та відомості обкому 

з організаційно-масової, культурно-виховної та житлово-побутову роботу (1964–1980). 

Зведені звіти обкому та зведені таблиці звіти місцевих комітетів про підсумки виборів ФЗМК 

(1961, 1963, 1968–1980). Зведені статистичні звіти обкому та статистичні звіти низових 

профспілкових організацій про профспілкове членство, виробничі наради, підсумки 

соцзмагання, навчання профактиву, роботи бібліотек, клубів та будинків наради, підсумки 

соцзмагання профактиву, роботу бібліотек, клубів та будинків культури. 
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Інформації та звіти про надходження та впровадження винаходів і райпропозицій (1957–

1976). Плани, аналізи виробничого травматизму, звіти про нещасні випадки, пов'язані з 

виробництвом. 

Документи: (рішення, інформації, відомості, списки) про змагання за звання колективів та 

ударників комуністичної праці (1961, 1963, 1967, 1968, 1971–1980); (постанови, положення, 

договори, зобов'язання, інформації) про соцзмагання. Колективні договори на документи про 

їх виконання (1962–1980). 

Зведені профбюджети, бюджети державного соціального страхування та звіти про їх 

виконання. Кошториси витрат обкому (1965–1970). Кошториси низових профспілкових 

організацій. Зведені річні звіти ФЗМК по профбюджету (1973–1980). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 11; 1964, 1965 рр. 

Протоколи звітно-виборних зборів ФЗМК та документи до них. 

Звіт про освоєння коштів на заходи з охорони праці (1965). 

Соцзобов'язання на колективний договір (1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2546  Бобринський лікувально-харчувальний пункт Київської районної комісії по 

евакуації населення, ст. Бобринська Південно-Західної залізниці  

Справ: 14; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1920–1922 рр. 

Накази начальника Київського облуправління по евакуації населення (1920–1922). 

Накази начальника пункту з основної діяльності та з особового складу (1920, 1921). 

Рапорти та відомості про діяльність пункту. Рапорти, телеграми про положення біженців 

(1921). Відомості про діяльність та рух дезінфекційних загонів (1921). 

Документи (списки, заяви, приписи, посвідчення, відомості на виплату зарплати) про 

особовий склад пункту. 

Журнал обліку вихідної кореспонденції (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2547  Родомський Семен Юхимович – секретар Черкаського обкому і перший секретар 

Черкаського райкому КПУ, депутат Верховної Ради УРСР. 

Справ: 36; 1947–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ 36; 1947–1977 рр. 

Автобіографія, особисті документи (мандати, урядові телеграми, пам'ятні адреси). Тексти 

виступів на республіканських нарадах, на нарадах секретарів райкомів партії та голів 

райвиконкомів (1947–1950). 
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Спогади, статті, лекції про учасників боротьби за встановлення Радянської влади на 

Канівщині, укріплення Радянської влади в Канівському та Золотоніському повітах, боротьбу 

з німецько-фашистськими загарбниками у роки Великої Вітчизняної війни, розвиток 

сільського господарства в Черкаському районі, учасників Всесоюзної сільськогосподарської 

виставки в Москві. 

Макети книг С.Ю.Родомського "На шляху до розквіту колгоспного життя", "І вражою 

кров'ю", "Розповіді про великі дні" та рецензії до них. 

Фотографії С.Ю.Родомського, делегацій Київської області на ХVІ та ХVІІ з'їздах Компартії 

України. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2548  Черкаська міжрайонна Рада Добровільного спортивного товариства "Спартак", м. 

Черкаси Київської області  

Справ: 36; 1950–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1950–1953 рр. 

Накази, постанови органів вищого рівня. 

Протоколи: засідань президії Ради (1950, 1951); засідань та нарад (1952). 

Річні плани спортивно-масових заходів. 

Документи (постанови, положення, протоколи, звіти) про проведення змагань по видах 

спорту. Річний звіт про наявність фізкультурних споруд та спортивного обладнання (1953). 

Список штатних працівників (1952). 

Фінансові плани (1951–1953). Штатні розписи, кошториси витрат (1951–1953). Річні 

фінансові звіти (1951, 1952). Заключний фінансовий баланс (1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2549  Черкаська обласна Рада Добровільного спортивного товариства "Спартак", м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 625; 1954–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 171; 1954–1979 рр. 

Документи секретаря, відділів: організаційного, учбово-спортивного, інструкторів з 

організаційної роботи, учбово-спортивної та масово-оздоровчої роботи, Черкаської міської 

організації при облраді, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 395; 1968–1987 рр. 

Документи секретаря, відділів: організаційного, учбово-спортивного, інструкторів з 

організаційної роботи, учбово-спортивної та масово-оздоровчої роботи, Черкаської міської 

організації при облраді, бухгалтерії та документи профспілкового комітету. 
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Опис 1м 

Справ: 59; 1961–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів та документи до них (1963–1965, 1968–1982); 

загальних зборів членів профспілки (1964–1969, 1975, 1978, 1982); засідань місцевого 

комітету (1964–1982). 

Плани роботи місцевого комітету (1976, 1977). 

Статистичні звіти про роботу місцевого комітету. 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2550  Шевченківський окружний комітет професійної спілки працівників землі і лісу, м. 

Черкаси Шевченківського округу  

Справ: 8; 1928–1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1928–1931 рр. 

Розпорядження, циркуляри окрвиконкому (1929). 

Листування з місцевими комітетами профспілки з фінансових питань. 

Фінансові звіти та касові відомості окркомітету (1929, 1930). Фінансові звіти низових 

осередків окркомітету (1930, 1931). 

Особові рахунки працівників та службовців окркомітету (1929). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2551  Управління військового коменданта Балакліївського цукрового заводу, с. Балаклія 

Черкаського повіту Кременчуцької губернії  

Справ: 6; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1922 р. 

Накази облуправління комендатур Цукропрому та 4-ої кущової комендатури. 

Накази по управлінню військового коменданта. Циркуляри, інструкції про охорону та 

навчання з охоронниками. 

Доповіді та відомості про стан охорони цукрового заводу. 

Листування з 4-ою кущовою комендатурою про політичну роботу серед охоронників та 

охорону здоров'я. 
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Ф. Р-2552  Управління сільського господарства виконавчого комітету Черкаської обласної 

Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 6034; 1948–1998 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1349; 1954–1961 рр. 

Документи канцелярії, відділів: організаційно-колгоспного, планово-економічного, 

землеупорядкування, ветеринарного, заготівель, кадрів, капітального будівництва, 

фінансового та праці і зарплати, агро-виробничого управління, інспекції по тваринництву, 

матеріально-технічного управління, управління пропаганди, центральної пропаганди. 

 

 

Опис 2 

Справ: 963; 1962–1967 рр. 

Документи секретаря, відділів: ветеринарного, планово-економічного, по землекористуванню 

та в організаційно-колгоспних справах, фінансового відділу з бухгалтерією, будівництва, 

кадрів, по контролю за заготівлями сільськогосподарських продуктів та контрольно-

ревізійного, групи інженерів, груп спеціалістів по рослинництву та тваринництву. 

 

 

Опис 3 

Справ: 1111; 1968–1974 рр. 

Документи секретаря, відділів: ветеринарного, планово-економічного, по землекористуванню 

та в організаційно-колгоспних справах, фінансового відділу з бухгалтерією, будівництва, 

кадрів, по контролю за заготівлями сільськогосподарських продуктів та контрольно-

ревізійного, групи інженерів, груп спеціалістів по рослинництву та тваринництву. 

 

 

Опис 5 

Справ: 1489; 1975–1986 рр. 

Документи секретаря, відділів: ветеринарного, планово-економічного, по землекористуванню 

та в організаційно-колгоспних справах, фінансового відділу з бухгалтерією, будівництва, 

кадрів, по контролю за заготівлями сільськогосподарських продуктів та контрольно-

ревізійного, групи інженерів, груп спеціалістів по рослинництву та тваринництву. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 44; 1978–1980 рр. 

Документи секретаря, відділів: ветеринарного, планово-економічного, по землекористуванню 

та в організаційно-колгоспних справах, фінансового відділу з бухгалтерією, будівництва, 

кадрів, по контролю за заготівлями сільськогосподарських продуктів та контрольно-

ревізійного, групи інженерів, груп спеціалістів по рослинництву та тваринництву. 

 

 

Опис 2д 

Справ: 196; 1955–1977 р. 

Документи секретаря, відділів: ветеринарного, планово-економічного, по землекористуванню 

та в організаційно-колгоспних справах, фінансового відділу з бухгалтерією, будівництва, 
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кадрів, по контролю за заготівлями сільськогосподарських продуктів та контрольно-

ревізійного, групи інженерів, груп спеціалістів по рослинництву та тваринництву. 

 

 

Опис 7д 

Справ: 304; 1961–1982 рр. 

Документи секретаря, відділів: ветеринарного, планово-економічного, по землекористуванню 

та в організаційно-колгоспних справах, фінансового відділу з бухгалтерією, будівництва, 

кадрів, по контролю за заготівлями сільськогосподарських продуктів та контрольно-

ревізійного, групи інженерів, груп спеціалістів по рослинництву та тваринництву. 

 

 

Опис 1а 

Справ: 141; 1948–1953 рр. 

Земельні звіти по районах області. 

 

 

Опис 6 

Справ: 164; 1975–1984 рр. 

Черкаська централізована бухгалтерія обласних міжколгоспних організацій. 

Плани з праці по міжколгоспних підприємствах та організаціях (1982–1984). 

Статистичні звіти про виконання планів з праці, одноразові статистичні звіти про чисельність 

працівників апарату управління (1977–1981). 

Штатні розписи, кошториси витрат міжколгоспних організацій та підприємств. Зведений 

річний бухгалтерський звіт централізованої бухгалтерії по організаціях та підприємствах 

(1976, 1977, 1982–1984). Річні бухгалтерські звіти міжколгоспних організацій. 

 

 

Опис 9д 

Справ: 23; 1975–1981рр. 

Черкаська централізована бухгалтерія обласних міжколгоспних організацій. 

Плани з праці по міжколгоспних підприємствах та організаціях. 

Статистичні звіти про виконання планів з праці, одноразові статистичні звіти про чисельність 

працівників апарату управління. 

Штатні розписи, кошториси витрат міжколгоспних організацій та підприємств. Зведений 

річний бухгалтерський звіт централізованої бухгалтерії по організаціях та підприємствах. 

Річні бухгалтерські звіти міжколгоспних організацій. 

 

 

Опис 8 

Справ: 34; 1973–1985 рр. 

Відділ міжколгоспної комбікормової промисловості. 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР (1973–1975, 1984, 1985). 

Плани комбікормових заводів: техніко-промислово-фінансові (1981–1985); виробничо-

фінансові (1976–1979). 

Аналізи та показники виробничо-фінансової діяльності комбікормових заводів області (1974–

1982). Річні звіти відділу та комбікормових заводів про виконання планів з продукції, 

собівартість основних видів продукції та затрати праці на їх виробництво (1983–1985). 

Статистичні звіти відділу та заводів про виконання планів з праці (1983–1985). 
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Опис 10 

Справ: 65; 1972–1984 рр. 

Обласне міжколгоспне управління капітального будівництва. 

Зведені плани капітального будівництва в колгоспах області, титульні списки (1973–1984). 

Довідки, підсумки та інформації про виконання планів будівництва в колгоспах області 

(1972, 1975, 1978–1984). Акти приймання в експлуатацію державною приймальною комісією 

закінчених будівництвом об'єктом (1981–1984). 

Листування з Міністерством сільського господарства УРСР, Черкаським обкомом КПУ та 

облвиконкомом з питань капітального будівництва в області (1978–1981). 

Штатні розписи, кошториси витрат міжколгоспного управління та міжколгоспних відділів 

капітального будівництва при районних управліннях сільського господарства (1972–1974). 

Річні бухгалтерські звіти: управління (1972, 1973); міжколгоспних відділів капбудівництва 

(1972–1974). 

 

 

Опис 11 

Справ: 29; 1982–1985 рр. 

Черкаське обласне агропромислове об'єднання. 

Рішення облвиконкому. 

Протоколи засідань: ради об'єднання; президії ради об'єднання (1983–1985). Розпорядження 

ради об'єднання (1984, 1985). 

Зведені плани економічного і соціального розвитку: об'єднання (1983–1985); районних 

агропромислових об'єднань (1983–1985). 

Статистичні картки одноразового обслідування виробничої діяльності обласного та районних 

аграрно-промислових об'єднань (1983). Довідки про результати перевірянь стану роботи в 

районних агропромислових об'єднаннях області (1984, 1985). 

 

 

Опис 12 

Справ: 71; 1973–1998 рр. 

Черкаська обласна сільськогосподарська виставка. 

Постанови: Головних комітетів Виставки досягнень народного господарства СРСР і УРСР 

(1973–1991); обласного виставочного комітету (1977–1981). 

Накази директора виставки з основної діяльності (1990–1997). 

Плани та звіти про роботу виставки (1975–1989). 

Документи (постанови, рішення, виступи, тематичні плани, доповіді та інші) про проведення 

обласних виставок (1976–1991). 

Штатні розписи виставки (1994–1998). 

Накази, розпорядження органів вищого рівня про ліквідацію виставки та звільнення 

працівників (1998). 

 

 

Опис 13 ос 

Справ: 1; 1990–1997 рр. 

Накази директора виставки з особового складу. 
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Опис 1м 

Справ: 51; 1954–1974 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1956–1967); загальних зборів членів профспілки 

(1956–1967, 1972–1974); засідань місцевого комітету (1954–1962); звітно-виборних та 

загальних зборів профгруп управління (1956, 1959–1971). 

Звіти: про роботу місцевого комітету (1960, 1961); про фізкультурну роботу (1954–1959). 

Статистичні звіти про профспілкове членство, соцзмагання (1957–1964, 1969–1971, 1974). 

Статистичні звіти про підсумки виборів (1956–1964). 

Кошториси витрат(1955–1974). Річні фінансові звіти (1955–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2553  Черкаське обласне управління ремонтних підприємств Міністерства сільського 

господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 6; 1954–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1954–1958 рр. 

Накази начальника управління (1954, 1955, 1958). 

Зведені річні звіти (1954, 1955). Річні звіти міжрайонних майстерень капітального ремонту 

(1954, 1955). 

Документи про ревізії міжрайонних майстерень капітального ремонту. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2554  Черкаське обласне управління по будівництву в колгоспах Міністерства сільського 

господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 15; 1954–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1954–1958 рр. 

Накази начальника управління (1954–1957). 

Річні звіти управління про будівництво в колгоспах області (1956, 1958). Звіти по 

будівництву в колгоспах. 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 2; 1954–1958 рр. 

Особові листки з обліку кадрів. 

Розрахунково-платіжні відомості зарплати працівникам та службовцям. 
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Ф. Р-2555 Черкаський обласний трест радгоспів Головного управління радгоспів 

Міністерства сільського господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 29; 1961, 1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1961, 1962 рр. 

Постанови Колегії та накази Міністерства сільського господарства УРСР; рішення 

облвиконкому (1961). 

Накази, розпорядження начальника тресту. 

Плани ремонту машинно-тракторного парку. 

Довідки, інформації та листування з Міністерством сільського господарства УРСР з питань 

тваринництва в радгоспах області. Агротехнічний звіт про посів озимих культур під урожай 

1962 р., про апробацію сільськогосподарських культур (1961). Основні виробничі показники 

виробничо-фінансових планів (зведені по області та в розрізі радгоспів). 

Документи (плани, інформації, довідки, відомості) з механізації та електрифікації радгоспів. 

Плани капітального будівництва, титульні списки та акти приймання споруд в експлуатацію. 

Заключний звіт по управлінню (1961). Річні звіти радгоспів та державних лісорозсадників 

(1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2556  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників державних установ, 

м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 686; 1954–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 686; 1954–1988 рр. 

Постанови: ЦК профспілки працівників держустанов (1954–1957, 1981–1985); президії 

Республіканського комітету профспілок (1954–1957, 1981–1988); Черкаської обласної ради 

профспілок (1956, 1958–1960, 1981–1986). Директивні вказівки та розпорядження обкому 

профспілки працівників держустанов (1960, 1961). 

Протоколи: обласних конференцій (1958, 1962, 1963, 1965, 1967, 1969, 1071, 1972, 1974, 1976, 

1979, 1981, 1984, 1986); пленумів обкому (1954, 1958, 1959, 1962, 1965–1988).; засідань 

президії обкому (1954–1959, 1962–1988); засідань райкомів та місцевкомів (1954–1959); 

звітно-виборчих зборів профорганізацій (1959–1960, 1963–1986); загальних зборів (1954, 

1955, 1957); звітно-виборчих міських та районних конференцій (1967–1986). 

Плани роботи обкому (1955–1964, 1967, 1970, 1972, 1977, 1978). 

Інформації, довідки про роботу обкому, районних, міських та первинних організацій (1961–

1966, 1970–1972); про роботу шкіл комуністичної праці (1975–1986); організації вищого рівня 

(1981–1988). 

Зведені статистичні звіти: обкому (1959–1962); про мережу первинних організацій (1954); 

робітничо-заводських комітетів, райкомів, міськкомів та обкому про чисельність, 

культмасову роботу, профспілкове членство, соцзмагання, про підсумки виборів (1957, 1967–

1973, 1976, 1978–1988). 

Листування з організаціями вищого рівня з питань основної діяльності (1954–1957). 

Документи: (списки, плани, довідки, інформації, доповіді, постанови): про підсумки 

соцзмагань (1954, 1956, 1957, 1963, 1969–1980); про виконання колективних договорів (1954–
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1957, 1964, 1966–1988); про проведення оглядів-конкурсів держустанов (1973, 1975, 1976–

1978, 1988).; про рух за комуністичну працю (1964, 1968, 1971–1972); роботи позаштатних 

відділів (1966–1986); про обслуговування підопічних в будинках-інтернатах, інвалідів 

Великої Вітчизняної війни та праці (1975–1978); про проведення комуністичних суботників 

(1977, 1980–1986); про нагородження працівників держустанов (1974–1981). 

Списки працівників, нагороджених почесними грамотами (1954–1957). Особові листки з 

обліку кадрів (1954–1957). 

Зведені профбюджети (1955–1956, 1958, 1964–1988), бюджети по соціальному страхуванню 

(1964–1988), звіти про їх виконання. Кошториси райкомів, міськомів, місцевкомів (1965, 

1966, 1968, 1970, 1971, 1984–1985, 1988). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2557  Черкаський районний комітет професійної спілки фінансово-банківських 

працівників, м. Черкаси Київської області  

Справ: 21; 1947–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1947–1953 рр. 

Протоколи: засідань райкому (1947–1949, 1952, 1953); загальних зборів колективів 

профспілки (1947); загальних зборів членів профспілки (1952). 

Плани роботи райкому. 

Зведені доповіді про роботу райкому (1948, 1949). Документи (постанови, витяги з 

протоколів, плани, листування та інші) про політико-виховну, організаційну роботу райкому 

та з адміністративно-фінансових питань. 

Статистичні звіти: райкому з усіх видів діяльності, ФЗМК (1949, 1950, 1953). 

Кошториси. Річні фінансові звіти. 

Відомості на виплату зарплати керівнику гуртка художньої самодіяльності при райкомі 

(1950–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2558  Черкаське обласне управління державної інспекції по якості товарів і торгівлі 

Головного управління державної інспекції по якості товарів і торгівлі Міністерства торгівлі 

УРСР, м. Черкаси, Черкаської області  

Справ: 431; 1954–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 366; 1965–1988 рр. 

Накази Головного управління держінспекції з якості товарів (1984). Рішення та висновки 

головного держінспектора по торгівлі (1954–1964). 

Накази з основної діяльності (1962–1965, 1970–1972, 1974–1988), рішення (1970, 1975–1988) 

начальника управління. 

Протоколи нарад:  працівників торгівельних мереж (1962, 1963); з працівниками підприємств 

та торгівельних організацій (1955–1957); громадських контролерів (1954–1957). 
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Рішення інспекції по підсумкам перевірянь (1970, 1972–1974, 1977). 

Плани роботи управління (1970–1988). 

Річні звіти: статистичний по торгівлі (1954–1958); про якість товарів (1970–1986); головного 

інспектора (1959–1963); статистичні про чисельність та склад спеціалістів, що мають вищу та 

середню освіту (1973, 1980, 1982, 1985), про чисельність працівників та їх розприділення по 

займаних посадах (1980–1982, 1985, 1987, 1988). Цифрові та текстові огляди по контролю 

торгівлі (1968–1988). Річні звіти по кадрах (1954–1958, 1970–1985). 

Документи (довідки, інформації, доповідні записки) з якості товарів та торгівлі (1970–1988). 

Довідки про підсумки перевірянь якості товарів народного споживання (1968–1969, 1982). 

Акти, довідки та рішення за підсумками перевірянь підприємств (1969–1981), громадського 

харчування (1970–1981). 

Листування з організаціями вищого рівня з питань якості товарів та роботи підприємств 

торгівлі (1970–1979). 

Штатні розписи та кошториси адміністративно-господарських витрат (1955–1987). 

Річні бухгалтерські звіти (1968–1988), баланс виконання кошторису видатків (1954–1964). 

Документи (протоколи, кошториси, статистичні та фінансові звіти) профспілкового комітету 

(1982–1988). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 45; 1955, 1956, 1959–1992 рр. 

Накази та розпорядження начальника з особового складу (1959–1961, 1966, 1968–1992). 

Особові справи звільнених працівників (1969–1972, 1976–1977, 1988). 

Відомості нарахування заробітної плати (1955–1956, 1959–1988). 

 

 

Опис 2 

Справ: 20; 1962–1964, 1971–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1971–1981); загальних зборів 1963–1964, 

1971–1979); засідань місцевкому (1980–1981). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1971–1981). 

Кошториси доходів та видатків. Фінансові звіти (1963–1964, 1971–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2560  Громадський двір № 2 (періоду тимчасової німецько-фашистської окупації), с. 

Богданівка Ковалівського району Полтавської області  

Справ: 1; 1942 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942 р. 

Погосподарський список двору. 
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Ф. Р-2561  Черкаська обласна Рада професійних спілок, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 2648; 1954–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 943; 1954–1971 р. 

Документи відділів: загального, організаційно-масової роботи, виробничої роботи і зарплати, 

культурно-побутової і фізкультурної роботи, охорони праці і техніки безпеки, соціального 

страхування та фінансового, технічної інспекції, інструкторів по туризму, Ради з кіно, 

бухгалтерії, юридичної консультації, правової інспекції. 

 

 

Опис 2 

Справ: 1005; 1972–1980 рр. 

Документи відділів: загального, організаційно-масової роботи, виробничої роботи і зарплати, 

культурно-побутової і фізкультурної роботи, охорони праці і техніки безпеки, соціального 

страхування та фінансового, технічної інспекції, інструкторів по туризму, Ради з кіно, 

бухгалтерії, юридичної консультації, правової інспекції. 

 

 

Опис 3 

Справ: 463; 1981–1984 рр. 

Документи відділів: загального, організаційно-масової роботи, виробничої роботи і зарплати, 

культурно-побутової і фізкультурної роботи, охорони праці і техніки безпеки, соціального 

страхування та фінансового, технічної інспекції, інструкторів по туризму, Ради з кіно, 

бухгалтерії, юридичної консультації, правової інспекції. 

 

 

Опис 4 

Справ: 62; 1959, 1960, 1966–1981 рр. 

Документи відділів: загального, організаційно-масової роботи, виробничої роботи і зарплати, 

культурно-побутової і фізкультурної роботи, охорони праці і техніки безпеки, соціального 

страхування та фінансового, технічної інспекції, інструкторів по туризму, Ради з кіно, 

бухгалтерії, юридичної консультації, правової інспекції. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 30; 1961–1969 рр. 

Документи відділів: загального, організаційно-масової роботи, виробничої роботи і зарплати, 

культурно-побутової і фізкультурної роботи, охорони праці і техніки безпеки, соціального 

страхування та фінансового, технічної інспекції, інструкторів по туризму, Ради з кіно, 

бухгалтерії, юридичної консультації, правової інспекції. 

 

 

Опис 2д 

Справ: 111; 1960–1978 рр. 

Документи відділів: загального, організаційно-масової роботи, виробничої роботи і зарплати, 

культурно-побутової і фізкультурної роботи, охорони праці і техніки безпеки, соціального 

страхування та фінансового, технічної інспекції, інструкторів по туризму, Ради з кіно, 

бухгалтерії, юридичної консультації, правової інспекції. 
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Опис 1м 

Справ: 34; 1963–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1963–1970); загальних зборів членів профспілки 

(1967–1971, 1975); засідань місцевого комітету. Звітні доповіді голови місцевого комітету 

(1964, 1968, 1969). 

Плани роботи місцевого комітету (1966–1971). 

Список членів профспілки (1963). 

Кошториси витрат (1967–1971). Річні фінансові звіти (1966–1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2562  Черкаська обласна промислова Рада професійних спілок, м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 100; 1963, 1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 100; 1963, 1964 рр. 

Постанови Секретаріату та президії Укрпрофради. 

Протоколи: обласної міжсоюзної конференції (1963); засідань президії облради; пленумів 

облради; звітно-виборних конференцій та зборів ФЗМК, стенограма зльоту молодих 

працівників профспілок міста (1963). 

Плани роботи облради. 

Інформації, довідки та звіти з організаційно-масової роботи. Інформації та довідки з 

виробничо-масової роботи. Довідки про досвід роботи ФЗМК та профорганізацій області. 

Інформація про хід навчання профкадрів та активу (1963). 

Зведені річні та піврічні статистичні звіти облради про звітно-виборчі збори, профчленство, 

актив та з інших питань. 

Відомості облради про лікувально-профілактичну роботу. 

Документи (плани, звіти, акти про нещасні випадки, книги) з охорони праці та техніки 

безпеки. 

Документи: (стенограми зльотів, інформації, довідки, відомості) про рух за комуністичну 

працю; (зобов'язання, постанови, інформації, довідки та інші) про соцзмагання підприємств 

та міст. Інформації про хід виконання зобов'язань по колективних договорах підприємств 

облради. 

Статистичні звіти облради про чисельність працівників та службовців за статтю, віком, 

стажем роботи та чисельність спеціалістів. Списки обкомів та ФЗМК області, членів, 

кандидатів президії та працівників профради. 

Зведені профбюджети, бюджети державного соціального страхування та звіти про їх 

виконання. Штатні розписи, кошториси витрат облради. 
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Ф. Р-2563  Черкаська обласна сільська Рада професійних спілок, м. Черкаси Черкаської 

області   

Справ: 69; 1963–1965 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 69; 1963–1965 рр. 

Постанови Секретаріату та президії Укрпрофради. 

Протоколи: обласної міжсоюзної конференції (1963); засідань президії облради; пленумів 

облради; звітно-виборних конференцій та зборів ФЗМК. 

Плани роботи облради. 

Інформації, довідки та звіти з організаційно-масової роботи. Інформації та довідки з 

виробничо-масової роботи. 

Зведені річні та піврічні статистичні звіти облради про звітно-виборні збори, профчленство, 

актив та з інших питань. 

Відомості облради про лікувально-профілактичну роботу. 

Документи (плани, звіти, акти про нещасні випадки, книги) з охорони праці та техніки 

безпеки (1965). 

Документи: (стенограми зльотів, інформації, довідки, відомості) про рух за комуністичну 

працю; (зобов'язання, постанови, інформації, довідки) про соцзмагання. Інформації про хід 

виконання зобов'язань по колективних договорах підприємств облради. 

Статистичні звіти облради про чисельність працівників та службовців за статтю, віком, 

стажем роботи та чисельність спеціалістів. 

Зведені профбюджети, бюджети державного соціального страхування та звіти про їх 

виконання. Штатні розписи, кошториси витрат облради. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2564  Черкаська обласна станція юних техніків відділу народної освіти виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 320; 1954–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 320; 1954–1984 рр. 

Накази: Міністерства освіти УРСР (1965, 1968, 1969, 1973–1983); завідуючого облвідділом 

народної освіти (1965–1969, 1974–1976, 1979–1984). 

Протоколи: обласних нарад директорів районних та міських станцій (1973, 1978); засідань 

педради (1978–1987). 

Річні плани роботи: обласної станції (1960–1969, 1973–1984); міських станцій (1968, 1969, 

1977, 1978); обласного табору "Юний технік" та звіти про їх виконання. 

Журнали планування та обліку роботи технічних гуртків, масової та методичної роботи 

(1954–1965, 1968). Довідки про роботу обласної та районних  станцій (1965–1984). Довідки, 

відомості, акти перевірянь стану учбово-методичної роботи обласної станції (1915–1969), 

Уманської, Смілянської та Ватутінської міських станцій (1969). Відомості про наявність 

гуртків юних техніків в школах та позашкільних установах. 

Документи (положення, плани, анкети, протоколи, списки та інші) про участь в обласних і 

районних змаганнях з технічних видів спорту (1955, 1962, 1965–1969, 1975–1984). 
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Штатні розписи, кошториси витрат (1955–1964). Річні бухгалтерські звіти (1955–1960, 1963, 

1964). 

Протоколи звітно-виборних профзборів, загальних зборів членів профспілки та засідань 

місцевого комітету (1981–1984). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-2565  Черкаська обласна станція юних туристів відділу народної освіти виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 200; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 194; 1954–1980 рр. 

Накази: Міністерства освіти УРСР (1965–1976); завідуючого облвідділом народної освіти 

(1965–1976). 

Плани роботи станцій та її баз (1958–1980). 

Річні звіти про роботу станцій (1956–1980). Інформації районних та міських відділів народної 

освіти про стан краєзнавчої роботи в школах (1968, 1969, 1972–1977). Інформації шкіл 

області про туристичні подорожі та участь в експедиціях (1969, 1970, 1975–1980). Доповідні 

записки, інформації про підсумки інспекторських перевірок стану туристично-краєзнавчої 

роботи в школах області (1971, 1972). 

Методичні вказівки, розроблені працівниками станції (1971–1980). 

Доповідні, реферати, повідомлення про військово-патріотичне виховання учнів, виховання на 

трудових традиціях (1970–1976). Інформації, довідки, характеристики про роботу шкіл з 

інтернаціонального виховання учнів (1970–1980). 

Паспорти, довідки, характеристики шкільних музеїв та кімнат (1970–1980). Довідки, 

характеристики про роботу загону "Червоний слідопит" (1970–1976). Реферати, доповіді 

учнів з охорони природи, характеристики гуртків, загонів по вивченню природи та мистецтва 

(1970–1976). Характеристики кращих шкіл, загонів з поставки краєзнавчої роботи (1971–

1980). 

Доповіді, довідки, виступи, плакати та інші про форми, методи та передовий досвід роботи з 

краєзнавства і туризму (1971–1976). 

Схема та описання туристичних маршрутів на території Черкаської області (1971–1975). 

Фотоальбоми (1965–1972). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954–1964). Річні бухгалтерські звіти (1954–1964). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 6; 1964 р. 

Накази Міністерства освіти УРСР, завідуючого облвідділом народної освіти. 

Фотоальбоми. 
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Ф. Р-2566  Інститут удосконалення кваліфікації учителів відділу народної освіти виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 456; 1954–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 434; 1954–1984 рр. 

Накази, розпорядження: Міністерства освіти УРСР (1963, 1964, 1970–1975); облвідділу 

народної освіти (1954–1965, 1968–1970). 

Протоколи: засідань ради інституту та документи до них (1954, 1957–1961, 1966–1985); 

обласних науково-практичних конференцій та документи до них (1954–1956, 1963, 1964). 

Положення про інститут (1968). 

Перспективні плани перепідготовки учителів та керівних кадрів шкіл області (1967–1985). 

Плани роботи інституту та його кабінетів. 

Довідки, інформації, звіти про роботу інституту, учбово-методичних кабінетів, курсів 

підвищення кваліфікації учителів. Плани та звіти про підготовку та проведення серпневих 

нарад (1956, 1960, 1963, 1964). Документи (плани, тематики, протоколи, списки) про 

проведення предметних семінарів (1962–1964, 1967–1984). Звіти, довідки, аналізи, 

характеристики про стан викладання, учбово-виховного процесу в школах, якість знань 

учнів, розвиток дошкільного виховання (1962–1966, 1969, 1970, 1977–1984). 

Документи (методичні розробки, тематика та списки рекомендованої літератури, 

інформаційні бюлетені) про видавничу діяльність інституту (1968–1984). 

Творчі роботи учнів (1960, 1964). 

Документи (плани, програми, протоколи, інформації) обласних олімпіад, оглядів-конкурсів 

(1963, 1964, 1967–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954–1964, 1970–1984). Річні бухгалтерські звіти (1954–

1964, 1971–1984). 

 

 

Опис 2 

Справ: 5; 1971–1982 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

 

 

Опис 1ф 

Справ: 17; 1957–1970 рр. 

Фотоальбом. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2567  Відділ народної освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 1568; 1953–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 795; 1953–1970 рр. 

Документи канцелярії, відділів: шкільного, планового, бухгалтерії. 
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Опис 2 

Справ: 615; 1971–1980 рр. 

Документи канцелярії, відділів: шкільного, планового, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 14; 1973–1976 рр. 

Документи канцелярії, відділів: шкільного, планового, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3д 

Справ: 105; 1955–1980 рр. 

Документи канцелярії, відділів: шкільного, планового, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1т 

Справ: 12; 1963–1976 рр. 

Документи (накази, розпорядження, доповідні записки, довідки, журнали реєстрації фактів та 

інші) про дитячий травматизм в області та заходи боротьби з ним, трагічні випадки з дітьми. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 37; 1961–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1961, 1964, 1974–1978); загальних зборів членів 

профспілки(1961–1975, 1979, 1980); засідань місцевого комітету (1961–1970, 1973–1983) 

Звітні доповіді голови місцевого комітету (1964, 1969–1975). 

Квартальні плани роботи місцевого комітету (1962–1965, 1968–1976, 1980). 

Статистичні звіти місцевого комітету про членство, соцзмагання (1964, 1965, 1974–1976). 

Річні фінансові звіти (1964, 1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2568  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників культури, м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 730; 1954–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 730; 1954–1988 рр. 

Накази, постанови, директивні розпорядження органів вищого рівня (1954, 1956, 1963, 1964). 

Протоколи: обласних конференцій та документи до них (1954, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 

1965, 1967, 1969, 1971, 1974, 1976, 1978, 1981, 1984, 1986, 1988); засідань президії обкому та 

документи до них; пленумів обкому; конференцій, звітно-виборних зборів низових 

профспілкових організацій (1955–1984). Постанови президії обкому (1956–1961). 

Плани роботи обкому (1955–1974). 
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Інформації, довідки та відомості обкому про організаційно-масову, виробничо-масову та 

культурно-виховну роботу (1955, 1962–1988). Документи (протоколи, плани, висновки, 

списки) відділів та комісій обкому (1962, 1967–1971). 

Зведені річні статистичні звіти: про підсумки виборів ФЗМК; про профчленство, 

соцзмагання, виробничі наради, навчання профактиву, роботу бібліотек та з інших питань. 

Документи (інформації, звіти, відомості, листування) про роботу товариських судів (1962, 

1971–1986). 

Доповідні записки, інформації та звіти з охорони праці і техніки безпеки та промислової 

санітарії (1962–1981). 

Документи: (інформації, відомості, списки та інші) про бригади та ударників комуністичної 

праці (1962–1964, 1967–1986); (договори, зобов'язання, інформації, акти) про соцзмагання 

(1966–1986). Колективні договори ФЗМК, установ культури та документи про їх виконання. 

Зведені профбюджети, бюджети державного соціального страхування та звіти про їх 

виконання. Штатні розписи, прибутково-видаткові кошториси (1963–1988). Фінансові звіти 

райкомів про виконання профбюджету (1954, 1955, 1959, 1961, 1972–1988). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2569  Управління у справах друку, видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 664; 1954–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 599; 1954–1986 рр. 

Накази, розпорядження органів вищого рівня (1963–1986). 

Накази начальника управління з основної діяльності (1958–1960, 1965–1986). 

Промислово-фінансові плани типографії (1955–1981). Плани типографії з валової та товарної 

продукції (1957–1986). 

Річні звіти типографій та редакцій про виконання планів з продукції праці. 

Оригінали авторських рукописів, броньовані примірники випущених видавництв (1960–

1962). 

Титульні списки на будівництво типографій. Річні звіти типографій про виконання планів з 

капітальних вкладень та з праці в будівництві (1954–1965). Документи з раціоналізації та 

винахідництва (1963, 1964). Річні звіти  типографій про виконання планів з охорони праці. 

Статистичні звіти про кількість спеціалістів по редакціях області (1956–1964). Річні звіти 

типографій про виконання планів з підвищення кваліфікації кадрів. 

Договори на соцзмагання та акти перевіряння їх виконання (1963–1986). 

Фінансові плани: типографій; редакцій (1954, 1956). Плани з праці: типографій; редакцій 

(1964–1986). Штатні розписи, кошториси витрат типографій та редакцій. Річні бухгалтерські 

звіти видавництва. 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1985, 1986); (акти, 

довідки, звіти) групи народного контролю (1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 65; 1964–1981 рр. 
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Протоколи: звітно-виборних профзборів (1976, 1977); виробничих нарад (1978–1981); 

загальних зборів членів профспілки (1965–1968, 1972–1981); засідань місцевого комітету. 

Звітні доповіді голови місцевого комітету (1966, 1969–1975). 

Плани роботи місцевого комітету (1964–1967). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1967–1981). 

Кошториси прибутків та витрат (1969–1981). Річні фінансові звіти (1972–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2570  Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 5303; 1954–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1084; 1954–1970 рр. 

Документи відділів: загального, планово-фінансового, охорони материнства і дитинства, 

кадрів, головного епідеміолога, лікувального сектора, лікувально-профілактичного сектора, 

інженера-будівельника, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 944; 1971–1984 рр. 

Документи відділів: загального, планово-фінансового, охорони материнства і дитинства, 

кадрів, головного епідеміолога, лікувального сектора, лікувально-профілактичного сектора, 

інженера-будівельника, бухгалтерії та старшого інженера з техніки безпеки профкому. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 497; 1954–1982 рр. 

Документи відділів: загального, планово-фінансового, охорони материнства і дитинства, 

кадрів, головного епідеміолога, лікувального сектора, лікувально-профілактичного сектора, 

інженера-будівельника, бухгалтерії та старшого інженера з техніки безпеки профкому. 

 

 

Опис 2д 

Справ: 19; 1954–1960 рр. 

Документи відділів: загального, планово-фінансового, охорони материнства і дитинства, 

кадрів, головного епідеміолога, лікувального сектора, лікувально-профілактичного сектора, 

інженера-будівельника, бухгалтерії та старшого інженера з техніки безпеки профкому. 

 

 

Опис 3д  

Справ: 26; 1970–1978 рр. 

Документи відділів: загального, планово-фінансового, охорони материнства і дитинства, 

кадрів, головного епідеміолога, лікувального сектора, лікувально-профілактичного сектора, 

інженера-будівельника, бухгалтерії та старшого інженера з техніки безпеки профкому. 
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Опис 1м 

Справ: 43; 1955–1968, 1979–1982 рр. 

Постанови, рішення пленумів Черкаської облради профспілок (1955, 1960–1965); постанови 

обласних конференцій профспілки медичних працівників (1957, 1959). 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1955, 1979–1981); виробничих нарад (1957, 1958); 

загальних зборів членів профспілки (1955, 1956, 1979–1982); засідань місцевого комітету 

(1955–1958, 1965–1968, 1980–1982). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1955–1959, 1980–1982). 

Кошториси прибутків та витрат (1965–1968, 1979–1982). Річні фінансові звіти (1964–1968, 

1979–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2571  Черкаський обласний комітет професійної спілки медичних працівників, м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 609; 1954–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 598; 1954–1981 рр. 

Накази, постанови, розпорядження органів вищого рівня. 

Протоколи: обласних конференцій та документи до них; засідань президії обкому; пленумів 

обкому; звітно-виборних зборів низових профспілкових організацій. 

Плани роботи обкому. 

Звіти, доповіді, відомості про роботу обкому, райкомів, місцевих комітетів профспілок та їх 

комісій про організаційно-масову, культурно-масову, виробничо-масову та культурно-

виховну роботу. 

Річні звіти обкому та місцевих комітетів про вибори ФЗМК. Річні статистичні звіти районних 

та місцевих комітетів про профчленство, соцзмагання, виробничі наради, роботу товариських 

судів, будинків культури, клубів та бібліотек. 

Плани, звіти, відомості про стан розвитку охорони здоров'я, медико-санітарне 

обслуговування населення. Документи огляду лікувально-профілактичних установ області. 

Документи (правила, інструкції, накази, донесення) про охорону праці та техніки безпеки в 

лікувальних установах. 

Документи про рух за комуністичну працю та про соцзмагання. 

Зведені профбюджети, бюджети державного соціального страхування та звіти про їх 

виконання. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 11; 1972–1974 рр. 

Протоколи конференцій, звітно-виборних зборів, звітні доповіді про роботу місцевих 

комітетів профспілки. 

Документи про виконання колективних договорів (1973, 1974). 
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Ф. Р-2572  Черкаське обласне управління лісового господарства і лісозаготівель Міністерства 

лісового господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 3102; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 886; 1954–1964 рр. 

Документи відділів: загального, планово-фінансового, лісового господарства і 

лісокористування, лісозаготівель, механізації лісозаготівель, кадрів, головного інженера, 

охорони та захисту лісу, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 513; 1965–1969 рр. 

Документи відділів: загального, планово-фінансового, лісового господарства і 

лісокористування, лісозаготівель, механізації лісозаготівель, кадрів, головного інженера, 

охорони та захисту лісу, бухгалтерії та головного механіка, відділу лісомеліорації, групи по 

будівництву. 

 

 

Опис 4 

Справ: 1109; 1970–1980 рр. 

Документи відділів: загального, планово-фінансового, лісового господарства і 

лісокористування, лісозаготівель, механізації лісозаготівель, кадрів, головного інженера, 

охорони та захисту лісу, бухгалтерії та головного механіка, відділу лісомеліорації, групи по 

будівництву. 

 

 

Опис 2д 

Справ: 102; 1954–1960 рр. 

Документи відділів: загального, планово-фінансового, лісового господарства і 

лісокористування, лісозаготівель, механізації лісозаготівель, кадрів, головного інженера, 

охорони та захисту лісу, бухгалтерії та головного механіка, відділу лісомеліорації, групи по 

будівництву. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 353; 1954–1979 рр. 

Документи відділів: загального, планово-фінансового, лісового господарства і 

лісокористування, лісозаготівель, механізації лісозаготівель, кадрів, головного інженера, 

охорони та захисту лісу, бухгалтерії та головного механіка, відділу лісомеліорації, групи по 

будівництву. 

 

 

Опис 1 НТО 

Справ: 117; 1967–1977 рр. 
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Протоколи: обласних конференцій та документи до них (1972, 1977); засідань президії 

облуправління науково-технічного товариства; звітно-виборних зборів первинних організацій 

(1970–1977). Звітні доповіді голови товариства. 

Тематичні плани роботи: товариства; первинних організацій товариства (1968, 1970, 1975–

1977). 

Довідки про роботу товариства (1973–1975). 

Зведені звіти облуправління товариства та звіти первинних організацій про підсумки виборів 

Ради товариства (1968–1974). Доповіді, інформації та звіти про роботу первинних 

організацій. 

Статистичні звіти Ради правління товариства та первинних організацій про чисельність 

членів та підвищення науково-технічного рівня працівників. 

Бюджети прибутків та витрат і звіти про їх виконання. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 21; 1964–1973 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1964–1969); загальних зборів членів профспілки; 

засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1964–1969). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 2м 

Справ: 14; 1960–1964 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів; загальних зборів членів профспілки; засідань 

місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2573  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Черкаської районної Ради 

народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 358; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 131; 1945–1957 рр. 

Рішення райвиконкому (1950–1953, 1956). 

Накази начальника відділу з основної діяльності (1954–1957). 

Протоколи засідань: ВТЕК; комісії про призначення пенсій інвалідам праці та Великої 

Вітчизняної війни, сім'ям загиблих; комісії про призначення допомоги багатодітним та 

одиноким матерям (1956, 1957). 

Річні інформаційні та статистичні звіти відділу (1949–1957). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1949–1957). Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 2 
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Справ: 21; 1958–1962 рр. 

Річні звіти про призначення державних допомог одиноким та багатодітним матерям. Річні 

інформаційні та статистичні відділи звіту. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 3 

Справ: 139; 1965–1980 рр. 

Рішення райвиконкому (1969–1975, 1979, 1980). 

Квартальні плани роботи відділу (1967–1980). 

Інформації, звіти про роботу відділу (1967–1980). Довідки та акти про перевіряння роботи 

відділу (1967, 1971–1977). Річні статистичні звіти про призначення пенсій (1967–1980). Річні 

інформаційні звіти відділу. 

Протоколи засідань та плани роботи районної Ради соцзабезпечення колгоспників (1969–

1980). 

Рішення, довідки про нагородження багатодітних матерів (1967–1980). 

Річні звіти про роботу з кадрами (1972–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання кошторисів витрат по 

місцевому бюджету. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 67; 1965–1980 рр. 

Протоколи: виробничих нарад (1967–1970, 1973); загальних зборів членів профспілки (1967–

1980); засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1965, 1966, 1972–1977). 

Соцзобов'язання колективу та довідки про їх виконання (1967–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2575  Виконавчий комітет Чорнявської сільської Ради депутатів трудящих, с. Чорнявка 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 95; 1950–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 95; 1950–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1958); засідань виконкому (1950–1958); загальних зборів 

мешканців села (1950–1953, 1956–1959). 

Протоколи засідань та плани роботи постійних комісій (1950–1957). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950–1952, 1955–

1958). Інформації про організаційно-масову роботу (1950–1954, 1957, 1958). 

Накази та пропозиції виборців (1953, 1955, 1957). Протоколи окружних виборчих комісій про 

реєстрацію кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах (1953, 1955, 1957, 

1959). 

Бюджети сільради (1950–1958). Штатні розписи, кошториси витрат (1951–1958). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1951–1958). 



975 

 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1955, 1956). Статистичні звіти про стать та вік 

населення (1950–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2576  Виконавчий комітет Березняківської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Березняки Черкаського району Черкаської області  

Справ: 7; 1950–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1950–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1954); звітних зборів виборців (1953). 

Бюджети сільради (1954). Річний фінансовий звіт (1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2577  Виконавчий комітет Первомайської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Первомайське Черкаського району Черкаської області  

Справ: 44; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945–1954); засідань виконкому (1946–1950, 1954); загальних 

зборів мешканців села (1953). 

Протоколи засідань, план  роботи постійних комісій (1945, 1950–1952). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950–1953). 

Особові картки та картки обліку депутатів сільради (1947, 1950). 

Бюджети сільради (1950–1954). Штатний розпис (1951). Кошториси витрат (1945, 1949, 

1951). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1949–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2578  Черкаський районний комітет професійної спілки працівників державних установ, 

м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 111; 1951–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1951–1962 рр. 

Протоколи: звітно-виборних конференцій (1853, 1957, 1961); засідань райкому (1953, 1956–

1962); звітно-виборних зборів членів профспілки (1955). Документи звітно-виборних зборів 

місцевих комітетів та профгруп (1959, 1961). 

Квартальні плани роботи райкому (1958–1962). 
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Річні статистичні звіти  райкому з усіх видів діяльності (1951–1953, 1957–1962). Протоколи 

засідань комісії по соцстраху (1953–1955). 

Кошториси (1952, 1953, 1960–1962). Річні фінансові звіти (1952, 1953, 1957–1962). 

 

 

Опис 2 

Справ: 77; 1965–1991 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1965–1971). 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1967, 1969, 1971, 1974, 1976, 

1979, 1981, 1984); засідань райкому (1967–1991); звітно-виборних профзборів місцевих 

комітетів (1965–1968). Постанови райкому (1967–1979). 

Квартальні плани роботи райкому (1965–1975). 

Звіти про роботу райкому (1965, 1966, 1974, 1975). Статистичні звіти: райкому про 

профчленство, соцзмагання, виробничі наради (1965–1975); місцевих комітетів (1965–1975). 

Кошториси прибутків та витрат (1965–1975). Річні фінансові звіти (1965–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2579  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Черкаському району, м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 58; 1944–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 58; 1944–1955 рр. 

Накази по райуповмінзагу (1950). 

Протоколи: нарад працівників заготівельних організацій (1945, 1946); виробничих нарад 

агентів (1948, 1949). 

Державні плани заготівель сільськогосподарських продуктів (1952–1955). П'ятирічний план 

посіву та урожайності зернових культур в колгоспах району (1946–1950). 

Річні звіти про виконання планів по заготівлях сільськогосподарських продуктів (1945, 1949, 

1953). Зведені статистичні звіти про виконання постачань сільськогосподарських продуктів 

(1946–1950). Доповіді-звіти про роботу заготівельних організацій району (1945, 1946). 

Виконавчі звіти по продуктах рослинництва та тваринництва (1947–1951). 

Договори на соцзмагання між районними заготівельними організаціями (1944–1950). 

Штатні розписи (1944, 1946, 1949–1953). Кошториси витрат (1946, 1949, 1950, 1953). Річні 

фінансові звіти (1945–1953). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2580  Черкаський державний плодолісорозсадник Черкаської обласної контори по 

шовківництву, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 166; 1944–1969 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 142; 1944–1968 рр. 

Накази організацій вищого рівня (1954–1968). 

Накази директора розсадника з основної діяльності (1948–1953, 1958–1967). 

Протоколи нарад (1955). Положення про розсадник (1948, 1949). 

П'ятирічні плани розвитку розсадника (1959–1970). Виробничо-фінансові плани (1948–1968). 

Основні показники планів розвитку сільського господарства та виробничо-фінансового плану 

(1964, 1965). Відомості про виконання виробничої програми (1959). Агрономічні звіти (1957, 

1958, 1966–1968). Річні звіти про посіви під урожай 1963–1968 рр. Звіти про збір урожаю 

сільськогосподарських культур (1966–1968). Документи (річні плани фінансування 

капвкладень, титульні списки, річні звіти) з капітального будівництва (1954, 1955, 1967, 

1968). 

Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, чисельність та 

склад спеціалістів (1966–1968). 

Соцзобов'язання колективу (1955–1961, 1967, 1968). 

Акти приймання-передавання справ при зміні керівника (1952, 1953, 1957, 1958). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1947, 1950–1958, 1963–1968). Вступний баланс 

(1944). Річні бухгалтерські звіти (1946–1968). Акти документальних ревізій фінансово-

господарської діяльності розсадника (1966–1968). 

Технологічна карта (1965). Багатографна книга (1966–1968). Книги обліку розсадника, 

основних засобів виробництва (1966–1968). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 24; 1958, 1961–1969 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1963); загальних зборів членів профспілки (1961, 

1967–1969); загальних зборів працівників та службовців розсадника (1958, 1962); засідань 

робітничого комітету (1961–1964, 1968, 1969). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1961–1969). 

Кошториси прибутків та витрат (1963–1969). Річні фінансові звіти (1962–1969). Акти ревізій 

фінансової діяльності робітничого комітету (1967–1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2582  Леськівська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Черкаської районної Ради депутатів трудящих, с. Леськи Черкаського району Черкаської 

області  

Справ: 117; 1946–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 91; 1946–1972 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1946–1947); засідань методичної об'єднань учителів 

(1958, 1969–1972); засідань та плани роботи методичних комісій (1962–1968); засідань 

предметних комісій (1958–1962, 1965, 1966); засідань та плани роботи батьківського комітету 

(1961, 1962, 1966–1973); батьківських зборів (1960, 1965, 1966, 1970). 

Річні плани роботи школи (1954–1972). Плани учбово-виховної роботи (1957, 1958). Плани 

роботи гуртків (1956–1960). 
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Довідки, інформації про роботу школи (1957, 1965, 1967). Довідки про учбово-виховну 

роботу школи (1967). Річні звіти про роботу класних керівників (1957). Звіти про роботу 

гуртків (1957, 1958). Статистичні звіти на початок та кінець навчального року (1946). 

Місячні звіти про виконання кошторисів витрат (1946, 1948). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 26; 1958–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1972); виробничих нарад (1969–1972); загальних 

зборів членів профспілки (1959–1964, 1969, 1971); засідань місцевого комітету (1959–1964, 

1969–1971). 

Плани роботи місцевого комітету (1958–1963). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1959–1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2583  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Червоної Армії, с. Дубіївка Черкаського 

району Черкаської області  

Справ: 173; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 91; 1944–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1948–1972); засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови колгоспу (1955, 1958–1972). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970–1972). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові плани (1946–

1962). 

Виробничо-економічна характеристика господарства колгоспу (1964). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1956, 1959–

1961). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1956, 1964). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1956–1960, 1967–1975). Шнурові книги обліку насіння 

(1961–1963, 1966, 1967, 1970–1972). Сортонасіннева книга (1958–1960). 

 

 

Опис 2 

Справ: 67; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1973–1976); загальних зборів уповноважених 

членів колгоспу (1977–1980); засідань правління колгоспу (1973–1980). Звітні доповіді голови 

колгоспу (1973–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи економічного аналізу (1973–1980). 

Шнурові книги обліку насіння (1974–1981). 

Документи: (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету; (протоколи, 

плани, списки) групи народного контролю (1979, 1980). 

 

 

Опис 1м 
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Справ: 15; 1965–1971 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1968–1971); загальних зборів членів профспілки 

(1967); засідань профспілкового комітету (1967–1972). 

Звіти про роботу профкому (1968–1971). Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2584  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана Хмельницького, с. Хрещатик 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 14; 1955–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1955–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1955–1965). Виробничі плани. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2585  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Березняки Черкаського 

району Київської області  

Справ: 9; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1946–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1949). 

Книга головних рахунків (1950). Книги обліку натуральних прибутків та їх розприділення 

(1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2586  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червоний партизан", с. Первомайське 

Черкаського району Київської області  

Справ: 11; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1950); засідань правління колгоспу (1948–

1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1949). 
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Ф. Р-2587  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Тубільці Черкаського 

району Київської області  

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річні виробничі завдання бригад (1948). 

Відомості про стан тваринництва в колгоспі (1944). 

Листування: з райвиконкомом та райуповмінзагом з питань сільського господарства (1945); з 

установами про сівбу та акти апробації насіння (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1950). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2588  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 901; 1954–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 746; 1954–1981 рр. 

Документів секторів: державних пенсій: допомог, планово-фінансового, працевлаштування, 

пенсій і допомог членам колгоспів, ревізійного, секретаря, економістів, лікарсько-трудової 

експертизи, інспектора по кадрах, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 98; 1954–1966 рр. 

Документів секторів: державних пенсій: допомог, планово-фінансового, працевлаштування, 

пенсій і допомог членам колгоспів, ревізійного, секретаря, економістів, лікарсько-трудової 

експертизи, інспектора по кадрах, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ:57; 1956–1978 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1968, 1974–1977); загальних зборів членів 

профспілки (1967–1977); засідань місцевого комітету. Звітні доповіді голови місцевого 

комітету (1960–1964). 

Квартальні плани роботи місцевого комітету (1967–1977). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1964–1977).  

Соцзобов'язання колективу відділу (1967–1970). 

Кошториси витрат (1961, 1962, 1965–1977). Річні фінансові звіти (1960–1965, 1968–1977). 
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Ф. Р-2589  Черкаське обласне виробничо-заготівельне управління "Вторчормет" Українського 

республіканського виробничого об'єднання по заготівлі, переробці і збуту вторинних чорних 

металів "Укрвторчормет" при Міністерстві чорної металургії УРСР, м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 210; 1956–1968 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 175; 1956–1968 рр. 

Накази, огляди "Укрвторчормет". 

Накази начальника управління з основної  діяльності (1956–1960). 

Протоколи виробничих нарад (1962–1968). Положення про відділення (1956, 1958); 

управління (1960, 1961, 1966). 

Плани заготівлі металолому. Виробничо-фінансові плани. 

Річні звіти: про основну діяльність відділення (1956–1958); управління (1959–1968); про 

заготівлі лому чорних металів. 

Річні звіти: про надходження та впровадження винаходів і рацпропозицій (1963–1968); по 

капітальних вкладеннях; про виконання планів з праці. 

Одноразові статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів, адміністративно-

управлінського персоналу, чисельність всіх працюючих (1962–1968). 

Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 35; 1961–1968 рр. 

Протоколи: обласних профконференцій (1964–1968); звітно-виборних профзборів (1964–

1968); загальних зборів членів профспілки (1961–1963); засідань місцевого комітету. Звітні 

доповіді голови місцевого комітету. 

Соцзобов'язання колективу та підсумки їх виконання (1963–1968). 

Кошториси прибутків та витрат (1964–1968). Річні фінансові звіти (1963–1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2591  Черкаська обласна Рада Добровільного спортивного товариства "Авангард", м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 445; 1957–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 391; 1957–1987 рр. 

Документи організаційного відділу, учбово-спортивного відділу, бухгалтерії, профспілкового 

комітету. 

 

 

Опис 2д 
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Справ: 32; 1959–1966 рр. 

Документи організаційного відділу, учбово-спортивного відділу, бухгалтерії, профспілкового 

комітету. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 6; 1959–1961 рр. 

Документи (протоколи, таблиці результатів, плани, звіти, відомості) про стан фізичної 

культури та спорту. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 3; 1973–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1974, 1975); засідань місцевого комітету (1974–

1976). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 2м 

Справ: 13; 1973–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів; засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2592  Черкаська обласна Рада Добровільного Спортивного товариства "Іскра", м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 5; 1954, 1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1954, 1955 рр. 

Протоколи засідань президії облради (1955). 

Статистичний звіт облради з усіх видів діяльності (1954). 

Прибутково-видаткові кошториси. Зведений звіт про виконання бюджету (1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2593  Черкаська обласна Рада студентського Добровільного спортивного товариства 

"Буревісник", м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 170; 1954–1958, 1975–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1954–1958 рр. 
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Постанова президії облради (1955–1957). 

Протоколи: засідань президії облради (1955, 1957). Звітна доповідь, стенограма та постанова 

пленуму облради (1956). 

Квартальні плани роботи облради (1955–1957). 

Протоколи засідань суддівської колегії (1956). Текстові звіти та таблиці рекордів (1955–

1957). Грамоти та дипломи, отримані за спортивні досягнення (1956, 1957). 

Зведені бюджети (1954–1956). Штатні розписи, кошториси витрат (1954, 1955). Зведені звіти 

про виконання бюджетів (1954–1956). 

 

 

Опис 2 

Справ: 143; 1975–1987 рр. 

Постанови: Української ради "Буревісник"; обласного спортивного комітету (1975–1982). 

Протоколи: обласних звітно-виборних конференцій та документи до них (1976, 1978, 1981, 

1984); пленумів облради та документи до них (1975–1985); засідань президії облради. 

Перспективні плани розвитку фізкультури та спорту (1976–1985). 

Довідки облради, представлені в спортивні органи вищого рівня (1975–1985). Зведені річні 

статистичні звіти та текстові звіти облради і підвідомчих організацій. Документи (положення, 

протоколи, таблиці результатів, звіти головних суддів) про змагання з різних видів спорту. 

Статистичні звіти облради про чисельність працівників апарату управління, чисельність та 

склад спеціалістів (1977–1980, 1983, 1985, 1986). 

Соцзобов'язання колективу та постанови про підсумки соцзмагання (1976–1985). 

Бюджети. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

Ліквідаційний баланс (1987). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2595  Державна інспекція по карантину рослин по Черкаській області Міністерства 

сільського господарства СРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 142; 1954–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 142; 1954–1985 рр. 

Постанови, накази органів вищого рівня (1954–1975). 

Накази начальника інспекції з основної діяльності (1971–1985). 

Плани роботи по карантину сільськогосподарських рослин (1958–1985). 

Річні виробничі звіти про роботу інспекції. 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954–1977). Річні бухгалтерські звіти (1955–1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2596  Христинівський залізничний військово-продовольчий пункт, с. Христинівка 

Уманського повіту Київської губернії  

Справ: 1; 1921 р. 
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Опис 1 

Справ: 1; 1921 р. 

Асигновки та відомості на отримання зарплати співробітникам. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2597  Уманський залізничний військово-продовольчий пункт, м. Умань Київської 

губернії  

Справ: 1; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1921 р. 

Асигновки та вимогові відомості на отримання зарплати співробітникам. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2598  Черкаська виробнича асоціація місцевої промисловості "Черкасмісцевпром" 

Українського державного концерну місцевої промисловості "Укрмісцевпром", м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 1682; 1954–2002 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1173; 1954–1988 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-виробничого, виробничо-технічного, планово-

економічного, кадрів, матеріальних фондів, праці і зарплати, наукової організації праці, 

бухгалтерсько-фінансового та контрольно-ревізійного, головного інженера, інженера з 

техніки безпеки, інженера-будівельника, конструкторсько-технологічного бюро, 

профспілкового комітету, групи народного контролю 

 

 

Опис 2 

Справ: 46; 1988–1990 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-виробничого, виробничо-технічного, планово-

економічного, кадрів, матеріальних фондів, праці і зарплати, наукової організації праці, 

бухгалтерсько-фінансового та контрольно-ревізійного, головного інженера, інженера з 

техніки безпеки, інженера-будівельника, конструкторсько-технологічного бюро, 

профспілкового комітету, групи народного контролю 

 

 

Опис 3 

Справ: 72; 1990–2002 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-виробничого, виробничо-технічного, планово-

економічного, кадрів, матеріальних фондів, праці і зарплати, наукової організації праці, 

бухгалтерсько-фінансового та контрольно-ревізійного, головного інженера, інженера з 
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техніки безпеки, інженера-будівельника, конструкторсько-технологічного бюро, 

профспілкового комітету, групи народного контролю 

 

 

Опис 1д 

Справ: 81; 1956–1980 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-виробничого, виробничо-технічного, планово-

економічного, кадрів, матеріальних фондів, праці і зарплати, наукової організації праці, 

бухгалтерсько-фінансового та контрольно-ревізійного, головного інженера, інженера з 

техніки безпеки, інженера-будівельника, конструкторсько-технологічного бюро, 

профспілкового комітету, групи народного контролю 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 81; 1954–1990 рр. 

Накази начальника облмісцевпрому з особового складу (1954–1962, 1971–1988). 

Особові справи звільнених працівників управління місцевої промисловості (1963, 1971–1988). 

Особові картки звільнених працівників (1970–1980). 

Списки керівних працівників: управління (1968); підприємств управління (1962, 1967, 1968). 

Протоколи засідань атестаційних комісій, атестаційні листи та виробничі характеристики на 

старших бухгалтерів підприємств (1964, 1966). 

Акти про нещасні випадки, пов'язані з виробництвом (1965–1969, 1981–1983). 

Відомості нарахування зарплати працівникам та службовцям (1954–1977, 1982–1990). 

 

 

Опис 1 ос д 

Справ: 24; 1954–1970 рр. 

Особові справи працівників та службовців. 

 

 

Опис 2 ос 

Справ: 4; 1988–1990 рр. 

Черкаське виробниче об'єднання "Черкаси". 

Накази генерального директора з особового складу. 

Особові справи звільнених працівників. 

 

 

Опис 3 ос 

Справ: 49; 1990–2002 рр. 

Накази генерального директора з особового складу. 

Особові справи та картки звільнених працівників об'днання. 

Картки персоніфікованого обліку працівників (1998–2001). 

Відомості нарахування зарплати працівникам. 

 

 

Опис 4 ос 

Справ: 26; 1971–1991 рр. 

Черкаське конструкторсько-технологічне бюро. 

Накази начальника бюро з основної діяльності та з особового складу (1971, 1972, 1985–1991). 
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Відомості нарахування зарплати працівникам. 

 

 

Опис 5ос 

Справ: 4; 1992, 1993 рр. 

Науково-виробнича фірма "Промтехсервіс" 

Накази директора фірми з основної діяльності та з особового складу. 

Особові справи звільнених працівників (1993). Книги обліку трудових книжок. 

Розрахункові відомості по зарплаті працівникам. 

 

 

Опис 6ос 

Справ: 11; 1955, 1956 р. 

Черкаське будівельно-монтажне управління. 

Накази начальника управління з особового складу. 

Особові рахунки по зарплаті. Відомості нарахування зарплати працівникам. 

 

 

Опис 7ос 

Справ: 6; 1954–1956 рр. 

Білозірське торфопідприємство. 

Накази директора з основної діяльності та з особового складу. 

Особові рахунки по зарплаті. Відомості нарахування зарплати працівникам. 

 

 

Опис 8ос 

Справ: 5; 1991–1993 рр. 

Мале державне підприємство "Світанок" м. Сміла. 

Накази директора з особового складу. 

Особові картки звільнених працівників. 

Відомості нарахування зарплати працівникам. 

 

 

Опис 9ос 

Справ: 2; 1954, 1955 рр. 

Корсунь-Шевченківська контора паливного збуту. 

Накази директора з основної діяльності та з особового складу. 

Відомості нарахування зарплати працівникам (1954). 

 

 

Опис 10ос 

Справ: 1; 1954, 1955 рр. 

Смілянська міська контора паливного збуту 

Відомості нарахування зарплати працівникам. 

 

 

Опис 11ос 

Справ: 4; 1954–1956 рр. 

Торфопідприємство "Ірдинь". 
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Накази директора з особового складу. 

Відомості нарахування зарплати працівникам. 

 

 

Опис 12 ос 

Справ: 3; 1954, 1955 рр. 

Золотоніська контора паливного збуту. 

Накази директора з основної діяльності та з особового складу. 

Особові рахунки по зарплаті. Відомості нарахування зарплати працівникам. 

 

 

Опис 13ос 

Справ: 14; 1954–1958 рр. 

Черкаська контора постачання та збуту. 

Накази керуючого конторою з особового складу. 

Особові рахунки по зарплаті (1955–1957 ). Відомості нарахування зарплати працівникам. 

 

 

Опис 2м 

Справ: 77; 1956–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів та документи до них (1965–1980); загальних зборів 

членів профспілки (1970, 1974–1980); засідань місцевого комітету (1960–1962). 

Плани роботи місцевого комітету про членство, соцзмагання (1967, 1972–1980). 

Кошториси прибутків та витрат (1956–1963, 1966–1980). Річні фінансові звіти (1956–1969, 

1972–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2600  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників сільського 

господарства, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 1175; 1954–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1142; 1954–1986 рр. 

Накази, постанови органів вищого рівня (1954–1962, 1966–1971). 

Протоколи: обласних конференцій та документи до них (1954, 1955, 1958, 1959, 1962, 1963, 

1965, 1967, 1969, 1971, 1979, 1981, 1984); пленумів обкому та документи до них; засідань 

президії обкому та документи до них; звітно-виборних зборів низових профспілкових 

організацій та документи до них (1964–1966, 1970, 1971). 

Квартальні плани роботи президії обкому (1954–1959, 1962, 1964, 1967–1971, 1976). 

Інформації, звіти: про роботу обкому (1956, 1962–1971, 1974, 1980); про організаційно-

масову, культурно-масову та житлову роботу (1954, 1957, 1965–1969, 1972–1986). 

Річні звіти обкому та місцевих комітетів про вибори ФЗМК, роботу товариських судів, 

будинків і палаців, клубів, бібліотек, піонерських таборів. Річні зведені статистичні звіти 

обкому та місцевих комітетів про профчленство, соцзмагання, виробничі наради, культурно-

масову та фізкультурну роботу. 



988 

 

Документи: (постанови, положення, довідки, звіти та інші) з раціоналізації та винахідництва 

(1956, 1957, 1969, 1976, 1980); (постанови, інформації, звіти, акти) з охорони праці та техніки 

безпеки. 

Документи: (зобов'язання, показники, довідки, звіти, акти) про соцзмагання в низових 

профорганізаціях (1956, 1961–1985); (інформації, довідки, характеристики, списки) про рух за 

комуністичну працю (1962–1973, 1976–1985). 

Одноразові статистичні звіти обкому про чисельність та склад спеціалістів (1960, 1966, 1968, 

1970, 1973, 1977). 

Списки низових профорганізацій (1955, 1959, 1961, 1964, 1980). 

Зведені профбюджети обкому, бюджети по соціальному страхування та звіти по їх 

виконання. Кошториси прибутків і витрат районних та місцевих комітетів і фінансові звіти. 

Документи (протоколи, плани, звіти, кошториси) місцевого комітету профспілки (1981–1985). 

 

 

Опис 2 

Справ: 33; 1969–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів та документи до них (1969–1972); загальних зборів 

членів профспілки (1970–1980); засідань місцевого комітету (1970–1980). 

Квартальні плани роботи місцевого комітету про профчленство, соцзмагання (1970–1972, 

1979, 1980). 

Кошториси прибутків та витрат (1970–1974). Річні фінансові звіти (1969–1972, 1978–1980). 

 

Ф. Р-2601  Черкаське обласне об’єднання по заготівлі племінної худоби 

―Облплемживоб’єднання‖ Українського республіканського об’єднання по заготівлі племінної 

худоби ―Укрплемживоб’єднання‖, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 302; 1954–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 257; 1954–1981 рр. 

Накази, розпорядження Міністерств виробництва і заготівель сільськогосподарських 

продуктів УРСР, сільського господарства СРСР (1954–1958, 1961–1967, 1972); накази 

Укрплемживоб’єднання (1954–1963, 1966–1971, 1976, 1977, 1980, 1981); накази 

розпорядження Черкаського обласного управління сільського господарства (1956–1961, 1964, 

1965, 1968–1971, 1974, 1977, 1980, 1981); рішення, розпорядження облвиконкому (1956–1961, 

1964, 1966, 1968–1972, 1976–1981). 

Протоколи: виробничих нарад працівників облплемживоб’єднання і Золотоніської 

міжрайживконтори (1955, 1956, 1959, 1960, 1966, 1978); профспілкових зборів працівників і 

службовців і засідань місцевого комітету (1957, 1961–1963). 

Плани заготівлі, завезення та реалізації племінної худоби, торгфінплани, штатні розписи та 

кошториси витрат, баланси прибутків та видатків облплемживоб’єднання; Золотоніської 

міжрайживконтори (1954–1963, 1967, 1976, 1977). 

Документи (рішення, плани, листування, акти та інші) з організації та проведення обласної 

виставки племінних тварин (1967–1974, 1980). 

Річні виробничо-зоотехнічні звіти та пояснюючі записки до них: облплемживоб’єднання 

(1954–1980); Золотоніської міжрайживконтори (1954–1961, 1965, 1966, 1969–1977). Річні 

фінансові звіти: облплемживоб’єднання (1954–1980); Золотоніської міжрайживконтори 

(1954–1960, 1962–1966, 1969–1977). 

Одноразові статистичні звіти про чисельність адміністративно-українського апарату, 

кількість і склад спеціалістів, які мають середню спеціальну освіту (1967–1971, 1977, 1980). 
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Документи (титульні списки, плани капробіт, плани фінансування капвкладень, звіти) з 

капітального будівництва (1961, 1963, 1967, 1968, 1971, 1976–1980). 

Договори на соцзмагання між облживконторами, соцзобов’язання колективу працівників і 

службовців (1955, 1957, 1960, 1961, 1966, 1967, 1976, 1978–1980). 

Акти ревізії фінансово-господарської діяльності облплемживоб’єднання (1968–1973, 1980). 

Книги обліку племінних тварин (1969–1971, 1974–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 45; 1966–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів та звітні доповіді про роботу місцевого комітету 

(1966–1970, 1972, 1975, 1977–1980); загальних профзборів (1967–1969, 1971, 1972, 1975, 

1978); засідань місцевого комітету (1966–1973, 1976–1981). 

Соцзобов’язання колективу працівників та службовців (1968, 1970, 1971). 

Кошториси витрат та прибутків (1968–1971, 1979–1981). Фінансові та статистичні звіти про 

роботу місцевого комітету (1966–1973, 1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2602  Комітет партійно-державного контролю Черкаського промислового обкому 

Компартії України і облвиконкому, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 80; 1963, 1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 73; 1963, 1964 рр. 

Протоколи засідань комітету та міських комітетів партдержконтролю. Документи про 

перевіряння виконання постанов Ради Міністрів УРСР, ЦК КАУ, ЦК КПРС, Ради Міністрів 

СРСР, з питань народного господарства області. 

Звіти про роботу обласного та міських комітетів партдержконтролю.  

 

 

Опис 2 

Справ: 3; 1963, 1964 рр. 

Відомості на виплату зарплати співробітникам комітету (1963). 

Особові рахунки працівників комітету (1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2603  Комітет партійно-державного контролю Черкаського сільського обкому Компартії 

України і облвиконкому, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 87; 1963, 1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 80; 1963, 1964 рр. 
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Директивні вказівки Комітету партдержконтролю ЦК Компартії України та Ради Міністрів 

УРСР (1963); розпорядження, постанови Черкаського сільського обкому Компартії України 

та облвиконкому (1963). 

Протоколи засідань комітету і міських та районних комітетів партдержконтролю. 

Плани та звіти про роботу комітету. 

Документи про перевіряння виконання постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів 

УРСР, правильності даних з питань народного господарства в області. 

 

 

Опис 2ос 

Справ: 7; 1963, 1964 рр. 

Розпорядження комітету з особового складу. 

Відомості на виплату зарплати співробітникам комітету (1963). Розрахунково-платіжні 

відомості по зарплаті. 

Особові рахунки працівників комітету (1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2604  Черкаська обласна лікарня лікувально-санаторного управління відділу охорони 

здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 284; 1954–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 212; 1954–1981 рр. 

Накази облвідділу охорони здоров’я (1968, 1977). 

Протоколи науково-практичних конференцій (1968–1973, 1977–1983). 

Комплексні плани роботи лікарні, плани основних та організаційних заходів (1966–1981). 

Плани роботи, доповіді і рішення медичної Ради при лікарні (1979–1981). 

Довідки, відомості про роботу лікарні, представлені в медичні органи вищого рівня (1981). 

Річні текстові та статистичні звіти про лікувально-профілактичну роботу (1966–1981). 

Одноразові статистичні звіти про розприділення працівників та службовців по зарплаті, 

чисельність адміністративно-управлінського персоналу, по кадрах (1956, 1959–1981). 

Операційні журнали (1956–1961, 1965–1967). Журнали реєстрації прийому хворих в 

стаціонарне відділення (1972, 1973). 

Штатно-посадові списки лікарів лікарні та середніх медичних працівників (1969–1972, 1975, 

1977). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові та бухгалтерські звіти. 

Документи (протоколи, плани роботи, соцзобов’язання, кошториси, фінансові і статистичні 

звіти) місцевого комітету (1980, 1981). 

Документи (протоколи, плани роботи, акти перевірянь, статистичні звіти) групи народного 

контролю (1981–1982). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 72; 1957–1964, 1967–1980 рр. 
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Протоколи та постанови звітно-виборних профзборів і загальних профзборів (1963, 1964, 

1971–1978); засідань місцевого комітету (1959, 1963, 1964, 1967–1973). 

Звітні доповіді голови місцевого комітету про роботу (1960–1964, 1969, 1973, 1974, 1979). 

Плани роботи місцевого комітету (1961, 1962, 1969, 1973–1980). 

Соцзобов’язання колективу лікарні та довідки про їх виконання (1975–1980). 

Трудові угоди з техніки безпеки, виробничій санітарії та покращенню умов праці (1968, 1969, 

1972, 1978–1980). 

Кошториси прибутків та видатків. Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого 

комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2607  Колекція документів по лісоупорядкуванню лісових масивів Черкаської області 

Справ: 235; 1927, 1928, 1945–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 235; 1927, 1928, 1945–1964 рр. 

Проекти планів організації лісового господарства лісгоспів (1949–1953, 1957). Плани лісового 

господарства лісництв колгоспів області (1950, 1951, 1955–1964). Організаційно-господарські 

плани лісових розсадників, лісгоспів (1949–1952). 

Схеми агролісомеліоративних заходів по області (1954). 

Звіти, пояснюючі записки, геодезичні журнали, таксаційні описи по лісоупорядкуванню 

лісових дач Чигиринського лісництва та лісгоспів області (1927, 1928, 1945, 19948–1952, 

1956, 1957). 

Таксаційні описання лісництв, лісгоспів (1947–1952, 1956, 1957). 

Картографічні матеріали (схеми карти районів, зон діяльності машинно-тракторних станцій, 

області, схематичні карти лісів області) (1957). 

Текстові матеріали, картографічні матеріали, пояснюючі записки та інші документи про 

біологічний захист дамб (1958–1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2608  Черкаська обласна Рада кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного 

товариства ―Колос‖, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 656; 1954–1995 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 561; 1954–1987 рр. 

Постанови президії республіканської та Центральної Ради добровільного спортивного 

товариства і добровільного сільського спортивного товариства ―Колгоспник‖ (1954–1971, 

1978–1987); постанови, рішення облвиконкому (1954–1957, 1960, 1971); накази Міністерства 

сільського господарства УРСР (1958); накази Черкаського обласного комітету по фізкультурі 

і спорту (1957, 1958). 

Протоколи засідань та постанови президії обласної Ради; протоколи та документи до них 

обласних конференцій та пленумів, звітно-виборних конференцій райрад. 
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Плани спортивно-масових заходів. 

Річні зведені звіти по фізкультурі та спорту. Річні звіти райрад по фізкультурі. Річні звіти про 

чисельність працівників та службовців (1954–1956). 

Протоколи, звіти головних суддів, таблиці результатів про проведення змагань з усіх видів 

спорту (1961–1987). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні зведені фінансові звіти облради та райрад. 

 

 

Опис 2 

Справ: 78; 1990–1995 рр. 

Постанови президії республіканської та Центральної Ради добровільного спортивного 

товариства і добровільного сільського спортивного товариства ―Колгоспник‖; постанови, 

рішення облвиконкому; накази Міністерства сільського господарства УРСР; накази 

Черкаського обласного комітету по фізкультурі і спорту. 

Протоколи засідань та постанови президії обласної Ради; протоколи та документи до них 

обласних конференцій та пленумів, звітно-виборних конференцій райрад. 

Плани спортивно-масових заходів. 

Річні зведені звіти по фізкультурі та спорту. Річні звіти райрад по фізкультурі. Річні звіти про 

чисельність працівників та службовців. 

Протоколи, звіти головних суддів, таблиці результатів про проведення змагань з усіх видів 

спорту. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні зведені фінансові звіти облради та райрад. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 8; 1965–1967 рр. 

Звіти про роботу райрад з учбово-спортивної роботи, організаційної роботи (1967). Річний 

звіт про роботу футбольної команди та звіти про роботу груп з підготовки молодих 

спеціалістів при команді (1965, 1966). Звіти облради про чисельність та склад 

фізкультурників, членів добровільних сільських спортивних товариств, підготовлених 

майстрів спорту (1966, 1967). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 9; 1977–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1977); засідань місцевого комітету 

профспілки. 

Кошториси витрат (1978–1981). Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого комітету 

(1978–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2609  Черкаська обласна Рада товариства винахідників і раціоналізаторів України, м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 676; 1958–1995 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 676; 1958–1995 рр. 

Постанови президії Центральної та Української республіканської Рад (1963–1985). 

Протоколи та документи до них: обласних, галузевих, кущових конференцій (1958, 1961, 

1963, 1965, 1967–1985, 1991); пленумів облради; президії облради (1958–1992); звітно-

виборних зборів членів первинних організацій області (1960, 1962, 1964–1985). Документи 

(стенограми, доповіді, звернення) обласних нарад (1958–1961, 1966). 

Річні звіти, доповідні записки, інформації облради про стан раціоналізаторської роботи 

(1958–1985); про стан раціоналізаторської роботи первинних організацій (1958–1985). 

Документи (заяви, пояснюючі записки, креслення) первинних організацій по раціоналізації і 

винахідництву (1958–1985). Звіти, інформації, списки підприємств про надходження і 

впровадження винаходів (1958–1985, 1991). Звіти Смілянського машинобудівного заводу про 

надходження і впровадження винаходів (1958–1965). Річні статистичні звіти облради і 

первинних організацій (1958–1970). Одноразові статистичні звіти про розприділення 

працівників по розмірах зарплати, чисельність адміністративно-управлінського апарату та 

склад спеціалістів, які мають вищу освіту (1959–1961, 1964–1985). 

Документи (характеристики, представлення та інші) на кращих винахідників і 

раціоналізаторів області (1961, 1966–1985). 

Бюджет, штатні розписи, кошториси витрат облради та первинних організацій (1958–1985, 

1993–1995). Річні звіти про виконання бюджету (1958–1985,1993–1995). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2610  Черкаська обласна Рада Всесоюзного фізкультурно-спортивного ордена Леніна 

товариства ―Динамо‖, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 300; 1954–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 277; 1975–1982 рр. 

Статути товариства (1954, 1964, 1969). 

Постанови, накази розпорядження по управлінню Української ради ―Динамо‖, обласного 

спортивного комітету (1966–1980). Накази заступника голови облради з основної діяльності 

(1971–1976). 

Протоколи: обласних конференцій облради (1954, 1956, 1959, 1961, 1964, 1966, 1969, 1977); 

засідань пленумів (1973–1975, 1979); засідань та постанови президії облради; звітно-

виборних зборів колективів товариств (1954, 1955, 1959, 1963, 1975, 1977, 1979). 

Річні плани спортивно-фізкультурної роботи облради, плани комітетів та груп фізичної 

культури області (1966–1970, 1974–1980). 

Довідки, інформації про роботу обласної організації, довідки комітетів та груп фізичної 

культури області (1966–1970). 

Річні звіти про спортивно-фізкультурну роботу облради; в районних спортивних колективах 

(1955, 1961–1968, 1971–1980). Звіти головних суддів та підсумкові таблиці змагань (1971, 

1974–1980). Одноразові статистичні звіти про розприділення працівників по розмірах 

зарплати, чисельність, склад та освіту спеціалістів (1966–1970, 1977–1980). 

Фінансові плани облради (1966–1976). Зведені річні плани облради з праці та фондах 

зарплати (1966–1980). Штатні розписи, кошториси витрат. Звіт облради про виконання плану 

з праці (1966). Річні бухгалтерські звіти про фінансово-господарську діяльність. 
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Опис 1м 

Справ: 23; 1975–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1977, 1978, 1982); загальних 

профспілкових зборів (1976, 1980–1982); засідань місцевого комітету профспілки. 

Плани роботи місцевого комітету (1981, 1982). 

Кошториси прибутків та видатків (1975, 1978, 1981, 1982). Фінансові та статистичні звіти про 

роботу місцевого комітету (1975, 1978, 1980–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2611  Черкаське обласне управління державної хлібної інспекції Міністерства заготівель 

УРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 194; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 194; 1954–1980 рр. 

Накази, постанови голови Державного комітету РМ УРСР по хлібопродуктах і комбікормовій 

промисловості, Міністерства хлібопродуктів і заготівель УРСР (1968–1971, 1980); рішення 

міськвиконкому (1954). Накази начальника управління з основної діяльності (1969). 

Положення та наказ про організацію обласного управління (1954). 

Протоколи: виробничих нарад (1961–1966); нарад інспекторів при начальнику облуправління 

(1960, 1967–1980). 

Плани роботи управління (1966–1980). 

Річні титульні списки, плани фінансування та капітальних вкладень (1954, 1955). 

Доповіді, інформації про роботу управління (1962, 1964–1977). Інформації, довідки, відомості 

про роботу управління по контролю за зберіганням хліба (1961–1980). Плани роботи та звіти 

про роботу лабораторії (1961–1963, 1967–1980). 

Річні звіти про роботу з кадрами (1954–1961, 1967–1971, 1980). Статистичні звіти про 

чисельність та склад спеціалістів, які мають вищу і середню спеціальну освіту (1956–1966, 

1973–1976). 

Вступні баланси (1957, 1958, 1960). Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат. Річні 

бухгалтерські звіти про фінансово-господарську діяльність. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2612  Черкаське обласне підприємство по заготівлі та постачанню паливом населення, 

комунально-побутових підприємств і установ ―Облпаливо‖ виконавчого комітету Черкаської 

обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 1469; 1944–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 537; 1957–1991 рр. 

Накази начальника Укрголовпаливо (1974–1976, 1983–1986); рішення, розпорядження 

облвиконкому (1959–1980); накази начальника управління з основної діяльності (1976–1991). 
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Документи (протоколи, доповіді, плани та інші) про роботу Ради при управлінні (1973–1976, 

1984). 

Довідки та інформації про роботу управління (1973, 1977–1980). 

Листування з Укрголовпаливом, облвиконкомом з питань заготівель та реалізації палива 

(1974, 1976). 

Списки працівників управління та підприємств, представлених до нагородження (1974, 1977–

1980). 

Плани по виробництву (1957, 1958). Річні плани товарообігу по паливних складах та звіти 

про їх виконання (1957, 1959–1964, 1967–1988). Виробничі плани торфопідприємств (1957–

1959). Фінансові плани облпаливтресту та підприємств (1957–1962, 1973–1990). 

Звіти про виконання плану по продукції (1957–1975). Річні звіти облпаливтресту та 

підприємств (1957–1987); по кадрах (1957, 1960, 1961, 1964–1990). 

Документи (протоколи, інформації та інші) з раціоналізації (1960–1962, 1985–1987). 

Документи (річні титульні списки, ліміти фінансування, плани по праці) з капітального 

будівництва (1957–1962, 1968, 1978–1987). 

Паспортизація кар’єрів торфопідприємств (1957–1959). 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат (1957–1959, 1961, 1962, 1965–1968, 1971–

1978, 1981–1990). Річні бухгалтерські звіти з основної діяльності тресту та підприємств (1959, 

1960, 1962, 1963, 1965–1990). Аналізи фінансово-господарської діяльності управління 

(підприємства) (1976–1991). 

Документи (протоколи, колдоговори, кошториси витрат, фінансові і статистичні звіти) 

профспілкового комітету (1984–1987, 1991). 

 

 

Опис 2ос 

Справ: 190; 1957–1991 рр. 

Накази начальника тресту з основної діяльності та з особового складу. 

Особові справи звільнення працівників та службовців (1978–1991). 

Особові картки звільнених працівників тресту, паливних складів (1957, 1969–1991). 

Книги обліку: працівників та службовців тресту (1957); трудових книжок робітників тресту, 

складів та підприємств (1956–1965). 

Розрахунково-платіжні, оборотні та відомості по нарахуванню зарплати (1957–1986). Особові 

рахунки по зарплаті працівників та службовців тресту та паливних складів (1959–1968, 1978–

1980, 1982). 

 

 

Опис 3ос 

Справ: 10; 1959–1962 рр. 

Монастирищенське брикетне підприємство. 

Накази директора з особового складу. Заяви працівників та службовців про прийом, 

переміщення та звільнення (1959, 1960). 

Відомості по нарахуванню зарплати. Особові рахунки працівників та службовців по зарплаті 

(1959, 1960). 

 

 

Опис 4 ос 

Справ: 8; 1959–1961 рр. 

Смілянське брикетне підприємство 
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Накази директора з особового складу. Заяви працівників та службовців про прийом, 

переміщення та звільнення. 

Відомості по нарахуванню зарплати. Особові рахунки працівників та службовців по зарплаті. 

 

 

Опис 5ос 

Справ: 104; 1944–1960 рр. 

Черкаський ліспромгосп 

Накази директора з особового складу. Заяви працівників та службовців про прийом, 

переміщення та звільнення. 

Відомості по нарахуванню зарплати. Особові рахунки працівників та службовців по зарплаті. 

 

 

Опис 6ос 

Справ: 76; 1965–1990 рр. 

Черкаське управління ―Міжрайпаливо‖ 

Накази директора з особового складу. Заяви працівників та службовців про прийом, 

переміщення та звільнення. 

Відомості по нарахуванню зарплати. Особові рахунки працівників та службовців по зарплаті. 

 

 

Опис 7ос 

Справ: 75; 1965–1990 рр. 

Смілянське управління ―Міжрайпаливо‖ 

Накази директора з особового складу. Заяви працівників та службовців про прийом, 

переміщення та звільнення. 

Відомості по нарахуванню зарплати. Особові рахунки працівників та службовців по зарплаті. 

 

 

Опис 8ос 

Справ: 262; 1954–1976 рр. 

Черкаський паливний трест 

Особові справи звільнених працівників та службовців. 

 

 

Опис 9ос 

Справ: 199; 1950–1957 рр. 

Богуславське лісопромислове господарство 

Накази директора з основної діяльності та з особового складу. 

Списки особового складу, характеристики працівників (1952). 

Особові справи (1950, 1953–1956) та картки (1951–1953). звільнених працівників. 

Акти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом (1952, 1953, 1955, 1956). 

Відомості нарахування зарплати (1950, 1952–1957). Особові рахунки по зарплаті працівників 

(1952, 1954–1957). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 108; 1958–1983 рр. 
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Постанови президії обкому профспілки працівників місцевої промисловості та комунально-

побутових підприємств (1968, 1979). 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1959–1961, 1964, 1965, 1967–1981); загальних 

зборів членів профспілки (1962, 1963, 1966–1973, 1981–1983); засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1968, 1969). 

Колективні договори між адміністрацією підприємства та місцевим комітетом профспілки 

(1968, 1972–1978, 19981–1983). 

Соціалістичні зобов’язання працівників та службовців і довідки про їх виконання (1967–

1968). 

Кошториси прибутків та видатків. Річні фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого 

комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2614  Черкаське обласне правління Спілки наукових та інженерних об’єднань України, 

м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 631; 1958–2001 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 485; 1958–1996 рр. 

Документи (стенографічні звіти, протоколи, доповіді та інші) звітно-виборних конференцій 

обласних правлінь, обласних міжгалузевих конференцій (1958, 1961, 1963–1982, 1985–1987). 

Протоколи: засідань та постанови президії облправління; пленарних засідань облправління 

(1980–1990); секретаріату облправління (1988–1990); звітно-виборних конференцій та зборів; 

первинних організацій (1961, 1962, 1965, 1975, 1979, 1980); засідань пленумів та президій 

обласних правлінь науково-технічного товариства (1961–1967, 1970–1977, 1985). Протоколи 

конференцій, звітні доповіді, статистичні звіти та інші документи про звіти і вибори 

галузевих правлінь (1970–1987). 

Тематичні плани, плани роботи президії облправління та галузевих правлінь (1967–1996). 

Довідки, інформації, статистичні звіти про роботу облправління, галузевих правлінь та 

первинних організацій науково-технічного товариства (1959–1992). Інформації та пояснюючі 

записки про виконання плану розвитку і впровадження нової техніки (1961–1977, 1981). 

Довідки, інформації ради науково-технічного товариства та підприємств про розробку і 

впровадження заходів з наукової організації праці (1966–1969); про роботу первинних 

організацій на підприємствах області (1970–1978). Довідки, інформації ради науково-

технічного товариства та підприємств про розробку і впровадження заходів з наукової 

організації праці (1966–1969); про роботу первинних організацій на підприємствах області 

(1970–1978). Довідки, інформації ради, представлені в Республіканську раду та інші 

організації вищого рівня (1978–1984). Постанови, умови, підсумки та інші документи оглядів, 

конкурсів (1958–1990). Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів з вищою і 

середньою спеціальною освітою (1980, 1982). 

Бюджети, штатні розписи, кошториси витрат обласного правління та первинних організацій 

(1961–1994). Звіти про виконання бюджету обласною радою та обласними правліннями 

(1961–1995). 

 

 

Опис 1д 
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Справ: 12; 1967, 1968 рр. 

Документи (постанови, протоколи, плани, заходи, звіти) про впровадження наукової 

організації праці на підприємствах. 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 34; 1988–2001 рр. 

Постанови керівника облправління по кадрах (1990–1996). 

Документи по нагородженню членів тимчасових творчих колективів (1990–1994). 

Особові справи звільнених працівників (1988–1992, 1994, 1996, 2000, 2001). 

Відомості нарахування: винагород членам тимчасових творчих колективів і екстрених 

комісій (1988–1990); зарплати штатним працівникам облради (1988–1998). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2615  Черкаський обласний телерадіокомітет виконавчого комітету Черкаської обласної 

Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 1189; 1954–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1129; 1954–1985 рр. 

Наказ про організацію редакції, положення про редакцію (1954, 1957). 

Протоколи засідань комітету по радіомовленню та конференцій радіослухачів (1964–1970, 

1975–1978, 1981). 

Основні напрямки та плани роботи комітету (1970, 1981–1985). Плани радіопередач обласної 

редакції (1954–1978). 

Звіти про роботу обласного комітету (1966–1968). Довідки, представлені Держкомітету 

радіомовлення УРСР, облвиконкому з питань радіомовлення. 

Оригінали передач, присвячені датам області (1955–1960, 1964–1985). Особливо-цінні 

матеріали про соцзмагання між областями (1956–1984). Виступи по радіо: членів уряду, 

керівників місцевих органів (1956–1958, 1962–1970); знатних людей, поетів та письменників 

області (1955, 1957–1959, 1961–1967). Виступи, статті, передачі про передовий досвід в 

сільському господарстві. Циклові передачі, матеріали радіопередач ―Говорять і пишуть друзі 

з братніх республік‖ (1954–1968). Тексти радіопередач обласних вістей (1970–1985). 

Радіопередачі молодіжного та художнього мовлення (1958–1985). Радіопередачі, 

радіожурнали, репортажі на різні теми. 

Рецензії на передачі обласного радіо та районних редакцій радіомовлення (1954–1981). 

Штатні розписи, кошториси витрат та фонди по зарплаті. Річні бухгалтерські звіти. Річні 

статистичні звіти (1954–1976). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 60; 1962–1981 рр. 

Протоколи та доповіді звітно-виборних зборів профспілкової організації (1962–1969, 1976–

1981); загальних зборів профорганізації; засідань місцевого комітету. 

Кошториси витрат. Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого комітету. 
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Ф. Р-2616  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників харчової 

промисловості, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 1304; 1954–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1093; 1954–1981 рр. 

Документи адміністративно-господарського відділу, відділу соціального страхування, 

виробничо-масової, організаційно-масової, культурно-масової та житлово-побутової роботи, 

охорони праці, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 177; 1982–1986 рр. 

Документи адміністративно-господарського відділу, відділу соціального страхування, 

виробничо-масової, організаційно-масової, культурно-масової та житлово-побутової роботи, 

охорони праці, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 18; 1962, 1966–1971 рр. 

Документи адміністративно-господарського відділу, відділу соціального страхування, 

виробничо-масової, організаційно-масової, культурно-масової та житлово-побутової роботи, 

охорони праці, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 16; 1968–1971 рр. 

Фотоальбоми. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2617  Черкаська обласна контора Української республіканської контори Держбанку 

СРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 1321; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1054; 1994–1979 рр. 

Документи відділів: загального, планово-економічного, грошового обігу, головного ревізора, 

кадрів, кредитування колгоспів, кредитування сільського господарства, кредитування 

місцевого господарства, фінансування капітальних вкладень; міського управління; головної 

бухгалтерії. 
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Опис 2 

Справ: 93; 1980 р. 

Документи відділів: загального, планово-економічного, грошового обігу, головного ревізора, 

кадрів, кредитування колгоспів, кредитування сільського господарства, кредитування 

місцевого господарства, фінансування капітальних вкладень; міського управління; головної 

бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 88; 1954–1980 рр. 

Документи відділів: загального, планово-економічного, грошового обігу, головного ревізора, 

кадрів, кредитування колгоспів, кредитування сільського господарства, кредитування 

місцевого господарства, фінансування капітальних вкладень; міського управління; головної 

бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 2; 1954–1978 рр. 

Додаткові річні статистичні звіти контори про прибутки та видатки союзного бюджету. 

 

 

Опис 1ф 

Справ: 3; 1954–1975 рр. 

Книга пошани працівників обласної контори (1965–1967). 

Фотоальбоми про життя та будні трудового колективу облконтори. 

 

 

Опис 1вс (фабрика механізованого обліку) 

Справ: 17; 1976–1980 рр. 

Накази директора фабрики з основної діяльності. 

Виробничо-фінансові плани (1978–1980). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про 

виконання виробничого плану. 

 

 

Опис 1всм 

Справ: 14; 1978–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних зборів членів профспілки (1980); загальних зборів членів 

профспілки; засідань місцевого комітету. 

Колективні договори та звіти про його виконання. 

Соціалістичні зобов’язання працівників фабрики (1978, 1979). 

Кошториси витрат, фінансові та статистичні звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 50; 1954–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних зборів членів профспілки (1964, 1972, 1980); загальних зборів 

членів профспілки (1954–1968, 1973–1980); засідань місцевого комітету (1954–1966, 1972–

1980). 

Кошториси витрат, фінансові звіти (1970–1980). 
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Ф. Р-2618  Черкаське обласне управління хлібопродуктів Міністерства заготівель УРСР, м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 1336; 1954–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1010; 1954–1978 рр. 

Документи відділів: канцелярії, кадрів, хлібофуражного постачання і транспорту, виробничо-

технічного, планового-фінансового, заготівель сортового насіння, капітального будівництва і 

матеріально-технічного постачання, технічного нагляду за капітальним будівництвом; 

головної бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 278; 1979–1983 рр. 

Документи відділів: канцелярії, кадрів, хлібофуражного постачання і транспорту, виробничо-

технічного, планового-фінансового, заготівель сортового насіння, капітального будівництва і 

матеріально-технічного постачання, технічного нагляду за капітальним будівництвом; 

головної бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 39; 1958–1969 рр. 

Документи відділів: канцелярії, кадрів, хлібофуражного постачання і транспорту, виробничо-

технічного, планового-фінансового, заготівель сортового насіння, капітального будівництва і 

матеріально-технічного постачання, технічного нагляду за капітальним будівництвом; 

головної бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 9; 1965–1982 рр. 

Протоколи: загальних зборів працівників управління та звітні доповіді про роботу місцевого 

комітету (1969–1974); профспілкових зборів (1978, 1979); засідань місцевого комітету. 

Кошториси витрат, фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого комітету (1978–

1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2619  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників будівництва і 

промисловості будівельних матеріалів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 659; 1957–1981 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 644; 1957–1981 рр. 

Спільні постанови Колегії Головкиївбуду Міністерства будівництва СРСР та президій 

обласних комітетів профспілки (1965–1967); постанови президії ЦК, РК профспілки, 

Черкаської облради профспілок (1958–1965, 1968, 1969, 1980, 1981). 

Протоколи та документи до них: обласних звітно-виборних конференцій обкому (1963, 1965, 

1967, 1969, 1976, 1979, 1981); пленумів обкому; засідань президії та профактиву обкому; 

конференцій та звітно-виборних зборів райкомів, місцевих комітетів профорганізацій області 

(1957–1971); зборів низових профорганізацій (1959, 1961, 1963–1967). 

Плани роботи обкому (1957–1965, 1976). 

Доповідні записки, довідки обкому про виробничо-масову, культурно-виховну роботу та з 

інших питань профроботи (1963, 1964, 1967–1981). 

Листування з країнами народної демократії по обміну досвідом виробничо-масової роботи 

(1958–1960, 1963). 

Документи (списки, виробничі характеристики та інші) про нагородження значками 

―Відмінник соцзмагань УРСР‖ (1962–1980). 

Інформації обкому про підсумки з укладання та виховання колективних договорів; умови 

огляду конкурсу комплексних бригад будівельників, акти та протоколи комісій по 

проведенню огляду (1959, 1962–1981). 

Соцзобов’язання та договори соцзмагань підприємств, протоколи загальних зборів та нарад 

про їх розгляд (1959–1981). 

Довідки з охорони праці та техніки безпеки, звіти підприємств про нещасні випадки, 

пов’язані з виробництво, м. 

Зведений профбюджет обкому та кошториси профорганізацій. Штатні розписи обкому та 

первинних організацій (1970–1981). Бюджет по державному соцстрахуванню (1960–1981). 

Кошториси державного соцстрахування профорганізацій (1962–1967). Зведені річні звіти про 

виконання профбюджету. Річні звіти про виконання бюджету по соцстрахуванню (1957–1961, 

1963, 1968–1981). Фінансові звіти підвідомчих профорганізацій (1961–1978). Зведені річні та 

піврічні статистичні звіти і таблиці обкому про роботу. Акти ревізій фінансово-господарської 

діяльності обкому (1968, 1969, 1976, 1977). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 15; 1971–1975 рр. 

Протоколи та документи до них: обласних звітно-виборних конференцій обкому; пленумів 

обкому; засідань президії та профактиву обкому; конференцій та звітно-виборних зборів 

райкомів, місцевих комітетів профорганізацій області; зборів низових профорганізацій. 

Плани роботи обкому. 

Зведені річні звіти про виконання профбюджету. Річні звіти про виконання бюджету по 

соцстрахуванню. Фінансові звіти підвідомчих профорганізацій. Зведені річні та піврічні 

статистичні звіти і таблиці обкому про роботу. Акти ревізій фінансово-господарської 

діяльності обкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2620  Черкаський груповий комітет професійної спілки працівників міського і сільського 

будівництва, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 20; 1954–1956 рр. 
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Опис 1 

Справ: 20; 1954–1956 рр. 

Постанови, розпорядження Всесоюзних, республіканського профорганів; накази Міністра 

міського і сільського будівництва; постанови президії Черкаської облради профспілок. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій групового комітету (1955, 1956); засідань 

президії групового комітету (1956); профконференції Черкаського обласного будівельного 

тресту (1954); загальних профзборів та засідань будівельних комітетів. 

Плани роботи групового комітету (1956). 

Довідки та інформації з охорони праці і техніки безпеки, звіти та акти підприємств про 

нещасні випадки, пов’язані з виробництвом (1955, 1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2621  Смілянський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод 

Міністерства машинобудування для легкої, харчової промисловості і побутових приладів 

СРСР, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 1536; 1931–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 944; 1944–1976 рр. 

Документи секретаріату, відділів: планово-виробничого, кадрів, техніки безпеки, 

капітального будівництва, праці і зарплати, головного конструктора, фінансово-збутового; 

бюро раціоналізації і винахідництва, бухгалтерії, технічної бібліотеки, заводського комітету 

профспілки. 

 

 

Опис 2 

Справ: 317; 1977–1985 рр. 

Документи секретаріату, відділів: планово-виробничого, кадрів, техніки безпеки, 

капітального будівництва, праці і зарплати, головного конструктора, фінансово-збутового; 

бюро раціоналізації і винахідництва, бухгалтерії, технічної бібліотеки, заводського комітету 

профспілки. 

 

 

Опис 3 

Справ: 15; 1931–1943 рр. 

Накази по заводу (1943). 

Техніко-промислово-фінансовий план (1941). 

Річні бухгалтерські звіти заводу з основної діяльності. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 260; 1949–1974 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1960–1974). 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій та зборів заводу (1954, 1959, 1962, 1968, 

1972); загальнозаводських профконференцій заводу (1960–1963, 1966–1974); засідань 
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президії заводського комітету (1970–1973); партійно-господарських та профактивів заводу 

(1961, 1963, 1965, 1967–1973); загальних зборів працівників заводу (1953, 1961, 1963, 1966); 

засідань заводського комітету; засідань цехових комітетів та загальних зборів цехів (1955, 

1960–1962). 

Плани роботи заводського комітету (1959–1974). 

Листування з Черкаським обкомом профспілки та іншими організаціями з питань 

організаційно-виробничої і культурно-виховної роботи (1960–1962, 1971). 

Списки кандидатів на присвоєння бригад відмінної якості продукції (1955, 1961–1965, 1968, 

1970–1973). 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1959–1974). 

Договори на соцзмагання між заводами, соцзобов’язання працівників заводу та довідки про їх 

виконання (1959–1974). Книга Пошани Всесоюзного соцзмагання (1949–1957, 1959). 

Документи (рішення, копії рацпропозицій, звіти) з раціоналізації та винахідництва (1959–

1965). 

Звіти про освоєння заходів з охорони праці та техніки безпеки, про нещасні випадки, 

пов’язані з виробництвом (1950–1965). 

Документи: (положення, рішення, витяги з протоколів) про роботу товариських судів (1959–

1974); про роботу народної дружини (1959–1963). 

Кошториси витрат, фінансові та статистичні звіти про роботу заводського комітету (1954–

1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2622  Президія Черкаської обласної колегії адвокатів Міністерства юстиції УРСР, м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 401; 1954–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 380; 1954–1990 рр. 

Розпорядження президії колегії з основної діяльності (1958–1964, 1976). 

Протоколи: засідань президії колегії, загальних зборів та кущових нарад колегії (1955, 1957, 

1960–1967); загальних зборів адвокатів, звітно-виборних зборів, нарад з завідуючими 

юридичних консультацій (1956–1958, 1968–1990). 

Плани роботи президії (1975–1978, 1981–1986). 

Узагальнення роботи адвокатів колегії (1968–1989). Документи про якість роботи адвокатів 

(1958–1966). 

Аналізи стану дотримання держдисципліни у юридичних консультаціях області (1975, 1978, 

1979, 1985–1990). Документи (постанови президії, доповідні записки, довідки) тематичних та 

комплексних перевірок юридичних консультацій (1967–1970, 1975–1986). Документи 

(постанови, довідки, листування) огляду-конкурсу на кращу юридичну консультацію області 

(1975, 1976, 1981). Акти ревізій та довідки юридичних консультацій і президії колегії (1954–

1974). 

Статистичні звіти про роботу колегії та юридичних консультацій (1968–1990). 

Документи (зобов’язання, інформації, листування) по соцзмаганню (1975–1989). 

Штатні розписи, плани з праці (1978–1990). Кошториси витрат та прибутків колегії та 

юридичних консультацій і інформації про їх виконання (1970–1990). Річні баланси президії 

колегії та річні фінансові звіти юридичних консультацій (1966–1975, 1978–1990). Статистичні 
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звіти про виконання планів з праці, соціального страхування, охорони праці (1970–1975, 

1978–1980, 1983–1986). 

Протоколи засідань профспілкового комітету (1985, 1986). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 21; 1963–1969 рр. 

Прибутково-видаткові кошториси колегії (1965–1969). Фінансові звіти юридичних 

консультацій області (1965–1969). Статистичні звіти з праці і соцстраху. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2623  Відділ кінофікації і кінопрокату виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 71; 1954–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 71; 1954–1963 рр. 

Накази: Міністерства культури СРСР: УРСР, Головного управління кінофікації і кінопрокату 

(1955, 1957–1963); обласного управління культури (1954, 1958–1963). Річні плани 

експлуатації кіномережі та прокатних надходжень (1955–1962). 

Зведені річні звіти по кіномережі області. 

Договори соцзмагання та акти про їх виконання (1954, 1957–1960, 1962). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу (1958–1963). Затверджені фонди зарплати. Зведені 

річні звіти про виконання планів (1957–1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2624  Обласний науково-методичний центр народної творчості і культурно-освітньої 

роботи управління культури виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 574; 1954–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 523; 1954–1986 рр. 

Накази, директиви Міністерства культури УРСР, облуправління культури; накази директора 

центру з основної діяльності (1979–1982). 

Положення про будинок народної творчості (1954, 1955, 1958, 1960). 

Протоколи: засідань художньо-методичної ради та секцій по жанрах (1959–1969, 1972–1975, 

1978–1980); виробничих нарад (1959–1982). 

Плани роботи центру. 

Довідки, інформації про стан масово-політичної та культурно-освітньої роботи в області, 

представлені в державні органи (1963–1966, 1980–1986). 

Листування з Міністерством культури УРСР, Центральним будинком народної творчості з 

організаційно-методичних питань (1954–1976). 
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Річні звіти про роботу центру (1956, 1958, 1963–1986). Плани роботи і річні звіти про роботу 

міських та районних будинків культури (1963–1984). Доповідні записки, інформації 

методистів центру про стан районних будинків культури (1966–1969, 1979). Документи 

(плани, графіки, сценарії, програми виступів) про роботу районних театрів народної 

творчості (1967–1976, 1979). 

Документи (протоколи, інформації, картки учасників обласного огляду-конкурсу) про масові 

заходи по лінії художньої самодіяльності. 

Документи: (програми курсів, рознарядки, кошториси і інш.) про підготовку керівників 

художньої самодіяльності (1954–1961, 1964–1982); про підготовку колективів художньої 

самодіяльності (1955–1972); про перепідготовку колективів і керівників всіх жанрів (1955–

1963, 1967–1975, 1977, 1980). 

Штатно-кошторисні розписи центру (1955–1964). Річні фінансові звіти (1954–1964). Акти 

документальних ревізій та перевірянь фінансово-господарської діяльності центру (1963). 

Документи (протоколи, соцзобов’язання, кошториси, фінансові і статистичні звіти) 

профспілкового комітету (1983–1986). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 51; 1968–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів; загальних зборів членів профспілки (1970, 1973–

1982); засідань профспілкового комітету. 

Плани роботи профкому (1971–1982). 

Соцзобов’язання працівників центру та підсумки їх виконання (1974–1982). 

Кошториси витрат, фінансові та статистичні звіти про роботу профкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2625  Черкаське виробничо-аграрне об’єднання по виробництву, заготівлі і переробці 

цукрового буряку ―Черкасбурякоцукроагропром‖ Держагропрому УРСР, м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 4105; 1954–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1168; 1954–1968 рр. 

Документи секретаріату, відділів: виробничого, планового, сировинного, радгоспного, 

капітального будівництва, фінансового, кадрів, техніки безпеки, промислової відгодівлі, 

планово-економічного, праці і зарплати, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 1014; 1969–1980 рр. 

Документи секретаріату, відділів: виробничого, планового, сировинного, радгоспного, 

капітального будівництва, фінансового, кадрів, техніки безпеки, промислової відгодівлі, 

планово-економічного, праці і зарплати, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 
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Справ: 316; 1954–1968 рр. 

Документи секретаріату, відділів: виробничого, планового, сировинного, радгоспного, 

капітального будівництва, фінансового, кадрів, техніки безпеки, промислової відгодівлі, 

планово-економічного, праці і зарплати, бухгалтерії. 

 

 

Опис 4д 

Справ: 258; 1954–1986 рр. 

Документи секретаріату, відділів: виробничого, планового, сировинного, радгоспного, 

капітального будівництва, фінансового, кадрів, техніки безпеки, промислової відгодівлі, 

планово-економічного, праці і зарплати, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 227; 1979–1980 рр. 

Виробничо-фінансові плани бурякорадгоспів. Техніко-промислово-фінансові плани 

цукрозаводів. 

Завершуючі технологічні звіти цукрозаводів. 

Колективні договори між адміністраціями і профорганізаціями цукрозаводів та документи по 

перевірянню їх виконанню. 

Статистичні звіти цукрозаводів, бази матеріально-технічного постачання, ПМК, 

бурякорадгоспів про чисельність та склад спеціалістів, які мають вищу і середню спеціальну 

освіту (1980). 

Річні бухгалтерські звіти цукрозаводів та комбінатів. Акти комплексних документальних 

ревізій виробничої і фінансово-господарської діяльності цукрозаводів та комбінатів. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 1058; 1958–1978 рр. 

Перспективні плани розвитку цукрових заводів, основні напрямки та заходи по 

налагодженню виробничих потужностей (1969–1980). Виробничо-фінансові плани 

бурякорадгоспів (1969–1978). Техніко-промислово-фінансові плани цукрозаводів та 

комбінатів (1972–1978). 

Завершуючі технологічні звіти цукрозаводів (1977, 1978). 

Колективні договори цукрозаводів і комбінатів, бурякорадгоспів та акти перевіряння їх 

виконання (1971, 1974–1978). 

Договір на соцзмагання між цукрокомбінатами, бурякорадгоспами (1975). 

Статистичні звіти цукрозаводів про чисельність та склад спеціалістів, які мають вищу і 

середню освіту (1973, 1974, 1977). 

Титульні списки бурякорадгоспів, відгодівельних пунктів (1975). Акти приймання в 

експлуатацію закінчених будівництвом цукрозаводів (1974). 

Звіти цукрозаводів і комбінатів, рафінадного заводу, шкіл ФЗУ та інших підвідомчих 

підприємств про фінансово-господарську діяльність. Основні показники виробничо-

фінансових планів бурякорадгоспів (1969–1978). Акти комплексних документальних ревізій 

виробничої і фінансово-господарської діяльності цукрозаводів та комбінатів (1978). 

 

 

Опис 1пд 

Справ: 30; 1950, 1959 рр. 
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Виробничо-технічні паспорти цукрозаводів (1950). Паспорти водного господарства 

цукрозаводів (1959). 

Річні підсумки роботи відгодівельних пунктів (1959). 

 

 

Опис 5 

Справ: 4; 1972–1976 рр. 

Накази керуючого тресту про ліквідацію спецчастин, стан таємного діловодства. 

Інформації, представлені обкому Компартії України про виконання п’ятирічного плану по 

приросту потужностей, удосконалення методів та стилю роботи, покращення умов праці, 

посилення боротьби з крадіжками (1974–1976). 

Документи (наказ, протоколи та інші) про нещасний випадок на Верхняцькому цукрозаводі, 

про санітарний стан підприємств області (1972). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 30; 1966–1979 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1968–1972, 1977–1979); загальних профзборів 

(1969, 1973–1979); засідань місцевого комітету (1969, 1969, 1973–1979). 

Кошториси витрат, фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2626  Черкаський ордена Трудового Червоного Прапора завод хімічного волокна ім. 

ХХП з’їзду КПРС Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 1921; 1956–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1296; 1956–1979 рр. 

Документи секретаріату; відділів: виробничого, планового, фінансового, кадрів, планово-

економічного, праці і зарплати, капітального будівництва, техніки безпеки, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 79; 1980 р. 

Документи секретаріату; відділів: виробничого, планового, фінансового, кадрів, планово-

економічного, праці і зарплати, капітального будівництва, техніки безпеки, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 п/я (підприємство п/я В–8079) 

Справ: 98; 1971–1980 рр. 

Накази та розпорядження директора підприємства з виробничих питань. 

Зведений перспективний план (1971–1980). Річні техніко-промислово-фінансові плани. 

Плани по собівартості продукції та листування по випуску продукції (1971–1977). Плани 

організаційно-технічних заходів з нової техніки та науково-дослідних роботах, річні плани 

підприємства, розрахунки по використанню виробничих потужностей. 

Титульні списки по капітальному будівництву (1971). 
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Опис 1м 

Справ: 448; 1959–1980 рр. 

Постанови ВЦРПС, ЦК профспілки працівників нафтової і хімічної промисловості СРСР, 

Черкаської облради профспілок (1963–1980). 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1961, 1963, 1964, 1966–1971, 1974); 

профконференцій (1961–1980); засідань президії заводського комітету (1970–1980); засідань 

партійно-господарського активу (1962–1964, 1966, 1968, 1971–1974, 1977); засідань 

заводського комітету. 

Плани роботи заводського комітету (1965–1980). 

Документи (протоколи, довідки, доповіді) звітно-виборних зборів цехових комітетів 

профспілки (1970–1978). 

Довідки, звіти, інформації про роботу завкому та його комісій, цехових комітетів та профгруп 

(1965, 1970–1980). 

Колективні договори між адміністрацією заводу та заводським комітетом (1961–1972). 

Документи (умови, соцзобов’язання та інші) з організації соцзмагання (1977–1979). 

Виробничі характеристики на працівників, інженерно-технічних працівників та службовців 

заводу (1963–1969). 

Кошториси витрат завкому (1968–1980). Фінансові та статистичні звіти про роботу завкому 

(1964–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2627  Черкаська механізована колона № 11 тресту ―Київсільелектромережабуд‖, м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 63; 1954–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 63; 1954–1969 рр. 

Накази Київського міжобласного спеціалізованого будівельно-монтажного тресту, рішення 

облвиконкому (1968). Накази, розпорядження начальника мехколони з основної діяльності 

(1968, 1969). 

Протоколи нарад по розгляду результатів виробничої, господарсько-фінансової діяльності 

колони (1967–1969). 

Виробничі програми (1968, 1969). Будівельно-фінансові плани (1968, 1969). 

Доповідні записки, інформації про стан електрифікації колгоспів області та подальші 

перспективи її розвитку (1958, 1962, 1963, 1966–1968). Акти приймання в експлуатацію 

електроустановок колгоспів та радгоспів області (1968, 1969). 

Документи (плани, відомості, інформації, звіти) про роботу з кадрами (1968, 1969). 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1968, 1969). 

Документи (соцзобов’язання, відомості, довідки, акти, протоколи, характеристики) про 

соцзмагання колективу працівників, інженерно-технічних працівників та службовців колони 

(1966–1969). 

Документи (протоколи, заяви, схеми описання, звіти та інші) з раціоналізації та 

винахідництву впровадження нової техніки (1958–1969). 
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Документи (акти, положення, звіти, аналізи виробничих травм та інші) з техніки безпеки та 

охорони праці (1955–1969). 

Плани з праці, собівартості будівельно-монтажних робіт, штатні розписи, кошториси витрат 

колони (1968, 1969). Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат прорабських дільниць 

(1955). Річні фінансові звіти (1968, 1969). Аналізи та акти ревізій фінансово-господарської 

діяльності колони (1968, 1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2628  Місцевий комітет професійної спілки працівників сільського господарства і 

заготівель при Черкаській будівельно-монтажній конторі ―Укрсільелектробуд‖, м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 38; 1957–1965 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1957–1965 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій (1959, 1963); звітно-виборних та загальних 

профзборів (1957–1963); засідань місцевого комітету (1957–1963). Звітна доповідь голови 

місцевого комітету про роботу (1962). 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1957–1963). 

Соцзобов’язання колективу контори і прорабських дільниць та відомості про їх виконання 

(1958–1960, 1963–1965). 

Плани заходів з техніки безпеки та виробничої санітарії (1962, 1964). 

Кошториси витрат (1958–1960, 1962, 1965). Річні фінансові та статистичні звіти про роботу 

місцевого комітету (1957–1960, 1962, 1964, 1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2630  Черкаський обласний виробничий рибний комбінат Головного управління рибного 

господарства внутрішніх водойм УРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 595; 1958–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 534; 1958–1980 рр. 

Розпорядження Міністерства сільського господарства УРСР, накази Головного управління 

рибного господарства внутрішніх водойм УРСР, постанови, розпорядження Черкаського 

раднаргоспу, рішення та розпорядження облвиконкому (1958–1972, 1978, 1980). Накази 

директора рибкомбінату з основної діяльності (1968–1980). 

Протоколи: виробничих нарад працівників риболовецьких та рибоводних господарств, 

виробничо-технічної ради комбінату (1961, 1966, 1970–1980); загальних зборів працівників 

риболовецьких колгоспів (1963–1967). 

Перспективний план розвитку рибного господарства (1965–1970). Плани вирощування та 

вилову товарної риби (1965–1980). Зведені річні промислово-фінансові плани. Фінансові 

плани комбінату та рибних господарств (1965–1970, 1973–1980). Зведені та річні виробничо-
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фінансові плани по рибколгоспах (1969, 1973–1980). Промислово-фінансові плани 

рибколгоспів та рибних господарств (1963–1970, 1973–1980). 

Листування з управліннями рибної, м’ясо-молочної промисловості та іншими організаціями 

про відтворення рибних запасів у внутрішніх водоймах, будівництво тваринних рибних 

господарств рибколгоспами, посилення охорони рибних запасів (1963–1970). 

Доповідні записки та довідки комбінату про стан рибоводства в області (1961–1971). 

Річні звіти по рибоводству (1967–1980). Довідки, інформації про діяльність комбінату (1967, 

1975, 1976). Річні звіти рибколгоспів та рибних господарств (1963–1967, 1971–1980). Зведені 

звіти комбінату та річні звіти рибгоспів про виконання планів по продукції і з праці (1963–

1965, 1971–1980); про фінансово-господарську діяльність. Статистичні звіти: про 

надходження та впровадження рацпропозицій (1967–1980); про нещасні випадки, пов’язані з 

виробництвом та про освоєння коштів на заходи з охорони праці (1966–1972, 1975, 1980). 

Звіти про розвиток та впровадження нової техніки (1968–1980). Зведені одноразові звіти про 

розприділення чисельності працівників та службовців, роботу з кадрами. Основні показники, 

аналізи виконання промислово-фінансових планів, виробничої, господарсько-фінансової 

діяльності комбінату, рибколгоспів та рибних господарств (1963–1980). 

Колективні договори (1977–1980). 

Договори на соцзмагання між комбінатами, соцзобов’язання та підсумки їх виконання (1958, 

1959, 1963, 1965, 1967–1970, 1973–1980).Документи (плани, ліміти фінансування, титульні 

списки капробіт, штатні розписи, кошториси витрат, звіти) з капітального будівництва. 

Документи (акти, висновки, рішення і інші) про відведення та вибір земельних ділянок під 

будівництво (1963–1976). 

 

Опис 1д 

Справ: 15; 1958–1962 рр. 

Протоколи: виробничих нарад працівників риболовецьких та рибоводних господарств, 

виробничо-технічної ради комбінату; загальних зборів працівників риболовецьких колгоспів. 

Перспективний план розвитку рибного господарства. Плани вирощування та вилову товарної 

риби. Зведені річні промислово-фінансові плани. Фінансові плани комбінату та рибних 

господарств. Зведені та річні виробничо-фінансові плани по рибколгоспах. 

Документи (плани, ліміти фінансування, титульні списки капробіт, штатні розписи, 

кошториси витрат, звіти) з капітального будівництва. Документи (акти, висновки, рішення і 

інші) про відведення та вибір земельних ділянок під будівництво. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 46; 1965–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1977–1980); звітно-виборних профзборів 

(1965–1970); загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету; виробничих 

нарад (1972); засідань товариського суду (1966). 

Плани роботи місцевого комітету (1977, 1978). 

Колективні договори між адміністрацією комбінату та профспілковим комітетом та акти по 

перевірянню їх виконання (1967, 1968, 1970–1972). 

Соцзобов’язання колективів комбінату, рибколгоспів і рибних господарств та документи по 

їх виконанню (1971, 1972). 

Кошториси витрат (1965, 1967–1972, 1978, 1980). Фінансові та статистичні звіти про роботу 

місцевого комітету (1965–1970, 1972, 1978, 1980). 
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Ф. Р-2631  Управління культури виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 1016; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 802; 1954–1980 рр. 

Накази Міністерства культури УРСР, рішення облвиконкому. Накази начальника управління 

з основної діяльності (1961–1969, 1977–1980). 

Інформації та довідки, надіслані Міністерству культури УРСР і листування з ним з питань 

культурно-освітньої роботи (1954–1958, 1971–1974). 

Документи (протоколи, плани, зведені звіти, інформації та інші) про роботу культурно-

освітніх установ області (1954–1977). 

Документи (директиви, накази, розпорядження, листування, звіти та інші) про роботу з 

кадрами (1954–1977). Одноразові статистичні звіти управління та підвідомчих установ про 

чисельність адміністративно-управлінського персоналу (1955–1976). 

Документи (плани, довідки, інформації) з капітального будівництва. 

Бюджети управління та річні звіти про його виконання (1954–1958, 1970–1980). Штатні 

розписи, кошториси витрат: управління (1960–1980); обласних підвідомчих установ 

культури; госпрозрахункових установ (1970–1980). Зведені статистичні звіти управління та 

підвідомчих установ про виконання плану з праці (1959–1980). Річні бухгалтерські звіти 

управління та підвідомчих установ культури (1956–1980). Документи (накази, акти, довідки) 

комплексних ревізій культурно-освітніх установ області (1975–1980). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 39; 1954–1969 рр. 

Накази Міністерства культури УРСР, рішення облвиконкому. Накази начальника управління 

з основної діяльності. 

Інформації та довідки, надіслані Міністерству культури УРСР і листування з ним з питань 

культурно-освітньої роботи. 

Документи (протоколи, плани, зведені звіти, інформації та інші) про роботу культурно-

освітніх установ області. 

Документи (директиви, накази, розпорядження, листування, звіти та інші) про роботу з 

кадрами. Одноразові статистичні звіти управління та підвідомчих установ про чисельність 

адміністративно-управлінського персоналу. 

Документи (плани, довідки, інформації) з капітального будівництва. 

Бюджети управління та річні звіти про його виконання. Штатні розписи, кошториси витрат: 

управління; обласних підвідомчих установ культури; госпрозрахункових установ. Зведені 

статистичні звіти управління та підвідомчих установ про виконання плану з праці. Річні 

бухгалтерські звіти управління та підвідомчих установ культури. Документи (накази, акти, 

довідки) комплексних ревізій культурно-освітніх установ області. 

 

 

Опис 2д 
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Справ: 144; 1954–1969 рр. 

Накази Міністерства культури УРСР, рішення облвиконкому. Накази начальника управління 

з основної діяльності. 

Інформації та довідки, надіслані Міністерству культури УРСР і листування з ним з питань 

культурно-освітньої роботи. 

Документи (протоколи, плани, зведені звіти, інформації та інші) про роботу культурно-

освітніх установ області. 

Документи (директиви, накази, розпорядження, листування, звіти та інші) про роботу з 

кадрами. Одноразові статистичні звіти управління та підвідомчих установ про чисельність 

адміністративно-управлінського персоналу. 

Документи (плани, довідки, інформації) з капітального будівництва. 

Бюджети управління та річні звіти про його виконання. Штатні розписи, кошториси витрат: 

управління; обласних підвідомчих установ культури; госпрозрахункових установ. Зведені 

статистичні звіти управління та підвідомчих установ про виконання плану з праці. Річні 

бухгалтерські звіти управління та підвідомчих установ культури. Документи (накази, акти, 

довідки) комплексних ревізій культурно-освітніх установ області. 

 

 

Опис 3 

Справ: 7; 1964–1976 рр. 

Накази, вказівки Міністерства культури УРСР про стан та заходи з покращення зберігання, 

обліку та охорони експонатів з дорогоцінних каменів в музеях республіки та інформації з 

даного питання (1974). 

Інформації управління про дотримання трудового законодавства, правової пропаганди та 

покращення умов праці в установах культури області (1976). 

Листи, доповідні записки управління про виконання постанов колегії про роботу з 

колективами, які виїжджають за кордон, дружні зв’язки з Польською Народною Республікою, 

списки установ культури Черкаської області для відвідувань іноземцями (1969–1974). 

Доповіді про стан цивільної оборони управління (1974). 

Акти про виділення документів до знищення (1964–1974). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 24; 1966–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1968, 1969, 1980); загальних зборів членів 

профспілки (1966, 1967, 1971–1974, 1980); засідань місцевого комітету (1966–1974, 1977, 

1980). 

Плани роботи місцевого комітету (1966–1969). 

Кошториси витрат. Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2632  Черкаський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій ―Руська Поляна‖ 

відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області  

Справ: 248; 1957–1984 рр. 
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Опис 1 

Справ: 182; 1957–1984 рр. 

Накази: Міністерства охорони здоров’я УРСР, облвідділу охорони здоров’я (1959, 1963, 1968, 

1970, 1972, 1977); головного лікаря санаторію з основної діяльності (1970–1984). 

Плани роботи санаторію (1974–1977). 

Довідки, інформації про роботу санаторію (1971–1973, 1982, 1983). Річні текстові та 

статистичні звіти санаторію про лікувальну роботу. Одноразові звіти про розприділення 

чисельності працівників і службовців по розмірах зарплати, за статтю, віком та стажем 

роботи, чисельність адміністративно-управлінського персоналу. 

Соцзобов’язання колективу санаторію (1973, 1977). 

Угоди на проведення заходів з охорони праці та техніці безпеки і відомості про їх виконання, 

річні звіти про нещасні випадки (1970–1973, 1975, 1977). 

Титульні списки капітальних робіт, плани з праці, річні звіти по капітальних вкладеннях 

(1962, 1970, 1971, 1978–1984). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання кошторису витрат по бюджету. 

Акти ревізії фінансово-господарської діяльності санаторію (1967–1976). 

Документи (протоколи, кошториси витрат, фінансові і статистичні звіти) профспілкового 

комітету (1981–1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 66; 1957–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних та загальних профзборів (1957–1969, 1972, 1974–1981); засідань 

місцевого комітету. Доповіді голови місцевого комітету про роботу (1965–1967, 1972–1977). 

Плани роботи місцевого комітету (1966–1980). 

Документи (соцзобов’язання, списки, представлення та інші) по соцзмаганню (1975–1977). 

Кошториси витрат (1961, 1965–1973, 1977–1980). Фінансові та статистичні звіти про роботу 

місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2633  Відділ юстиції виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 553; 1954–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1954–1956 рр. 

Протоколи та документи до них обласних, міжвідомчих і кущових нарад з народними 

суддями та нотаріусами області. 

Доповіді про підсумки вивчення судової практики по окремих категоріях цивільних справ та 

виконання судових рішень (1956). 

Зведені річні статистичні звіти про роботу нотаріальних контор області. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Фінансові звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 528; 1971–1984 рр. 
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Постанови колегій Міністерств юстиції СРСР і УРСР (1978–1984); рішення, розпорядження 

облвиконкому (1974–1984); накази начальника відділу з основної діяльності (1977–1984). 

Протоколи та документи до них: засідання колегії відділу (1984); оперативних нарад 

працівників відділу; міжвідомчих нарад (1977–1980). 

Плани роботи відділу. 

Документи (плани, довідки, аналізи, узагальнення, листування): про роботу відділу (1978–

1981, 1984); про роботу обласної колегії адвокатів (1972–1983); про стан правової пропаганди 

в області; про правову роботу в народному господарстві; про народні суди; про судову 

практику (1971, 1973, 1974); про роботу нотаріальних контор області. 

Статистичні звіти суддів по розгляду цивільних та кримінальних справ, адміністративної 

відповідальності порушників, скарг, про роботу судових виконавців; про роботу з кадрами. 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу, народних судів та нотаріальних контор області. 

Зведені та річні бухгалтерські звіти. 

Документи (протоколи, кошториси витрат, фінансові і статистичні звіти) місцевого комітету 

(1982–1984). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 11; 1971–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних загальних профзборів; засідань місцевого комітету. 

Документи (умови, соцзобов’язання, підсумки виконання) по соцзмаганню (1973–1976). 

Кошториси витрат. Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2634  Черкаський обласний суд Міністерства юстиції УРСР, м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 423; 1954–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 187; 1954–1984 рр. 

Постанови, рішення облвиконкому (1959, 1965). 

Протоколи: оперативних і виробничих нарад та засідань президії суду (1963, 1969–1979, 

1984): обласних та міжвідомчих нарад працівників суду (1963–1965); обласних та кущових 

нарад з народними суддями і нотаріусами області (1957–1962). 

Плани роботи суду (1957–1959, 1980–1984). 

Узагальнення, огляди, аналізи судової практики суду та народних судів по окремих 

категоріях цивільних і кримінальних справ (1958, 1961–1984). Статистичні звіти судової 

колегії по цивільних справах суду (1954–1956). Зведені статистичні звіти про діяльність 

народних судів області по розгляду цивільних справ 1-ої інстанції, по кримінальних справах 

(1954–1970); про роботу нотаріальних контор області (1957–1962), Довідки членів суду про 

якість роботи окремих народних судів та акти ревізії народних судів (1955, 1956, 1976–1979, 

1984). 

Листування з Міністерством юстиції УРСР, Верховним Судом УРСР, прокуратурою та 

іншими організаціями про роботу суду з питань боротьби зі злочинністю і судимістю в 

області (1967, 1970, 1976–1983). 
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Штатні розписи, кошториси витрат (1954–1962, 1972–1979). Річні бухгалтерські звіти (1971–

1979). Фінансові звіти (1954–1962, 1971–1979). 

 

 

Опис 2 

Справ: 47; 1954–1968 рр. 

Постанови, рішення облвиконкому. 

Протоколи: оперативних і виробничих нарад та засідань президії суду: обласних та 

міжвідомчих нарад працівників суду; обласних та кущових нарад з народними суддями і 

нотаріусами області. 

Плани роботи суду. 

Узагальнення, огляди, аналізи судової практики суду та народних судів по окремих 

категоріях цивільних і кримінальних справ. Статистичні звіти судової колегії по цивільних 

справах суду. Зведені статистичні звіти про діяльність народних судів області по розгляду 

цивільних справ 1-ої інстанції, по кримінальних справах; про роботу нотаріальних контор 

області, довідки членів суду про якість роботи окремих народних судів та акти ревізії 

народних судів. 

Листування з Міністерством юстиції УРСР, Верховним Судом УРСР, прокуратурою та 

іншими організаціями про роботу суду з питань боротьби зі злочинністю і судимістю в 

області. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Фінансові звіти. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 168; 1954–1984 рр. 

Кримінальні справи осіб, які засуджені до виключної міри покарання – розстрілу. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 21; 1954, 1959–1976, 1982–1988 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1959–1968, 1983–1988); загальних профзборів; 

засідань місцевого комітету. 

Кошториси витрат (1968–1975, 1983–1988). Фінансові та статистичні звіти про роботу 

місцевого комітету (1968–1975, 1983–1988). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2635  Державний архів Черкаської області виконавчого комітету Черкаської області 

обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 840; 1954–1994 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 689; 1954–1994 рр. 

Накази Головархіву УРСР (1980–1982); рішення облвиконкому (1958); накази директора 

архіву з основної діяльності (1974–1994); розпорядження директора архіву з основної 

діяльності (1972–1975). 
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Протоколи та документи до них: дирекції архіву (1983–1994); засідань науково-методичної 

ради архіву і ЕПК; засідань науково-дослідних семінарів (1980–1982); виробничих та 

службових нарад (1955–1960, 1963–1978, 1994); загальних зборів співробітників архіву 

(1979–1981). 

Перспективні плани архіву з усіх видів діяльності та плани розвитку архівної справи в 

області (1964–1970, 1973–1995). Плани роботи держархіву (1954–1985). Плани виставок 

(1972–1974, 1982, 1988–1990, 1994). 

Історія архіву (1968). 

Тематичні огляди фондів (1960, 1961, 1978–1981, 1986–1989, 1991). Методичні посібники, 

розроблені співробітниками архіву (1960–1976, 1980–1982, 1989–1992). Статті та лекції 

співробітників архіву (1966–1968, 1972–1994). 

Документи (звіти, довідки, акти обслідувань) про роботу архіву (1954–1986). Звіт про 

виконання перспективного плану публікаційної роботи (1956–1959). Статистичні звіти архіву 

(1962–1978, 1987). Огляди: діяльності архівних органів та установ УРСР (1968); стану архівів 

та документної частини діловодства обласних установ області (1968, 1969, 1988–1992). Річні 

звіти: про роботу міських та районних архівів області (1988–1994); про роботу 

госпрозрахункового відділу при архіві (1988–1994); про роботу госпрозрахункових груп при 

держрайміськархівах області (1988–1994). Статистичні звіти про чисельність та склад 

спеціалістів, які мають вищу освіту, чисельність, склад та рух працівників (1960, 1961, 1979–

1985, 1988–1994). Тематичні запити та позитивні відповіді на них (1954, 1957–1977, 1980–

1987). Запити та заяви про наведення довідок біографічного характеру для установ і громадян 

іноземних держав, копії виданих довідок (1969–1973, 1979–1985). 

Паспорти архіву (1955–1987). Відомості про зміни у складі та обсязі архівних фондів (1958–

1968, 1973, 1981, 1983–1985). 

Акти приймання-передавання архіву (1957, 1958, 1976, 1988). 

Списки установ, осіб, від яких повинні надходити документи на держзберігання (1975, 1979). 

Штатно-посадові списки співробітників архіву (1976, 1977, 1982, 1984, 1987–1990, 1993). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954–1964, 1980, 1983, 1988–1994). Річні бухгалтерські 

звіти (1954–1964, 1988–1994). 

Документи (протоколи, соцзобов’язання, кошториси витрат, фінансові і статистичні звіти) 

місцевого комітету (1979–1994). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 60; 1954–1967 рр. 

Накази начальника архівного відділу МВС з особового складу; накази директора архіву з 

особового складу. 

Службові та виробничі характеристики співробітників (1970). 

Відомості на виплату зарплати працівникам та службовцям архіву (1954–1965). 

Особові рахунки працівників та службовців (1955–1963). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 91; 1954, 1956, 1960–1978 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1968–1978); загальних зборів членів профспілки 

(1954, 1956, 1960–1975, 1978); засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1963–1971). 

Соцзобов’язання співробітників архіву (1969, 1972–1978). 

Стінні газети (1969–1973). 
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Кошториси витрат (1961–1976). Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого комітету 

(1961–1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2637  Черкаське обласне управління меліорації і водного господарства Міністерства 

меліорації і водного господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 581; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 560; 1954–1980 рр. 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства водного господарства 

УРСР, Головводгоспу УРСР, рішення, розпорядження облвиконкому; накази начальника 

управління з основної діяльності (1965–1980). 

Протоколи засідань технічної ради (1965–1980). 

Плани по водогосподарському будівництву з праці. Фінансові плани (1955–1959). Зведені 

виробничо-фінансові плани лугомеліоративних станцій (1960–1964). 

Інформації, довідки управління, представлені облвиконкому, про виробничу діяльність 

(1965–1980). 

Документи (накази, плани, кошториси, річні звіти) про роботу групи по підготовці 

водосховища Кременчуцької ГЕС (1962–1964). 

Річні звіти управління (1954–1964). Звіти про виконання плану меліоративних робіт та 

експлуатаційних заходів Тясмино-Супойським управлінням експлуатації осушувальних 

систем (1959–1980). 

Документи (схеми об’єктів, паспорті відомості, зведені і оціночні відомості, акти здачі 

об’єктів) по паспортизації водогосподарських об’єктів (1954–1957, 1960, 1966–1980). 

Списки переселенців із зон затоплення Кременчуцької ГЕС, довідки про хід переселення 

населення (1964–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти (1965–1980). Акти ревізій та 

перевірянь фінансової діяльності управління і підвідомчих організацій (1965–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 21; 1971–1977 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1971); загальних зборів членів профспілки; засідань 

місцевого комітету (1973–1977). 

Плани роботи місцевого комітету (1975–1977). 

Кошториси витрат. Фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2638  Черкаський обласний трест шовківництва управління шовківництва Міністерства 

сільського господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 303; 1954–1979 рр. 
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Опис 1 

Справ: 303; 1954–1979 рр. 

Накази управління шовківництва Міністерства сільського господарства УРСР, обласного 

управління сільського господарства, рішення облвиконкому (1955–1965). 

Протоколи виробничих нарад працівників (1956, 1958, 1960–1967). 

Виробничо-фінансові плани тресту і міжрайконтор та основні показники їх виконання (1954, 

1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1973–1979). Промислово-фінансові плани тресту і міжрайконтор 

та основні показники їх виконання (1956, 1958, 1962, 1964–1976). 

Річні звіти тресту та міжрайконтор з основної діяльності. 

Документи (плани, інформації, відомості, порівнюючі дані) по шовківництву і тутоводству 

тресту та міжрайконтор (1954–1965). 

Документи: (показники, характеристики, відомості, довідки та інші) по сільгоспропаганді 

передового досвіду та досягнень передовиків (1955, 1960–1973); (основні показники, 

соцзобов’язання, списки, відомості та інші) по сільськогосподарській виставці та обліку 

передовиків-шовківників (1955, 1956, 1960, 1963–1979). 

Одноразові статистичні звіти по кадрах, про чисельність та склад спеціалістів, які мають 

вищу і середню освіту (1955–1964, 1973–1979). Звіти про нещасні випадки, пов’язані з 

виробництвом та про освоєння коштів на заходи з охорони праці (1959, 1962, 1973–1977). 

Колективні договори (1976–1979). 

Документи (постанови, рішення, титульні списки, ліміти фінансування, звіти та інші) з 

капітального будівництва (1954, 1961–1964, 1972–1979). 

Штатні розписи, кошториси витрат тресту та міжрайконтор. Акти ревізій фінансово-

господарської діяльності тресту та міжрайконтор (1961–1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2639  Управління капітального будівництва виконавчого комітету Черкаської обласної 

Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 519; 1958–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 495; 1958–1986 рр. 

Рішення, розпорядження облвиконкому (1958–1962, 1965–1967, 1970–1975, 1980–1986). 

Накази начальника управління з основної діяльності (1961, 1962, 1965, 1968–1986). 

Протоколи виробничих та технічних нарад (1958–1963, 1970–1976, 1980–1986). 

Плани та звіти з праці (1958–1967, 1970–1985). 

Документи (річні титульні списки капробіт, плани фінансування, довідки, інформації, звіти, 

акти приймання виконаних робіт на скриті роботи) з капітального будівництва. 

Протоколи та висновки технічної ради при обласному відділі у справах будівництва і 

архітектури з розгляду технічної документації (1965, 1966, 1970–1976, 1980–1986). 

Документи (плани, довідки про хід будівництва, акти приймання в експлуатацію споруд) 

житлового господарства (1959–1967). 

Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів, списки співробітників (1963–1967, 

1970–1986). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1958–1967, 1970–1985). Річні бухгалтерські звіти (1958–

1967, 1970–1986). 
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Документи (соцзобов’язання, кошториси витрат, фінансові звіти) профспілкового комітету 

(1983–1986). 

Документи (протоколи, плани, акти, статистичні звіти) групи народного контролю (1983, 

1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 24; 1962–1973, 1977–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних зборів членів профспілки (1968, 1969); загальних зборів членів 

профспілки (1968, 1970, 1973, 1977–1982); засідань місцевого комітету (1968–1973, 1977–

1982). 

Кошториси прибутків та видатків. Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого 

комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2640  Жашківська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-

фашистської окупації), м. Жашків Жашківського району Київської області  

Справ: 1; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1943 р. 

Перепис населення села. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2641  Відділ у справах будівництва і архітектури виконавчого комітету Черкаської 

обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 1257; 1954–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1022; 1954–1977 рр. 

Документи загального відділу, секретаря, архітектурно-планувального бюро, пам’ятників 

архітектури, інспекції архітектурно-будівельного контролю, технічного бюро, бюро 

експертизи проектів і кошторисів, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 222; 1978–1984 рр. 

Документи загального відділу, секретаря, архітектурно-планувального бюро, пам’ятників 

архітектури, інспекції архітектурно-будівельного контролю, технічного бюро, бюро 

експертизи проектів і кошторисів, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 
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Справ: 13; 1961–1967, 1975–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1976, 1977, 1979, 1980, 1982); загальних профзборів 

(1961–1967, 1979); засідань місцевого комітету. 

Кошториси прибутків та видатків. Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого 

комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2642  Черкаські художньо-виробничі майстерні художнього фонду УРСР, м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 293; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 192; 1954–1980 рр. 

Накази, розпорядження художнього фонду СРСР (1954–1965). Накази директора майстерень 

з основної діяльності (1970–1976). 

Документи (накази, акт про передачу художньому фонду УРСР організацій і підприємств 

системи ―Укоопхудожник‖, відомості, списки) про створення Черкаського обласного 

художнього фонду УРСР (1964). 

Протоколи: засідань правління товариства (1954–1963); художньої ради та творчої секції; 

загальних зборів товариства (1954–1963). 

Виробничі плани (1954, 1955, 1958–1963, 1970–1980). 

Річні виробничі звіти та відомості про виконання виробничого плану (1970–1980). Основні 

показники планів з праці та випуску художньої продукції (1964–1969). Статистичні звіти про 

чисельність адміністративно-управлінського персоналу, розприділення всіх працюючих по 

займаних посадах (1969–1976). Звіт про стан охорони праці та техніки безпеки (1972). 

Соцзобов’язання колективу та підсумки їх виконання (1969, 1970, 1973–1980). 

Каталоги художніх виставок в місті Черкаси (1966, 1968). Книги відгуків про художні 

виставки (1955, 1957, 1960–1965, 1971–1976). 

Відомості про молодих спеціалістів-художників (1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1964–1980). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 50; 1970–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1970, 1972, 1973, 1975, 1976); загальних зборів 

членів профспілки (1970–1976, 1980); засідань місцевого комітету (1970–1976, 1979–1980). 

Звітні доповіді голови місцевого комітету про роботу (1970–1975). 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1972–1980). 

Кошториси прибутків та витрат. Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого 

комітету. Акти перевірянь фінансово-господарської діяльності місцевого комітету (1972–

1976). 

 

 

Опис 3 

Справ: 40; 1954–1969 рр. 
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Протоколи: звітно-виборних профзборів; загальних зборів членів профспілки; засідань 

місцевого комітету. Звітні доповіді голови місцевого комітету про роботу. 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання. 

Кошториси прибутків та витрат. Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого 

комітету. Акти перевірянь фінансово-господарської діяльності місцевого комітету. 

 

 

Опис 4 

Справ: 11; 1954–1963 рр. 

Протоколи засідань місцевого комітету (1963, 1964). 

Кошториси витрат. Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2644  Обласне правління науково-технічного товариства будіндустрії Черкаської 

обласної ради науково-технічного товариства, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 25; 1958–1966 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1958–1966 рр. 

Документи (протокол, план роботи оргбюро) про організацію в області правління (1958). 

Протоколи: звітно-виборних конференцій (1961–1966); засідань президії правління (1961–

1966). 

Плани роботи правління (1959, 1961–1966). 

Кошториси витрат (1959, 1962–1966). Фінансові та статистичні звіти про роботу правління 

(1959–1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2645  Кримчанський сільський виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Кримки Кам’янського району Кіровоградської області  

Справ: 4; 1928, 1931, 1932 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1928, 1931, 1932 рр. 

Розпорядження районного земельного відділу про весняну посівну кампанію, колективізацію 

(1931, 1932). 

Документи (розпорядження райвійськомату, накази, оголошення, протоколи, поіменні 

списки) з військового призиву (1928). 

Акти та звіти про роботу сільради (1931, 1932). 
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Ф. Р-2646  Управління державного страхування Черкаської області Головного управління 

держстрахування Міністерства фінансів УРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 939; 1954–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 836; 1954–1985 рр. 

Накази, рішення Головного управління держстрахування, облвиконкому, облфінвідділу 

(1960–1965, 1969–1973). Накази начальника управління з основної діяльності (1964–1985). 

Протоколи: обласних нарад (1956–1958, 1961–1964); виробничих нарад працівників 

райінспекцій (1964–1985). 

Плани роботи управління (1969–1985). Плани надходження страхових платежів. 

Документи (постанови, нагородні листи, облікові картки, списки) про нагородження 

працівників держстраху (1954, 1970–1985). 

Звіти: про операції держстрахування; про результати обліку об’єктів обов’язкового 

страхування та обрахування страхових платежів; про страхування життя. Зведені звіти про 

виконання планів з праці (1964–1985). Відомості про рентабельність страхових операцій 

(1955). 

Документи (плани, звіти, листування) про переоцінку будівель (1957–1959). 

Соцзобов’язання працівників держстраху області та інформації про їх виконання (1970–

1985). 

Документи (інформації, довідки, зведені звіти, статистичні звіти) про роботу з кадрами 

(1964–1985). 

Документи (протоколи, довідки, інформації управління і інспекцій) з організаційно-масової 

роботи (1969–1985). 

Штатні розписи, кошториси витрат управління; інспекцій (1954, 1955, 1958–1963, 1969–1973, 

1976–1985). Зведені річні бухгалтерські звіти управління. Річні бухгалтерські звіти інспекцій 

(1969–1985). Акти та довідки ревізій управління (1969–1971). Акти комплексних ревізій 

оперативно-фінансового діяльності (1969–1985). 

Документи (протоколи, кошториси витрат, фінансові і статистичні звіти) профспілкового 

комітету (1984–1985). 

Протоколи та довідки групи народного контролю (1985). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 19; 1955–1963 рр. 

Протоколи: обласних нарад; виробничих нарад працівників райінспекцій. 

Плани роботи управління. Плани надходження страхових платежів. 

Документи (постанови, нагородні листи, облікові картки, списки) про нагородження 

працівників держстраху. 

Документи (плани, звіти, листування) про переоцінку будівель. 

Документи (інформації, довідки, зведені звіти, статистичні звіти) про роботу з кадрами. 

Документи (протоколи, довідки, інформації управління і інспекцій) з організаційно-масової 

роботи. 

Штатні розписи, кошториси витрат управління; інспекцій. Зведені річні бухгалтерські звіти 

управління. Річні бухгалтерські звіти інспекцій. Документи (протоколи, кошториси витрат, 

фінансові і статистичні звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 
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Справ: 84; 1954–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1955, 1956, 1963, 1965,1967, 1976–1982); загальних 

профзборів (1954–1964, 1969–1976, 1979–1982); засідань місцевого комітету (1954–1957, 

1960–1963, 1966–1982). Звітні доповіді голови про роботу місцевого комітету (1974–1976). 

Плани роботи місцевого комітету (1955, 1969–1972, 1978–1981). 

Кошториси витрат (1954–1957, 1960–1962, 1966–1982). Фінансові та статистичні звіти про 

роботу місцевого комітету (1954–1962, 1966–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2647  Черкаська обласна спілка споживчих і кооперативних товариств Української 

спілки споживчих товариств ―Усоопспілка‖, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 3542; 1954–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 697; 1953–1961 рр. 

Документи секретаріату; відділів: організаційного, виробничого, праці і зарплати, кадрів, 

книжкової торгівлі, оптової торгівлі, фондів і кон’юнктури, організації і техніки торгівлі, 

громадського харчування, нових методів планування і економічного стимулювання; 

фінансового управління; заготівельного управління; управління по організації торгівлі 

залишками сільськогосподарських продуктів. 

 

 

Опис 2 

Справ: 1058; 1962–1969 рр. 

Документи секретаріату; відділів: організаційного, виробничого, праці і зарплати, кадрів, 

книжкової торгівлі, оптової торгівлі, фондів і кон’юнктури, організації і техніки торгівлі, 

громадського харчування, нових методів планування і економічного стимулювання; 

фінансового управління; заготівельного управління; управління по організації торгівлі 

залишками сільськогосподарських продуктів. 

 

 

Опис 3 

Справ: 1058; 1970–1978 рр. 

Документи секретаріату; відділів: організаційного, виробничого, праці і зарплати, кадрів, 

книжкової торгівлі, оптової торгівлі, фондів і кон’юнктури, організації і техніки торгівлі, 

громадського харчування, нових методів планування і економічного стимулювання; 

фінансового управління; заготівельного управління; управління по організації торгівлі 

залишками сільськогосподарських продуктів. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 82; 1954–1966 рр. 

Документи секретаріату; відділів: організаційного, виробничого, праці і зарплати, кадрів, 

книжкової торгівлі, оптової торгівлі, фондів і кон’юнктури, організації і техніки торгівлі, 

громадського харчування, нових методів планування і економічного стимулювання; 
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фінансового управління; заготівельного управління; управління по організації торгівлі 

залишками сільськогосподарських продуктів. 

 

 

Опис 2д 

Справ: 19; 1965, 1967–1969 рр. 

Документи секретаріату; відділів: організаційного, виробничого, праці і зарплати, кадрів, 

книжкової торгівлі, оптової торгівлі, фондів і кон’юнктури, організації і техніки торгівлі, 

громадського харчування, нових методів планування і економічного стимулювання; 

фінансового управління; заготівельного управління; управління по організації торгівлі 

залишками сільськогосподарських продуктів. 

 

 

Опис 6 

Справ: 436; 1979–1981 рр. 

Документи секретаріату; відділів: організаційного, виробничого, праці і зарплати, кадрів, 

книжкової торгівлі, оптової торгівлі, фондів і кон’юнктури, організації і техніки торгівлі, 

громадського харчування, нових методів планування і економічного стимулювання; 

фінансового управління; заготівельного управління; управління по організації торгівлі 

залишками сільськогосподарських продуктів. 

 

 

Опис 5д 

Справ: 145; 1958–1972, 1974–1981 рр. 

Документи секретаріату; відділів: організаційного, виробничого, праці і зарплати, кадрів, 

книжкової торгівлі, оптової торгівлі, фондів і кон’юнктури, організації і техніки торгівлі, 

громадського харчування, нових методів планування і економічного стимулювання; 

фінансового управління; заготівельного управління; управління по організації торгівлі 

залишками сільськогосподарських продуктів. 

 

 

Опис 4 

Справ: 47; 1962–1973, 1976–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1967, 1968, 1979–1981); загальних профзборів; 

засідань місцевого комітету (1964–1973, 1976–1981). 

Кошториси витрат (1962, 1966, 1970–1972, 1976–1981). Фінансові та статистичні звіти про 

роботу місцевого комітету (1963–1965, 1969–1972, 1977–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2648  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників зв’язку, м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 401; 1954–1957, 1968–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 401; 1954–1957, 1968–1980 рр. 
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Протоколи засідань колегії Міністерства зв’язку УРСР, протоколи та постанови 

республіканського комітету профспілки (1956, 1973, 1975, 1979, 1980). Протоколи та 

постанови обласних конференцій (1954, 1955, 1969, 1971, 1974, 1979): пленумів; засідань 

президії обкому; звітно-виборних зборів профорганізацій (1968–1973, 1976–1980). 

Плани роботи обкому (1954–1957, 1973, 1975). Плани та звіти про розвиток фізкультури і 

спорті (1954–1956, 1968–1975). 

Інформації, довідки: про стан організаційно-масової та культурно-виховної роботи, хід звітів 

та виборів в профорганізаціях підприємств зв’язку (1968–1980); про роботу профорганізацій з 

покращення умов праці, побутового та культурного обслуговування працівників зв’язку, 

оздоровлення трудящих та дітей (1968, 1969, 1972, 1973). 

Колективні договори підприємств зв’язку та акти перевіряння їх виконання (1955–1957, 

1968–1980). 

Документи (постанови, умови, соцзобов’язання, інформації, довідки) по соцзмаганню. 

Зведені статистичні звіти обкому та статистичні звіти профорганізацій про роботу. 

Документи (плани, звіти, списки, листування та інші) з раціоналізації та винахідництва 

(1954–1956, 1971–1980). 

Документи (плани, інформації, довідки, звіти про нещасні випадки) з охорони праці та 

техніки безпеки. 

Довідки та аналізи про стан впровадження наукової організації праці на підприємствах 

зв’язку (1970–1978). 

Зведені профбюджети обкому та бюджети держсоцстраху (1957, 1968–1980). Звіти про 

виконання профбюджетів та бюджетів держсоцстраху. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2649  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників автотранспорту і 

шосейних доріг, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 801; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1954–1957 рр. 

Протоколи та постанови обласних профконференцій (1954, 1955); пленумів (1956, 1957); 

засідань групового комітету профспілки. 

Плани роботи групового комітету (1955, 1956). 

Договори на соцзмагання та протоколи з перевіряння підсумків соцзмагання. 

Статистичні звіти про роботу комітету. Звіти про надходження та впровадження винаходів і 

рацпропозицій, про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом (1956, 1967). 

Кошториси ФЗМК (1954–1956). Звіти про виконання профбюджетів та бюджетів по 

держсоцстраху. 

 

 

Опис 2 

Справ: 768; 1968–1980 рр. 

Постанови колегії Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних доріг УРСР, 

президії Українського республіканського комітету профспілки працівників автотранспорту і 

шосейних доріг, Черкаської обласної профради (1970–1980). 
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Протоколи: обласних конференцій профспілки та документи до них (1969, 1971, 1974, 1976, 

1979); пленумів обкому; засідань президії обкому; звітно-виборних конференцій та зборів 

ФЗМК (1970–1980). 

Інформації, довідки обкому з питань організаційно-масової роботи, державного 

соцстрахування про підсумки Всесоюзного громадського огляду використання резервів 

виробництва та режиму економії. 

Колективні договори місцевих комітетів та акти перевіряння їх виконання. 

Документи (соцзобов’язання і підсумки їх виконання, довідки, інформації про присвоєння 

звання колективам комуністичної праці) по соцзмаганню. 

Зведені звіти обкому та звіти фабрично-заводських і місцевих комітетів профспілки: про 

підсумки виборів; про роботу клубів, будинків та палаців культури, бібліотек; про роботу 

обкому та фабрично-заводських і місцевих комітетів профспілок; про потерпілих про 

нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом та освоєння коштів на заходи з охорони 

праці (1972, 1974, 1976–1980). 

Зведені профбюджети обкому, кошториси витрат ФЗМК; по держсоцстраху. Зведені звіти 

обкому, річні звіти ФЗМК про виконання профбюджетів та бюджетів по держсоцстраху. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2650  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників зв’язку, 

автотранспорту і шосейних доріг, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 285; 1957–1968 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 247; 1958–1968 рр. 

Протоколи: обласних конференцій профспілки та документи до них (1958, 1959, 1961, 1963, 

1965, 1967); пленумів обкому; засідань президії обкому; конференцій первинних 

профорганізацій (1963, 1964); звітно-виборних профзборів первинних профорганізацій (1960, 

1961, 1965, 1966); загальних зборів та засідань ФЗМК (1958–1965). 

Плани роботи обкому (1958–1966). Плани та звіти про розвиток фізкультури і спорту (1958, 

1959, 1962–1964). 

Листування з профорганізаціями з питань політико-виховної та культурно-масової роботи, 

про роботу з трудових спорів, роботу товариських судів, соцзмагання по професіях, бригадах 

відмінної якості (1958–1960, 1963, 1964). 

Колективні договори первинних профорганізацій та документи з перевіряння їх виконання. 

Договори на соцзмагання між колективами автогосподарств, соцзобов’язання працівників та 

підсумки їх виконання (1959–1967). 

Зведені таблиці про профспілкове членство, наявність профорганізацій та річні статистичні 

звіти про роботу клубів, бібліотек. Звіти: з раціоналізації та винахідництва (1959–1966); про 

потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом (1962–1966). 

Положення, звіти та протоколи змагань, засідань судейських колегій про змагання і 

спартакіади (1965, 1966). 

Зведені профбюджети, кошториси та бюджети по держсоцстраху. Звіти про виконання 

профбюджетів та бюджетів по держсоцстраху. 

 

 

Опис 1д 
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Справ: 38; 1957–1967 рр. 

Протоколи: обласних конференцій профспілки та документи до них; пленумів обкому; 

засідань президії обкому; конференцій первинних профорганізацій; звітно-виборних 

профзборів первинних профорганізацій; загальних зборів та засідань ФЗМК. 

Плани роботи обкому. Плани та звіти про розвиток фізкультури і спорту. 

Колективні договори первинних профорганізацій та документи з перевіряння їх виконання. 

Договори на соцзмагання між колективами автогосподарств, соцзобов’язання працівників та 

підсумки їх виконання. 

Зведені таблиці про профспілкове членство, наявність профорганізацій та річні статистичні 

звіти про роботу клубів, бібліотек. Звіти: з раціоналізації та винахідництва; про потерпілих 

при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом . 

Положення, звіти та протоколи змагань, засідань судейських колегій про змагання і 

спартакіади. 

Зведені профбюджети, кошториси та бюджети по держсоцстраху. Звіти про виконання 

профбюджетів та бюджетів по держсоцстраху. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2652  Черкаська обласна контора по заготівлі і відгодівлі худоби і птиці 

―Заготхудобовідгодівля‖ Головного управління по заготівлі і промисловій відгодівлі худоби і 

птиці ―Укрголовзаготхудобовідгодівля‖, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 222; 1953–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 219; 1953–1969 рр. 

Накази Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерства сільського 

господарства УРСР, розпорядження Київського раднаргоспу, постанови, рішення 

облвиконкому (1964–1968). 

Протоколи виробничих нарад (1968, 1969). 

Річні виробничо-фінансові плани облконтори. Виробничо-фінансові та промислово-фінансові 

плани райконтор. 

Зведені та річні звіти про рух худоби і птиці. 

Документи (накази, постанови, соцзобов’язання, показники, довідки, списки і характеристики 

передовиків) по соцзмаганню райконтор (1966–1969). 

Документи (плани підготовки і підвищення кваліфікації, інформації про роботу з кадрами, 

звіти, списки спеціалістів) про роботу з кадрами (1963–1969). 

Паспорти райконтор (1957). 

Штатні розписи, кошториси витрат обласної та райконтор. Зведені та річні бухгалтерські 

звіти: обласної і райконторі про фінансово-господарську діяльність облконтори (1955, 1959–

1961) та райконтор (1956, 1957). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 3; 1967–1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки, засідань місцевого комітету. 
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Ф. Р-2653  Трест ―Черкасижитлобуд‖ будівельно-монтажного комбаніту ―Черкаспромбуд‖, м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 1431; 1954–1989 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1063; 1954–1989 рр. 

Накази Головсхідпромбуду Міністерства промислового будівництва УРСР, рішення 

облвиконкому (1956, 1959–1961, 1966–1969, 1971). Накази управляючого трестом з основної 

діяльності (1963–1989); розпорядження керуючого трестом з основної діяльності (1954, 1955, 

1957–1959, 1961, 1963, 1966–1989). 

Протоколи: засідань технічної ради (1954–1959, 1966, 1967, 1973–1989); зборів 

господарського активу тресту (1956–1958); нарад та зборів активу будівельників області 

(1955, 1959–1961). 

Плани будівельно-монтажних робіт, виробничі плани та плани з праці тресту і будівельних 

управлінь. Фінансові плани тресту та підвідомчих організацій (1957–1989). Плани 

фінансування капітальних вкладень, плани та річні титульні списки з капітального 

будівництва (1954–1962, 1970–1972). 

Річні звіти про виконання плану будівельно-монтажних робіт та введення в дію об’єктів 

будівництва і виробничих потужностей, звіти про виконання плану з праці і будівництві. 

Інформації про виконання фінансових планів (1957–1989). Річні звіти про залишки, 

надходження та витрати будівельних матеріалів в будівництві (1955–1967). 

Інформації та акти х перевіряння виконання колективних договорів організаціями тресту 

(1963–1966, 1968, 1970). 

Соцзобов’язання колективу тресту та підсумки їх виконання (1956–1958, 1963–1975). 

Документи: (протоколи, плани, звіти, довідки та інші) про роботу з кадрами; про 

надходження і впровадження винаходів, технічних удосконалень і рацпропозицій (1956, 1957, 

1962–1968, 1971–1989); з охорони праці та техніки безпеки (1957, 1958, 1963–1971, 1974–

1989); про розвиток та впровадження нової техніки (1956, 1959, 1962–1968, 1971–1989). 

Кошториси адміністративно-господарських та управлінських витрат. Річні звіти з висновками 

балансових комісій та вступні баланси тресту і будівельних управлінь. Акти ревізій 

виробничо-господарської діяльності будівельних організацій тресту (1966). 

Документи (протоколи, колективні договори і інформації про їх виконання, бюджети, 

статистичні звіти) будівельного комітету профспілки (1975–1989). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 92; 1953–1974 рр. 

Накази Головсхідпромбуду Міністерства промислового будівництва УРСР, рішення 

облвиконкому. Накази управляючого трестом з основної діяльності; розпорядження 

керуючого трестом з основної діяльності. 

Протоколи: засідань технічної ради; зборів господарського активу тресту; нарад та зборів 

активу будівельників області. 

Плани будівельно-монтажних робіт, виробничі плани та плани з праці тресту і будівельних 

управлінь. Фінансові плани тресту та підвідомчих організацій. Плани фінансування 

капітальних вкладень, плани та річні титульні списки з капітального будівництва. 
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Річні звіти про виконання плану будівельно-монтажних робіт та введення в дію об’єктів 

будівництва і виробничих потужностей, звіти про виконання плану з праці і будівництві. 

Інформації про виконання фінансових планів. Річні звіти про залишки, надходження та 

витрати будівельних матеріалів в будівництві. 

Інформації та акти х перевіряння виконання колективних договорів організаціями тресту. 

Соцзобов’язання колективу тресту та підсумки їх виконання. 

Документи: (протоколи, плани, звіти, довідки та інші) про роботу з кадрами; про 

надходження і впровадження винаходів, технічних удосконалень і рацпропозицій; з охорони 

праці та техніки безпеки; про розвиток та впровадження нової техніки. 

Кошториси адміністративно-господарських та управлінських витрат. Річні звіти з висновками 

балансових комісій та вступні баланси тресту і будівельних управлінь. Акти ревізій 

виробничо-господарської діяльності будівельних організацій тресту. 

Документи (протоколи, колективні договори і інформації про їх виконання, бюджети, 

статистичні звіти) будівельного комітету профспілки. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 30; 1955–1974 рр. 

Протоколи: звітно-виборних зборів членів профспілки (1970, 1973, 1974); загальних зборів 

членів профспілки (1956, 1957, 1960, 1962, 1971, 1972, 1974); засідань місцевого комітету 

(1955, 1958–1962, 1965–1968, 1971–1974). 

Кошториси витрат (1965–1973). Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого комітету 

(1965–1974). 

 

 

Опис 1пк 

Справ: 69; 1955, 1963–1976 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій та документи до них (1955, 1966–1976); звітно-

виборних профзборів тресту та будівельних організацій (1964–1968); засідань об’єднаного 

будівельного комітету профспілки (1963–1976). 

Плани роботи об’єднаного будівельного комітету профспілки (1963–1976). 

Довідки про роботу заводських комітетів профспілки будівельних організацій та виробничо-

масовій роботі (1967–1970). 

Колективний договір тресту (1974). 

Соцзобов’язання колективу тресту і будівельних організацій та інформації по підсумках їх 

виконання (1964–1976). 

Кошториси витрат (1967–1972). Фінансові та статистичні звіти про роботу об’єднаного 

будівельного комітету профспілки (1967–1976). 

 

 

Опис 3ос 

Справ: 135; 1963–1989 рр. 

Накази керуючого трестом з особового складу (1967–1989). Розпорядження по об’єднаному 

профкому з особового складу (1983–1989). 

Списки: особового складу тресту (1965, 1967, 1968); працівників будівельних організацій 

(1962–1968); підлітків, які працювали в будівельних організаціях (1966–1969). 

Особові справи (1970, 1973–1976) та особові картки (1966–1978, 1981–1989) звільнених 

працівників тресту. 

Акти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом та журнали їх реєстрації (1965–1988). 



1031 

 

Відомості по нарахуванню зарплати: працівникам та службовцям тресту; працівникам 

об’єднаного профкому (1971–1989). 

 

 

Опис 4ос 

Справ: 42; 1954–1962 рр. 

Накази керуючого трестом з особового складу. Розпорядження по об’єднаному профкому з 

особового складу. 

Списки: особового складу тресту; працівників будівельних організацій; підлітків, які 

працювали в будівельних організаціях. 

Особові справи та особові картки звільнених працівників тресту. 

Акти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом та журнали їх реєстрації. 

Відомості по нарахуванню зарплати: працівникам та службовцям тресту; працівникам 

об’єднаного профкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2654  Управління торгівлі виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 1920; 1950–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1115; 1954–1980 рр. 

Документи загального відділу і секретаря; відділів: планово-економічного, торгівельного, 

громадського харчування, кадрів, колгоспної торгівлі, організаційного, обліково-фінансового, 

контрольно-ревізійного, по торгівлі промисловими і продовольчими товарами, праці і 

зарплати, підсобних підприємств і цін, капітального будівництва; бюро товарних експертиз; 

бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 510; 1981–1991 рр. 

Документи загального відділу і секретаря; відділів: планово-економічного, торгівельного, 

громадського харчування, кадрів, колгоспної торгівлі, організаційного, обліково-фінансового, 

контрольно-ревізійного, по торгівлі промисловими і продовольчими товарами, праці і 

зарплати, підсобних підприємств і цін, капітального будівництва; бюро товарних експертиз; 

бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 76; 1958–1964 рр. 

Документи загального відділу і секретаря; відділів: планово-економічного, торгівельного, 

громадського харчування, кадрів, колгоспної торгівлі, організаційного, обліково-фінансового, 

контрольно-ревізійного, по торгівлі промисловими і продовольчими товарами, праці і 

зарплати, підсобних підприємств і цін, капітального будівництва; бюро товарних експертиз; 

бухгалтерії. 
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Опис 2д 

Справ: 34; 1950–1980 рр. 

Документи загального відділу і секретаря; відділів: планово-економічного, торгівельного, 

громадського харчування, кадрів, колгоспної торгівлі, організаційного, обліково-фінансового, 

контрольно-ревізійного, по торгівлі промисловими і продовольчими товарами, праці і 

зарплати, підсобних підприємств і цін, капітального будівництва; бюро товарних експертиз; 

бухгалтерії. 

 

 

Опис 1с 

Справ: 24; 1972–1983 рр. 

Накази Міністерства торгівлі УРСР, постанови Черкаського обкому Компартії України, 

постанови, розпорядження облвиконкому (1978–1982); накази начальника управління (1982). 

Доповідні записки, довідки та інформації, направлені Черкаському обкому Компартії України 

з питань торгівлі. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 36; 1963–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1974–1977); загальних зборів членів профспілки 

(1963–1975); засідань місцевого комітету (1966, 1967, 1970–1979). 

Кошториси витрат (1969–1980). Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого комітету 

(1966–1980). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 113; 1954–1991 рр. 

Накази начальника управління з особового складу (1964–1991). 

Особові справи звільнених працівників управління та організацій (1954, 1957, 1969–1991). 

Особові рахунки: працівників та службовців управління (1965, 1966, 1974–1991); працівників 

та службовців бюро торгових експертиз (1954). 

Розрахунково-платіжні відомості та відомості по нарахуванню зарплати: працівникам і 

службовцям управління (1954–1977, 1983–1985, 1991); працівникам та службовцям бюро 

торгових експертиз (1954–1962). 

 

 

Опис 1 осд 

Справ: 7; 1958–1964 рр. 

Накази начальника управління з особового складу. 

Особові справи звільнених працівників управління та організацій. Особові рахунки: 

працівників та службовців управління; працівників та службовців бюро торгових експертиз. 

Розрахунково-платіжні відомості та відомості по нарахуванню зарплати: працівникам і 

службовцям управління; працівникам та службовцям бюро торгових експертиз. 

 

 

Опис 2ос 

Справ: 5; 1955–1972 рр. 

Особові справи звільнених працівників управління та організацій. 
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Ф. Р-2655  Обласна санітарно-епідеміологічна станція відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 3111; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1075; 1954–1968 рр. 

Документи канцелярії; відділів: епідеміологічного, санітарного, дезинфекційного, медичної 

паразитології, особливо небезпечних інфекцій; лабораторій: токсикологічної, промислової, 

вірусологічної; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 1023; 1969–1977 рр. 

Документи канцелярії; відділів: епідеміологічного, санітарного, дезинфекційного, медичної 

паразитології, особливо небезпечних інфекцій; лабораторій: токсикологічної, промислової, 

вірусологічної; бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 646; 1978–1980 рр. 

Документи канцелярії; відділів: епідеміологічного, санітарного, дезинфекційного, медичної 

паразитології, особливо небезпечних інфекцій; лабораторій: токсикологічної, промислової, 

вірусологічної; бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 166; 1954–1963 рр. 

Документи канцелярії; відділів: епідеміологічного, санітарного, дезинфекційного, медичної 

паразитології, особливо небезпечних інфекцій; лабораторій: токсикологічної, промислової, 

вірусологічної; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2д 

Справ: 118; 1954–1979 рр. 

Документи канцелярії; відділів: епідеміологічного, санітарного, дезинфекційного, медичної 

паразитології, особливо небезпечних інфекцій; лабораторій: токсикологічної, промислової, 

вірусологічної; бухгалтерії. 

 

 

Опис 4 

Справ: 5; 1977–1980 рр. 

Протоколи засідання правління товариства гігієністів, епідеміологів, мікробіологів і 

паразитологів (1978). 

Плани роботи товариства та звіти про його виконання. 
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Опис 1м 

Справ: 78; 1959–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1963–1971, 1976–1980); загальних профзборів 

членів профспілки (1960–1962, 1965–1971, 1976–1979); виробничих нарад (1961–1972); 

засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1969–1971, 1980). 

Документи (нагородні листи, характеристики, списки та інші) про нагородження 

співробітників станції значком ―Відміннику охорони здоров’я‖ (1962–1967). 

Соцзобов’язання співробітників станції та відомості про їх виконання (1970–1980). 

Звіти: про виконання заходів та використання коштів по охороні праці (1970); про тимчасову 

непрацездатність (1970, 1971). 

Кошториси прибутків та витрат (1964–1971, 1974–1980). Фінансові та статистичні звіти про 

роботу місцевого комітету (1964–1971, 1974–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2656  Черкаський обласний млиновий трест, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 44; 1954–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1954–1956 рр. 

Директиви, накази Головного управління мукомельної промисловості УРСР та тресту (1954). 

Плани по розвитку тваринництва на підприємствах тресту (1954, 1955). Промислово-

фінансові плани: тресту (1954, 1955). Фінансові плани тресту. Контрольні цифри, затверджені 

плани підприємств тресту по виробництву, праці та собівартості продукції (1954, 1955). 

Звіти про роботу тресту (1954). Зведені річні звіти підприємств тресту про якість і вихід 

крупи та муки (1954, 1955). Річні та виробничі звіти млинів тресту (1955). Звіти тресту про 

роботу з кадрами. 

Документи (соцзобов’язання, показники та інші) по соцзмаганню (1954, 1955). 

Документи з раціоналізації та винахідництву на підприємствах тресту (1954, 1955). 

Титульні списки, плани, кошториси на капітальне будівництво (1954, 1955). 

Штатні розписи, кошториси витрат млинів тресту (1954, 1955). Ліквідований баланс тресту 

(1956). 

Документи (протоколи, плани роботи, заяви про прийом в члени профспілки, списки) 

місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2659  Управління харчової промисловості виконавчого комітету Черкаської обласної 

Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 2115; 1954–1982 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 1170; 1954–1973 рр. 

Документи секретаря; відділів: загального, виробничого, планового, кадрів, контрольно-

ревізійного виробничо-технічного, планово-економічного; лабораторій: хімічної, 

нормативно-дослідної по праці, виробничо-технічної, контрольно-виробничої; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 614; 1974–1982 рр. 

Документи секретаря; відділів: загального, виробничого, планового, кадрів, контрольно-

ревізійного виробничо-технічного, планово-економічного; лабораторій: хімічної, 

нормативно-дослідної по праці, виробничо-технічної, контрольно-виробничої; бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 328; 1956–1979 рр. 

Документи секретаря; відділів: загального, виробничого, планового, кадрів, контрольно-

ревізійного виробничо-технічного, планово-економічного; лабораторій: хімічної, 

нормативно-дослідної по праці, виробничо-технічної, контрольно-виробничої; бухгалтерії. 

 

 

Опис 4 

Справ: 3; 1968–1974 рр. 

Наказ начальника управління про створення експертної комісії (1968). 

Інформації Міністерству харчової промисловості УРСР та іншими органами вищого рівня 

про виконання наказів і постанов (1968–1972). Доповіді другому відділу Міністерства 

харчової промисловості УРСР про стан цивільної оборони в управлінні (1969–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2660  Колекція. Знатні люди Черкащини. 

Справ: 44; 1905–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1905–1983 рр. 

Спогади Дробницького Григорія Павловича – Героя Соціалістичної Праці, агронома, 

автобіографічні записки періоду праці на Первухинському цукровому комбінаті (1926–1983). 

Особові справи знатних людей. 

 

 

Опис 2 

Справ: 7; 1965–1986 рр. 

Особисті документи, газетні статті та фотографії про роботу бригади, тексти виступів на 

нарадах, партактиві та інші документи Григорія Трохимовича Кирноса – бригадира 

комплексної бригади каменярів СМУ-3 тресту ―Черкасихімбуд‖, заслуженого будівельника 

УРСР, кавалера орденів Леніна ―Знак Пошани, Трудового Червоного Прапора. 
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Опис 3 

Справ: 14; 1957–1985 рр. 

Особисті документи, листування з різними організаціями, доповіді виступів на конференціях, 

фотоальбоми, документальна повість про життєвий шлях Левчик Валентини Миколаївни – 

доярки, Героя Соціалістичної Праці, депутата Верховної Ради УРСР. 

 

 

Опис 4 

Справ: 6; 1949–1988 рр. 

Особисті документи, інформація та довідка про досвід роботи, публікації газет про діяльність 

Горбоноса Зіновія Вікторовича – Героя Соціалістичної Праці. 

 

 

Опис 5 

Справ: 3; 1981, 1985–1987 рр. 

Історична монографія, буклет, автобіографія Берегового Федора Григоровича – голови 

ордена Леніна колгоспу ―Росія‖ Христинівського району, Героя Соціалістичної Праці, 

заслуженого працівника сільського господарства УРСР. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2661  Управління комунального господарства виконавчого комітету Черкаської обласної 

Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області Справ: 2423; 1952–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 882; 1953–1966 рр. 

Документи секретаря; відділів: загального, виробничого, кадрів, планово-фінансового, праці, 

зарплати і соцзмагання, благоустрою, комунального обслуговування сільського населення, 

технічного, ритуальної служби; старшого інженера по техніці безпеки; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 923; 1967–1978 рр. 

Документи секретаря; відділів: загального, виробничого, кадрів, планово-фінансового, праці, 

зарплати і соцзмагання, благоустрою, комунального обслуговування сільського населення, 

технічного, ритуальної служби; старшого інженера по техніці безпеки; бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 197; 1979–1980 рр. 

Документи секретаря; відділів: загального, виробничого, кадрів, планово-фінансового, праці, 

зарплати і соцзмагання, благоустрою, комунального обслуговування сільського населення, 

технічного, ритуальної служби; старшого інженера по техніці безпеки; бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 249; 1952–1966 рр. 
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Документи секретаря; відділів: загального, виробничого, кадрів, планово-фінансового, праці, 

зарплати і соцзмагання, благоустрою, комунального обслуговування сільського населення, 

технічного, ритуальної служби; старшого інженера по техніці безпеки; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2д 

Справ: 120; 1969–1980 рр. 

Документи секретаря; відділів: загального, виробничого, кадрів, планово-фінансового, праці, 

зарплати і соцзмагання, благоустрою, комунального обслуговування сільського населення, 

технічного, ритуальної служби; старшого інженера по техніці безпеки; бухгалтерії. 

 

 

Опис 1с 

Справ: 20; 1959, 1962–1976 рр. 

Документи (накази, доповіді, відомості, звіти) про стан цивільної оборони області (1962–

1976). 

Відомості про кількість житлового фонду в містах та райцентрах області (1959). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 32; 1954–1963, 1965–1970, 1975–1979 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1960, 1962, 1967–1970); засідань місцевого 

комітету. Звітні доповіді голови про роботу місцевого комітету (1960–1963). Плани роботи 

місцевого комітету (1960, 1968, 1969). 

Кошториси витрат (1961, 1968–1970, 1975–1979). Фінансові та статистичні звіти про роботу 

місцевого комітету (1965–1970, 1976–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2663  Черкаське обласне виробниче управління будівництва і експлуатації 

автомобільних доріг Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних доріг УРСР, м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 1428; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 913; 1954–1972 рр. 

Документи канцелярії, секретаря; відділів: виробничо-технічного, планово-економічного, 

будівництва доріг, експлуатації доріг, організації праці і зарплати, фінансового, кадрів; 

головного механіка; секторів: планового, дорожного; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 361; 1973–1980 рр. 

Документи канцелярії, секретаря; відділів: виробничо-технічного, планово-економічного, 

будівництва доріг, експлуатації доріг, організації праці і зарплати, фінансового, кадрів; 

головного механіка; секторів: планового, дорожного; бухгалтерії. 
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Опис 1д 

Справ: 75; 1954–1979 рр. 

Документи канцелярії, секретаря; відділів: виробничо-технічного, планово-економічного, 

будівництва доріг, експлуатації доріг, організації праці і зарплати, фінансового, кадрів; 

головного механіка; секторів: планового, дорожного; бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 67; 1954–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1956, 1959, 1960, 1963, 1964, 1968, 1969, 1973, 1979, 

1980); загальних зборів членів профспілки (1954, 1955, 1957–1960, 1965, 1969–1974, 1977–

1980).; засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1974, 1975). 

Колективні договори між адміністрацією управління і комітетом профспілки та інформації 

про їх виконання (1954–1967). 

Кошториси витрат (1954–1958, 1961–1965, 1968–1977). Фінансові та статистичні звіти про 

роботу місцевого комітету (1954–1958, 1961–1965, 1968–1977). 

 

 

Опис 3 

Справ: 12; 1978–1980 рр. 

Протоколи профспілкових конференцій; засідань президії об’єднаного комітету профспілки 

(1979, 1980); засідань об’єднаного комітету. 

Кошториси витрат. Фінансові звіти об’єднаного профкому та профкомів підвідомчих 

організацій. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2664  Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті Черкаської 

обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 755; 1954–1958, 1968–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 671; 1954–1958, 1968–1990 рр. 

Накази голови комітету по фізкультурі і спорту при РМ СРСР, УРСР, рішення, 

розпорядження облвиконкому (1968–1973). Накази голови комітету з основної діяльності 

(1970–1990). 

Протоколи: засідань обкому та документи до них (1969–1990); засідань федерацій по видах 

спорту (1972, 1973); семінарів та конференцій (1970); нарад фізкультурного активу (1970, 

1971); пленумів, президій, засідань добровільно-спортивних товариств (1970, 1971). 

Календарні плани спортивно-масових заходів, положення про змагання та спартакіади (1969–

1990). 

Довідки, інформації обкому про розвиток та стан фізкультури і спорту в області (1969–1990). 

Річний звіт комітету з основної діяльності (1954); про чисельність, склад спеціалістів з 

вищою і середньою освітою (1956, 1957, 1969, 1972). Річні статистичні звіти комітету про 

наявність спортивних споруд, кількість фізкультурників (1954, 1956–1958, 1969). Зведені 
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річні та текстові звіти комітету, міських і районних комітетів по фізичній культурі і спорту 

(1970–1990). 

Документи (постанови, протоколи, інформації, звіти та інші): про проведення Всесоюзного 

огляду спортивної та оборонно-масової роботи (1970, 1971); про проведення ―Дня 

фізкультурника‖ (1970). 

Документи (звіти головного судді, таблиці результатів, зведені протоколи та інші) змагань з 

різних видів спорту (1970–1990). Таблиці рекордів, установлених спортсменами області, 

списки кращих спортсменів (1955, 1958, 1970–1985). 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат обкому (1969–1990). Річні фінансові звіти: 

обкому (1969–1990 рр.); про виконання планів з праці (1969–1990). Акти ревізій фінансово-

господарської діяльності обкому (1970–1990). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 49; 1969, 1973–1977 рр. 

Рішення, розпорядження облвиконкому. Накази голови комітету з основної діяльності. 

Протоколи: засідань обкому та документи до них; засідань федерацій по видах спорту; 

семінарів та конференцій; нарад фізкультурного активу; пленумів, президій, засідань 

добровільно-спортивних товариств. 

Календарні плани спортивно-масових заходів, положення про змагання та спартакіади. 

Довідки, інформації обкому про розвиток та стан фізкультури і спорту в області. Річний звіт 

комітету з основної діяльності; про чисельність, склад спеціалістів з вищою і середньою 

освітою. Річні статистичні звіти комітету про наявність спортивних споруд, кількість 

фізкультурників. Зведені річні та текстові звіти комітету, міських і районних комітетів по 

фізичній культурі і спорту. 

Документи (звіти головного судді, таблиці результатів, зведені протоколи та інші) змагань з 

різних видів спорту. Таблиці рекордів, установлених спортсменами області, списки кращих 

спортсменів. 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат обкому. Річні фінансові звіти: обкому; про 

виконання планів з праці. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності обкому. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 35; 1969–1983 рр. 

Протоколи: звітно-виборних та загальних зборів членів профспілки (1969–1972, 1974–1979, 

1981, 1983); засідань місцевого комітету (1969, 1974–1983). 

Плани роботи місцевого комітету (1971–1976). 

Кошториси витрат (1969, 1971, 1973–1980, 1983). Фінансові та статистичні звіти про роботу 

місцевого комітету (1969–1980, 1983). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2665  Черкаська обласне відділення товариства ―Знання‖ України, м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 703; 1950–2000 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 641; 1950, 1951, 1953–2000 рр. 

Протоколи: обласних конференцій товариства (1954, 1955, 1958, 1960, 1963–1966, 1968, 1970, 

1972, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1999); пленумів правління (1954–1990); засідань президії 

правління товариства (1950, 1951, 1955–1993); засідань бюро секцій при відділенні (1953–

1969, 1966, 1967); засідань організаційного комітету облвідділення (1954); загальних зборів 

членів товариства (1954–1955). 

Плани роботи відділення (1950, 1954, 1956–1960). 

Документи: (постанови президії, протоколи, плани роботи, інформації, звіти) про роботу 

загальноосвітнього народного університету (1963, 1967–1987); про роботу науково-

методичної ради по пропаганді різних знань (1970–1986). 

Довідки, інформації, звіти: про роботу відділення (1961–1989); про роботу секцій (1950, 1951, 

1954–1960, 1966, 1967, 1970–1987); про роботу міських та районних організацій (1970–1989 

рр.). Річні звіти про прочитані лекції (1954–1987). Статистичні звіти про підсумки звітів та 

виборів в міських і районних організаціях (1970, 1972, 1974, 1976, 1977, 1986, 1987); про 

чисельність та склад спеціалістів, членів товариства (1961–1965, 1973–1988). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954–2000). Річні бухгалтерські звіти (1954–2000). 

Документи (протоколи, кошториси, фінансові і статистичні звіти) профспілкового комітету 

(1983–1987, 1992–1996). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 39; 1954–1965 рр. 

Протоколи: обласних конференцій товариства; пленумів правління; засідань президії 

правління товариства; засідань бюро секцій при відділенні; засідань організаційного комітету 

облвідділення; загальних зборів членів товариства. 

Плани роботи відділення. 

Документи: (постанови президії, протоколи, плани роботи, інформації, звіти) про роботу 

загальноосвітнього народного університету; про роботу науково-методичної ради по 

пропаганді різних знань. 

Довідки, інформації, звіти: про роботу відділення; про роботу секцій; про роботу міських та 

районних організацій. Річні звіти про прочитані лекції. Статистичні звіти про підсумки звітів 

та виборів в міських і районних організаціях; про чисельність та склад спеціалістів, членів 

товариства. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

Документи (протоколи, кошториси, фінансові і статистичні звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 23; 1966–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1967–1969); загальних зборів членів профспілки; 

засідань місцевого комітету. 

Кошториси прибутків та витрат (1966–1968, 1970–1974, 1977–1982). Фінансові та статистичні 

звіти про роботу місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2666  Черкаська обласна контора промислового банку, м. Черкаси Черкаської області  
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Справ: 9; 1955–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1955–1958 рр. 

Штатні розписи, кошториси витрат (1956, 1958). Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності облконтори (1956–1958). 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2667  Черкаська обласна контора комунального банку, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 6; 1954–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1954–1959 рр. 

Річні бухгалтерські звіти (1954–1958). 

Документи про передачу функцій банку обласному будівельному банку (1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2668  Черкаська обласна контора Всесоюзного банку фінансування капітальних 

вкладень, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 204; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 153; 1959–1980 рр. 

Документи відділів: загального, планово-економічного, кадрів, технічного, фінансування і 

кредитування підприємств будівельного комітету, міністерств, відомств і місцевих Рад; 

головного ревізора; бухгалтерії; місцевого комітету профспілки. 

 

 

Опис 2 

Справ: 10; 1975–1980 рр. 

Документи відділів: загального, планово-економічного, кадрів, технічного, фінансування і 

кредитування підприємств будівельного комітету, міністерств, відомств і місцевих Рад; 

головного ревізора; бухгалтерії; місцевого комітету профспілки. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 41; 1964–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1967, 1973–1977, 1980–1982); загальних профзборів 

(1968–1982); засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1967–1972, 1980–1982). 
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Кошториси витрат (1966–1972, 1980–1982). Фінансові та статистичні звіти про роботу 

місцевого комітету (1967–1972, 1980–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2669  Смілянський волосний революційний комітет, м. Сміла Київської губернії  

Справ: 2; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1920 р. 

Протоколи засідань підвідділу записів актів цивільного стану. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2670  Черкаський обласний Будинок санітарної освіти, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 21; 1954–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1954–1964 рр. 

Річні плани та звіти про стан санітарно-освітньої роботи в області (1955–1964). 

Річний звіт про роботу по області (1954). Довідка про стан санітарної освіти в області (1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2671  Відділ по праці виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 548; 1954–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 500; 1954–1984 рр. 

Накази, розпорядження Головного управління оргнабору працівників і переселення при РМ 

УРСР, Держкомітету РМ УРСР по праці, рішення, розпорядження облвиконкому. Накази 

завідуючого відділом з основної діяльності (1963–1984). 

Протоколи виробничих нарад працівників та службовців (1958, 1960, 1964–1965). 

Плани роботи відділу. 

Документи: (накази, рішення, плани, інформації, відомості та інші) про використання 

трудових резервів, переселення, працевлаштування населення; про стан нормування праці в 

окремих галузях народного господарства області (1978–1984). 

Річні звіти про роботу відділу. Статистичні звіти про виконання плану оргнабору 

працівників. 

Соцзобов’язання працівників відділу та відомості про їх виконання (1968–1984). 

Документи (плани, звіти, інформації і інш.) про роботу з кадрами (1968–1984). 

Паспорти міст області, короткі техніко-економічні характеристики їх (1972–1976). 
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Штатні розписи, кошториси витрат. Кошториси операційних витрат на 

внутрішньореспубліканське і міжреспубліканське переселення. Зведені фінансові звіти. Акти 

ревізій фінансово-господарської діяльності відділу (1971–1984). 

Документи (протоколи, кошториси витрат, фінансові і статистичні звіти) місцевого комітету 

(1978–1984). 

 

 

Опис 1с 

Справ: 11; 1967–1978 рр. 

Довідки, інформації, звіти з питань використання трудових ресурсів (1973–1978). 

Зведені баланси трудових ресурсів (1967–1970). Розрахунки загальної чисельності та 

зайнятості населення області (1967–1976). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 37; 1964–1977 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1970); загальних профзборів; засідань місцевого 

комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1966, 1967, 1971, 1972). 

Кошториси витрат (1966–1977). Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого 

комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2672  Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, с. Геронимівка 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 469; 1954–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 419; 1954–1984 рр. 

Рішення колегії Міністерства охорони здоров’я УРСР, накази Черкаського облвідділу 

охорони здоров’я (1955–1967, 1970–1976). Накази головного лікаря з основної діяльності 

(1977–1984). 

Протоколи конференцій та нарад лікарів, рішення медичної ради. 

Огляди, аналізи, довідки протитуберкульозної діяльності по області. Зведені річні 

статистичні звіти диспансеру; річні текстові та статистичні звіти облтубдиспансерів, 

тублікарень, тубкабінетів. Статистичні звіти диспансеру про чисельність та склад 

спеціалістів, які мають вищу і середню освіту, роботу з кадрами (1956–1984). 

Документи (плани, методики, звіти, відомості): з наукової організації праці (1970–1984); з 

охорони праці та техніки безпеки (1970–1984). 

Операційні журнали (1956–1958). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

Документи (протоколи, плани, звітні доповіді, кошториси, фінансові і статистичні звіти) 

профспілкового комітету (1981–1984). 
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Опис 1м 

Справ: 50; 1964–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів та звітні доповіді про роботу місцевого комітету 

(1966–1979); загальних профзборів (1967–1979); засідань місцевого комітету (1964–1974, 

1978, 1979). 

Плани роботи місцевого комітету (1966–1973, 1979, 1980). 

Соцзобов’язання колективу диспансеру (1975–1980). 

Кошториси витрат (1966, 1970–1974, 1977). Фінансові та статистичні звіти про роботу 

місцевого комітету (1964–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2673  Черкаський філіал державного проектного інституту ―Гіпроцивільпромбуд‖ 

Головного управління проектних організацій Держбуду УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 1738/13; 1955–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 356; 1955–1981 рр. 

Накази, постанови, розпорядження Держбудівництва УРСР, облвиконкому (1963–1966, 1971). 

Накази директора філіалу з основної діяльності (1968, 1969, 1973–1981). Розпорядження 

директора філіалу та головного інженера з основної діяльності (1963–1981). 

Протоколи: засідань архітектурно-технічної ради (1967–1969, 1972–1975, 1978–1981); 

технічних нарад при головному інженері (1975–1980). 

Плани роботи філіалу (1961). Плани проектно-дослідних робіт та звіти про їх виконання  

(1955–1972, 1977–1981). Фінансові плани філіалу (1973–1981). Плани впровадження нової 

техніки в будівництво (1973–1980). 

Документи (постанови, характеристики, списки) про нагородження учасників виставки (1967, 

1973–1981). 

Річні звіти, інформації по технічній діяльності філіалу (1970–1981). Звіти філіалу про хід 

проектування, планування та забудови перспективних сіл (1973–1975). 

Титульні списки проектних та дослідних робіт (1956–1976). Реєстри та акти приймання 

закінчених частин та стадії проектів (1956–1960). 

Умови соцзмагання, соцзобов’язання працівників філіалу та підсумки їх виконання (1959–

1965, 1972, 1977–1981). 

Документи (плани, довідки, звіти) про роботу з кадрами (1960–1981). 

Документи (накази, протоколи, звіти) про роботу філіалу з раціоналізації та винахідництва 

(1974–1976). 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 37; 1964–1972 рр. 

Накази, постанови, розпорядження Держбудівництва УРСР, облвиконкому. Накази директора 

філіалу з основної діяльності. Розпорядження директора філіалу та головного інженера з 

основної діяльності. 

Протоколи: засідань архітектурно-технічної ради; технічних нарад при головному інженері. 
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Плани роботи філіалу. Плани проектно-дослідних робіт та звіти про їх виконання. Фінансові 

плани філіалу. Плани впровадження нової техніки в будівництво. 

Документи (постанови, характеристики, списки) про нагородження учасників виставки. 

Річні звіти, інформації по технічній діяльності філіалу. Звіти філіалу про хід проектування, 

планування та забудови перспективних сіл. 

Титульні списки проектних та дослідних робіт. Реєстри та акти приймання закінчених частин 

та стадії проектів. 

Умови соцзмагання, соцзобов’язання працівників філіалу та підсумки їх виконання. 

Документи (плани, довідки, звіти) про роботу з кадрами. 

Документи (накази, протоколи, звіти) про роботу філіалу з раціоналізації та винахідництва. 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 73; 1957–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1961–1964, 1975–1981); загальних профзборів 

(1963–1965, 1975–1981); засідань місцевого комітету (1957–1961, 1963, 1966–1981). 

Плани роботи місцевого комітету (1965, 1966). 

Колективні договори між адміністрацією філіалу та комітетом профспілки (1975–1981). 

Соцзобов’язання працівників філіалу та підсумки їх виконання (1963–1966 рр.). 

Кошториси витрат (1960–1965, 1968, 1969, 1973–1981). Фінансові та статистичні звіти про 

роботу місцевого комітету (1957–1969, 1973–1981). 

 

 

Опис 1НТД 

Справ: 1272/13; 1956–1974 рр. 

Проекти планування, забудови та благоустрою об’єктів; архітектурно-планувальні завдання, 

матеріали інженерно-геологічних досліджень. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2674  Управління професійно-технічної освіти виконавчого комітету Черкаської 

обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 868; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 731; 1954–1980 рр. 

Документи секретаря; відділів: учбово-виховної роботи, організаційної роботи, учбово-

методичної роботи, планового, фінансового, механізації, кадрів, капітального будівництва, 

техніки безпеки, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 61; 1973–1980 рр. 

Документи секретаря; відділів: учбово-виховної роботи, організаційної роботи, учбово-

методичної роботи, планового, фінансового, механізації, кадрів, капітального будівництва, 

техніки безпеки, бухгалтерії. 
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Опис 1д 

Справ: 19; 1962–1966 рр. 

Документи секретаря; відділів: учбово-виховної роботи, організаційної роботи, учбово-

методичної роботи, планового, фінансового, механізації, кадрів, капітального будівництва, 

техніки безпеки, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1с 

Справ: 14; 1973–1987 рр. 

Накази голови Держкомітету УРСР по профтехосвіті, рішення облвиконкому та листування з 

ними про підготовку спеціалістів, боротьбу зі злочинністю, стан військової підготовки та 

цивільної оборони. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 43; 1967–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1973–1976, 1979, 1980); загальних профзборів; 

засідань місцевого комітету (1970–1980). Звітна доповідь голови про роботу місцевого 

комітету (1973, 1974, 1976, 1979, 1980). 

Плани роботи місцевого комітету (1967–1972). 

Кошториси витрат. Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2675  Черкаська обласна станція переливання крові відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 84; 1963–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 84; 1963–1984 рр. 

Плани: роботи станції (1977–1984); основних організаційних заходів станції (1966–1984). 

Річні текстові і статистичні звіти та пояснюючі записки до них про роботу станції та 

відділень переливання крові (1966–1984). 

Документи (протоколи, ходатайства, списки) про нагородження працівників станції медаллю 

―Ветеран праці‖ (1977–1979). 

Договори на соцзмагання між колективами станцій та підсумки їх виконання (1974, 1978, 

1983). 

Протоколи загальних профзборів та засідань профспілкового комітету. 
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Ф. Р-2676  Відділ технічної інформації Черкаського проектно-конструкторського 

технологічного інституту, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 27; 1963–1965 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1963–1965 рр. 

Плани роботи відділу; основних заходів по технічній інформації, пропаганді, обміну 

передовим досвідом, які сприяли впровадженню плану нової техніки та прогресивної 

технології на підприємствах області (1964, 1965). 

Звіти: про роботу відділу (1964, 1965); підприємств про роботу бюро технічної інформації. 

Доповідні записки та річні звіти з технічної інформації (1963). 

Матеріали технічних виставок та семінарів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2677  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників держторгівлі і 

споживчої кооперації, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 867; 1957–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 867; 1957–1988 рр. 

Постанови президії Республіканського комітету профспілки, правління Укоопспілки, президії 

облради профспілок (1962–1985). 

Протоколи та документи до них: обласних конференцій профспілки (1957, 1959, 1961, 1963, 

1965, 1967, 1969, 1971, 1974, 1976, 1979, 1981, 1984, 1986); пленумів обкому; засідань 

президії обкому; звітно-виборних конференцій райкомів (1961, 1963–1965, 1968, 1971, 1974, 

1976, 1981, 1984, 1986); пленумів районних комітетів (1961,1965,1966,1968 рр.); зборів, 

засідань місцевих комітетів (1961, 1962, 1965–1974, 1981, 1985, 1986). 

Плани роботи обкому, об’єднаних комітетів, місцевих комітетів (1958, 1959, 1965–1972). 

Інформації, довідки обкому про підсумки огляду використання резервів виробництва і 

посилення режиму економії в народному господарстві, стан розвитку торгівлі на 

підприємствах споживчої кооперації, роботу обкому (1967–1980). 

Листування з Укркомітетом, районними та місцевими комітетами профспілки з питань 

організаційної і виробничо-масової роботи (1960–1985). 

Зведені статистичні звіти обкому та райкомів профспілки: з усіх видів діяльності; бібліотек та 

клубів (1959, 1975–1988); про підсумки виборів (1970–1985). Звіти: про чисельність 

працівників, чисельність та склад спеціалістів, які мають вищу і середню освіту (1970–1977); 

підприємств про потерпілих при нещасних випадках (1958, 1963, 1969–1988). 

Колективні договори підприємств держторгівлі та документи (акти, довідки, інформації) по 

підсумках перевіряння їх виконання. 

Документи (постанови, довідки, характеристики, списки та інш.) по соцзмаганню (1958, 1961, 

1962, 1967–1988). 

Звіти та відомості про роботу товариських судів (1965, 1967, 1968, 1970, 1971, 1975, 1980–

1984). 

Профбюджети обкому та кошториси профорганізацій. Бюджети держсоцстрахування. Зведені 

річні звіти обкому та райкомів про виконання профбюджетів та бюджетів 

держсоцстрахування. 
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Ф. Р-2678  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників споживчої 

кооперації, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 24; 1954–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1954–1957 рр. 

Протоколи: обласних конференцій профспілки (1955); пленумів обкому (1956, 1957); засідань 

президії обкому; звітно-виборних профконференцій президій, пленумів, звітно-виборних 

профзборів райкомів, місцевих комітетів (1954–1956). 

Плани роботи обкому та місцевих комітетів (1957). 

Зведені річні статистичні звіти обкому (1956, 1957). Річні звіти комітетів профспілки про 

вибори профорганів (1956). Звіти та акти нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом 

(1957). 

Договори соцзмагань, соцзобов’язання та підсумки їх виконання, інформації по виробничо-

масовій роботі місцевих комітетів (1956, 1957). 

Зведений профбюджет обкому (1956). Річні звіти обкому про виконання профбюджету та 

бюджету держсоцстрахування (1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2679  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників держторгівлі і 

громадського харчування, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 21; 1954–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1954–1957 рр. 

Протоколи та документи до них: профконференцій працівників профспілки (1954, 1955); 

пленумів обкому; засідань президії обкому; звітно-виборних профзборів профорганізацій. 

Плани роботи обкому (1955–1957). 

Річні статистичні звіти обкому, місцевих комітетів та об’єднаних комітетів профспілки 

(1957). 

Договори соцзмагань, соцзобов’язання, інформації місцевих комітетів по виробничо-масовій 

роботі (1955). 

Зведений річний звіт та річний фінансовий звіт обкому про виконання профбюджету і 

бюджету держсоцстрахування (1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2681  Видавництво українсько-німецької газети ―Уманський голос‖ (періоду тимчасової 

німецько-фашистської окупації), м. Умань Київської області  
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Справ: 1; 1942 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1942 р. 

Видавництво газети. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2682  Київське лісове промислове господарство (ліспромгосп) тресту ―Укрмебель‖ 

Міністерства меблевої і столярної промисловості УРСР, м. Канів Київської області  

Справ: 8; 1948–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1948–1951 рр. 

Накази Черкаського ліспромгоспу (1949). 

Річні звіти про роботу (1948, 1949). 

Особові справи звільнених працівників (1949–1951). 

Особові рахунки працівників та службовців (1950). Відомості нарахування зарплати 

працівникам та службовцям (1951). 

Ліквідаційний баланс (1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2683  Звенигородський відділ Київської губернської робітничо-селянської інспекції, м. 

Звенигородка Київської губернії  

Справ: 3; 1920, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1920, 1921 рр. 

Протоколи загальних зборів підприємств повіту (1921). 

Іменні списки, анкети, посвідчення співробітників робітничо-селянської інспекції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2684  Черкаська обласна нормативно-дослідна лабораторія по науковій організації праці 

Міністерства комунального господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 98; 1968–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1968–1970 рр. 

Плани роботи лабораторії (1969, 1970). 

Звіти про роботу лабораторії (1969, 1970). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти (1968, 1969). 
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Опис 1в 

Справ: 55; 1968–1970 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства комунального господарства УРСР, головної лабораторії 

наукової організації праці (1968). 

Виконавчі листи (1968). 

Книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. 

Журнали-головна. Фінансові звіти (1969, 1970). Бухгалтерські документи касово-

меморіального порядку. 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 34; 1968–1970 рр. 

Накази по лабораторії з особового складу. 

Особові справи звільнених працівників. 

Особові рахунки працівників та службовців. Відомості по нарахуванню зарплати 

працівникам та службовця, м. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2685  Черкаське обласне об’єднання по виробництву, заготівля і збуту насіння овочевих 

культур і картоплі ―Сортнасіннєовоч‖ при Міністерстві плодоовочевого господарства СРСР, 

м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 360; 1954–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 305; 1954–1985 рр. 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, Української республіканської контори 

―Сортнасіннєовоч‖, рішення облвиконкому (1954–1963, 1966–1975, 1981–1985). Накази 

начальника об’єднання з основної діяльності (1978–1985). 

Протоколи виробничих нарад (1957–1961, 1967). 

Річні плани посіву та посадки, закладення насінників, збирання, реалізації, контрактації 

насіннєвих посівів насіння, апробації і обслідування перед цвітінням, заготівлі насіння 

овочево-бахчевих культур та кормових корнеплодів. Виробничо-фінансові та промислово-

фінансові плани об’єднання. Виробничо-фінансові плани міжрайвідділень (1975–1985). Річні 

плани та звіти фінансування капітальних вкладень (1954, 1956). 

Документи (накази, протоколи кущових нарад, плани, доповіді, звіти та інш.) з питань 

вирощування високих урожаїв, по насінництву (1955–1962, 1974–1985). 

Соцзобов’язання колективу об’єднання та підсумки їх виконання (1954–1964, 1967–1969, 

1976). 

Річні агрономічно-виробничі звіти об’єднання; міжрайконтор (1975–1985). Одноразові 

статистичні звіти про чисельність працівників за статтю, віком та стажем роботи, склад та 

чисельність працівників, які мають вищу освіту (1967, 1968, 1970). 

Документи (завдання, протоколи, доповіді та інш.) з наукової роботи (1954–1956). 

Документи (рішення, завдання, генеральні плани відведення земельних ділянок та інші) з 

капітального будівництва (1955–1970, 1973, 1974). 
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Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. Акти документальних ревізій 

фінансово-господарської діяльності об’єднання (1966–1971). 

Документи (протоколи, соцзобов’язання, кошториси витрат, фінансові і статистичні звіти) 

профспілкового комітету (1954–1959, 1981–1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 55; 1963–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1966, 1968, 1971–1973); загальних профзборів 

членів профспілки (1968, 1969, 1971–1978); засідань місцевого комітету. Звітні доповіді 

голови місцевого комітету про роботу профорганізації (1968, 1971, 1972, 1978–1980). 

Плани роботи місцевого комітету (1968–1974, 1978). 

Кошториси витрат. Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2686  Черкаська міжрайонна контора ―Сортнасіннєовоч‖ Київської обласної контори 

―Сортнасіннєовоч‖, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 54; 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1946–1954 рр. 

Накази Міністерства землеробства СРСР, Київського обласного управління сільського 

господарства, Київської обласної контори ―Сортнасіннєовоч‖. 

Протоколи виробничих агронарад (1951, 1952). 

Річні плани посіву овочевих, бахчевих культур і кормових корнеплодів; збирання, 

обмолочення, реалізації і здачі сортового насіння та плани його апробації і сортового 

обслідування по колгоспах. Промислово-фінансові плани (1950–1953). Річні плани 

фінансування капітальних вкладень (1950–1953). 

Договори на соцзмагання та річні підсумки їх виконання (1946, 1949, 1950, 1952). 

Річні звіти про якість насіння овочевих, бахчевих культур та кормових корнеплодів (1946, 

1949, 1952, 1953); агрономічні звіти (1948–1953); фінансування капітальних вкладень (1950–

1953). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950, 1952, 1953). Річні фінансові звіти (1947–1953). 

Документи (наказ, акт, відомості і інш.) по ліквідації контори (1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2687  Трест ―Черкаспідзембуд‖ Головного управління по будівництву 

―Головсхідпромбуд‖ Міністерства промислового будівництва УРСР, м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 207; 1964–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 170; 1964–1970 рр. 
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Накази Головкиївбуду про організацію тресту (1964); комбінату ―Черкаспромбуд‖ (1969); 

керуючого трестом з основної діяльності. Розпорядження по тресту. 

Організаційно-технічні заходи (1965, 1967, 1969). Фінансові плани тресту (1964–1969). 

Промислово-техніко-фінансові плани будівельних організацій тресту (1969). Плани з праці 

(1964–1969). 

Звіти тресту: про виконання норм вироблення в промисловості і будівництві (1965–1969); з 

праці (1964–1969). Основні показники з організації праці зарплати тресту: будівельних 

організацій (1968, 1969). 

Листування з Головкиївбудом з питань планування будівництва (1965–1968). Титульні 

списки капітального будівництва (1965–1967). 

Документи (плани, звіти, відомості та інші); про роботу з кадрами (1964–1969); з 

раціоналізації та винахідництва (1965–1969); з охорони праці та техніки безпеки та про 

потерпілих при нещасних випадках (1965–1969); про впровадження та розвиток нової техніки 

(1967, 1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат тресту та будівельних організацій (1964–1969). Річні звіти 

тресту та будівельних організацій з фінансової діяльності (1964–1969). 

 

 

Опис 1м  

Справ: 21; 1968–1969 рр. 

Протоколи звітно-виборних профконференцій об’єднаного будівельного комітету профспілки 

будівельних організацій. 

Плани роботи об’єднаного будкому. 

Колективні договори будівельних організацій та документи про перевіряння їх виконання 

(1969). 

Довідки про організацію соцзмагання, побутові умови праці. 

Списки та виробничі характеристики на передових працівників будівельних організацій, 

представлених до нагород. 

Зведені статистичні звіти об’єднаного будкому профспілки та звіти будкомів будівельних 

організацій про підсумки виборів. 

 

 

Опис 1м  

Справ: 16; 1965–1968 рр. 

Протоколи звітно-виборних профконференцій об’єднаного будівельного комітету профспілки 

будівельних організацій. 

Плани роботи об’єднаного будкому. 

Колективні договори будівельних організацій та документи про перевіряння їх виконання 

(1969). 

Довідки про організацію соцзмагання, побутові умови праці. 

Списки та виробничі характеристики на передових працівників будівельних організацій, 

представлених до нагород. 

Зведені статистичні звіти об’єднаного будкому профспілки та звіти будкомів будівельних 

організацій про підсумки виборів. 
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Ф. Р-2688  Виконавчий комітет Смілянської міської Ради народних депутатів, м. Сміла 

Черкаської області  

Справ: 876; 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 85; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій міськради та документи до них (1945, 1948–1954); засідань виконкому. 

Обов’язкові постанови виконкому (1948–1953); рішення (1951, 1952). Постанови міськради 

(1944). Рішення виконкому (1948). 

Плани роботи міськради (1948). 

Листування: з Київською облрадою та доповідні записки про збитки, нанесені під час 

тимчасової окупації (1944); з облвиконкомом з питань комунального господарства та 

благоустрою міста (1950–1954); з установами міста з організаційних питань (1944, 1951, 

1952). 

Документи про нагородження медалями ―За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 

1941–1945 рр.‖ (1946). 

Протоколи засідань, плани роботи, доповіді та інші документи постійних комісій (1951–

1953). 

Звіти про роботу виконкому (1951–1954). 

Документи (звіти, відомості, акти) з питань виконання планів випуску валової продукції 

промисловими підприємствами міста (1953). 

Список репатрійованих громадян (1948). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1954). 

 

 

Опис 2 

Справ: 767; 1955–1985 рр. 

Протоколи: сесій міськради; засідань виконкому. Обов’язкові рішення виконкому (1955, 

1956, 1975–1977). Розпорядження виконкому та документи до них. 

Плани роботи: виконкому (1981–1985); відділів міськвиконкому (1955, 1967, 1981). 

Довідки про основні показники роботи міськради (1955, 1958–1964, 1970–1985). 

Документи (вказівки, розпорядження, накази, довідки, інформації, листування) з питань 

переселення громадян та оргнабору робочої сили, з питань розвитку охорони здоров’я, 

культури, торгівлі, комунального господарства та благоустрою міста, народної освіти, з 

питань електрифікації міста, шляхового будівництва (1955–1967); про роботу виконкому з 

питань релігійних культів (1971–1985). 

Документи (протоколи, акти, вказівки та інші) про нагородження: орденами та медалями 

громадян міста (1955, 1956, 1967–1970, 1973–1985); багатодітних матерів (1960–1967). 

Журнали і картки реєстрації рішень (1963–1965, 1969–1985) та розпоряджень (1969–1985) 

виконкому. 

Документи (протоколи, плани, інформації, списки та інші): про роботу постійних комісій; 

адміністративної комісії (1975–1985); комісії у справах неповнолітніх (1968–1971, 1974–

1985). 

Інформації про організаційно-масову роботу виконкому (1955–1969, 1982). 

Накази виборців депутатам, протоколи зборів виборців, звіти депутатів перед виборцями, 

списки депутатів міськради (1955–1960, 1975–1985). 

Статистичні звіти про склад виконкому, депутатів, постійних комісій (1955, 1970–1985). 

Протоколи загальних зборів колективів організацій і підприємств по висуненню кандидатів у 

депутати міськради, окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, заяви кандидатів 
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про згоду балотуватися, списки кандидатів, протоколи голосування окружних та дільничних 

виборчих комісій по виборах (1955–1957, 1969, 1971–1973, 1975–1981). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання, кошториси витрат, фінансові і статистичні 

звіти) профспілкового комітету (1976–1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 75; 1963–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів; загальних профзборів членів профспілки; засідань 

місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету. 

Соцзобов’язання колективу та документи про перевіряння їх виконання, рішення місцевого 

комітету про присвоєння звання ударників комуністичної праці. 

Кошториси витрат. Статистичні звіти про роботу місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2689  Смілянська міська інспектура державної статистики Черкаського обласного 

статистичного управління, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 339; 1944–1956, 1963–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 302; 1944–1956, 1963–1973 рр. 

Накази, розпорядження Центрального статистичного управління, Держплану СРСР, 

обласного статистичного управління; рішення міськвиконкому. 

Плани роботи інспектури (1952, 1953, 1963, 1964, 1970). 

Доповідні записки облстатуправлінню та міськвиконкому про проведені статистичні та 

аналітичні роботи (1954–1956, 1963–1973). 

Коротка економічна характеристика міста (1944). 

Документи (зведені підсумки, зведення, звіти та інші): про роботу промислових підприємств; 

про підсумки посіву під урожай та розміри посівних площ (1944–1953); про облік житлового 

фонду міста (1944–1955, 1966–1971); про капітальне будівництво (1948–1953, 1963–1973); 

про роботу культурно-освітніх та установ охорони здоров’я (1944–1953); про чисельність 

адміністративно-управлінського персоналу, склад працівників та службовців за статтю, віком 

(1945–1947, 1951, 1954); про чисельність населення (1945–1947, 1963–1973); з праці та 

зарплати. Зошити реєстрації актів цивільного стану (1944–1953). 

Документи (зведені звіти, зведення, бланки, списки): про перепис худоби; про перепис 

дрібної промисловості (1944–1955); торгівельних організацій (1949); плодово-ягідних 

насаджень (1945, 1950–1953, 1970). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1952–1956). Акти перевіряння підприємств, установ та 

організацій міста (1963–1970). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 37; 1966–1973 рр. 
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Накази, розпорядження Центрального статистичного управління, Держплану СРСР, 

обласного статистичного управління; рішення міськвиконкому. 

Плани роботи інспектури. 

Доповідні записки облстатуправлінню та міськвиконкому про проведені статистичні та 

аналітичні роботи. 

Коротка економічна характеристика міста. 

Документи (зведені підсумки, зведення, звіти та інші): про роботу промислових підприємств; 

про підсумки посіву під урожай та розміри посівних площ; про облік житлового фонду міста; 

про капітальне будівництво; про роботу культурно-освітніх та установ охорони здоров’я; про 

чисельність адміністративно-управлінського персоналу, склад працівників та службовців за 

статтю, віком; про чисельність населення; з праці та зарплати. Зошити реєстрації актів 

цивільного стану. 

Документи (зведені звіти, зведення, бланки, списки): про перепис худоби; про перепис 

дрібної промисловості; торгівельних організацій; плодово-ягідних насаджень. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Акти перевіряння підприємств, установ та організацій 

міста. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2690  Планова комісія виконавчого комітету Смілянської міської Ради народних 

депутатів, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 188; 1944–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 188; 1944, 1946, 1949–1957, 1959–1990 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження облвиконкому (1961–1975). 

Протоколи засідань планової комісії та документи до них (1953, 1966–1990). 

Плани роботи комісії (1949, 1968–1986). Довідки обласної планової комісії про перевіряння 

стану роботи міської планової комісії (1968, 1972, 1973). 

Перспективні плани розвитку: народного господарства міста (1950–1955, 1957–1960, 1966–

1970); місцевого господарства міста (1956–1960); зелених зон міста (1951–1960 рр.). Річні 

плани: економічного та соціального розвитку міста (1946, 1949–1951, 1956, 1957, 1959–1986); 

розвитку місцевого господарства та соціально-культурного будівництва в місті (1951–1956). 

Економічні характеристики міста (1968–1986). 

Доповідні записки, довідки про перспективи розвитку народного господарства міста та 

листування з обласною плановою комісією про виконання і зміни плану (1968, 1974–1979). 

Документи (інформації, акти, відомості, звіти): про оприлюднення збитку, нанесеного 

народному господарству і населенню міста німецько-фашистськими загарбниками (1944); по 

народногосподарському плану організацій та підприємств міста (1944, 1961–1967, 1971–

1976); про виконання п’ятирічного плану розвитку народного господарства (1951–1955); про 

виконання планів розвитку міста (1949, 1960, 1970, 1973, 1976–1986); про підсумки 

соцзмагань підприємств міста (1960–1967); по трудових спорах та працевлаштуванню (1969). 

Перспективні баланси кваліфікованих кадрів, відомості про кількість працюючих на 

підприємствах, в установах та організаціях міста і яким потрібна житлова площа (1962–1965, 

1968, 1974). 

Іменні списки громадян міста, вивезених на примусові роботи до фашистської Німеччини 

(1944). 
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Відомості та листування з торгівельними, фінансовими, транспортними і побутовими 

установами про виконання планів по бюджету (1966, 1967).  

 

 

 

 

 

Ф. Р-2691  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Смілянської міської Ради 

депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 143; 1946–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 143; 1946–1975 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства соціального забезпечення УРСР, обласного відділу 

соцзабезпечення (1954–1969, 1974, 1975); рішення міськвиконкому (1955–1967). 

Протоколи: засідань технічної ради при відділі (1969–1975); виробничих нарад (1973, 1974). 

Плани роботи відділу (1969–1975). 

Інформації про роботу відділу (1969–1975). Довідки та акти про перевіряння роботи відділу 

(1969–1972). 

Документи (рішення, акти, анкети) про нагородження орденами та медалями багатодітних 

матерів (1969–1975). 

Листування з облвідділом соцзабезпечення з питань призначення пенсій та допомог (1969–

1973). 

Статистичні звіти: про стан роботи по соціальному забезпеченню (1969–1975); про 

чисельність пенсіонерів та суми призначених пенсій, матеріально-побутове обслуговування 

(1970); про стан та рух кадрів (1970–1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1949, 1953–1975). Річні бухгалтерські звіти. Плани 

та кошториси асигнування та витрати кредитів по місцевому бюджету (1947–1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2692  Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради народних 

депутатів, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 79; 1962–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 79; 1962–1964, 1978–1985 рр. 

Накази, розпорядження облуправління культури (1962); рішення міськвиконкому (1962–

1964). 

Протоколи засідань ради при відділі (1978–1985). 

Перспективні та квартальні плани роботи відділу. Перспективні плани роботи установ 

культури міста (1978–1985). 

Соцзобов’язання працівників установ культури міста та підсумки їх виконання (1978–1985). 

Документи (репертуари, сценарії, заходи) про проведення загальних заходів, присвячених 

урочистим та знаменним датам (1978–1985). 

Річні текстові та статистичні звіти про роботу відділу з додатками довідок про роботу 

установ культури міста. Річні звіти установ культури міста (1978, 1979). 
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Списки працівників культурно-освітніх установ міста (1982–1985). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу та установ культури міста (1981–1985). Річні 

бухгалтерські звіти (1981–1985). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2693  Відділ народної освіти виконавчого комітету Смілянської міської Ради народних 

депутатів, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 639; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 619; 1944–1980 рр. 

Накази, розпорядження Київського облвідділу народної освіти (1946). Накази завідуючого 

відділом з основної діяльності (1965–1980). 

Протоколи: засідань ради при відділі (1963–1980); методконференцій та нарад учителів (1949, 

1954, 1955, 1961–1980); нарад директорів шкіл міста (1965–1980); засідань методичного 

кабінету відділу (1965–1980). 

Плани роботи: відділу (1959, 1958–1980); методоб’єднання відділу (1962–1980). 

Документи (списки, характеристики) про нагородження працівників освіти міста (1964–1980). 

Соцзобов’язання працівників освіти міста та підсумки їх виконання (1962–1980). 

Річні звіти відділу: про учбово-виховну роботу (1944–1955, 1960–1962); про прийом учнів 

(1945); про роботу шкіл міста (1954–1959, 1962–1980); про рух педагогічних кадрів (1946–

1949, 1955, 1959–1980); про кількість учнів (1946); про учбово-виховну роботу шкіл (1946, 

1949, 1952–1980); про роботу шкіл (1946–1957, 1965–1980); про роботу дитячих садків (1948–

1980); про чисельність працівників та затрати фонду зарплати (1951–1953, 1959–1961); про 

виконання планів з праці (1961, 1962). Відомості про мережу та контингент дитсадків і 

дитбудинків (1948). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу (1956, 1959–1980), Кошториси витрат шкіл міста 

та дитячих установ (1956–1958, 1961–1980). Річні бухгалтерські звіти відділу шкіл міста 

(1959–1980). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 17; 1967–1969 рр. 

Протоколи: засідань ради при відділі; методконференцій та нарад учителів; нарад директорів 

шкіл міста; засідань методичного кабінету відділу. 

Плани роботи: відділу; методоб’єднання відділу. 

Документи (списки, характеристики) про нагородження працівників освіти міста. 

Соцзобов’язання працівників освіти міста та підсумки їх виконання. 

Річні звіти відділу: про учбово-виховну роботу; про прийом учнів; про роботу шкіл міста; про 

рух педагогічних кадрів; про кількість учнів; про учбово-виховну роботу шкіл; про роботу 

шкіл; про роботу дитячих садків; про чисельність працівників та затрати фонду зарплати; про 

виконання планів з праці . Відомості про мережу та контингент дитсадків і дитбудинків. 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу, кошториси витрат шкіл міста та дитячих установ. 

Річні бухгалтерські звіти відділу шкіл міста. 
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Ф. Р-2694  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Смілянської міської Ради народних 

депутатів, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 351; 1948–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1948–1954 рр. 

Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР, Київського облвідділу охорони здоров’я (1949–

1954). 

Річні текстові та статистичні звіти про роботу підвідомчих медичних установ (1949–1951, 

1953, 1954). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 231; 1955–1975 рр. 

Накази Черкаського облвідділу охорони здоров’я, рішення медичної ради при облвідділі; 

постанови, рішення облвиконкому, міськвиконкому. Накази завідуючого відділом з основної 

діяльності (1969–1975). 

Протоколи засідань медичної ради при відділі (1965–1975). 

Плани роботи відділу (1957–1965, 1968–1975). Плани заходів з охорони здоров’я міста в 

розрізі постанов ЦК КПРС і РМ СРСР (1960–1962, 1966). Комплексні плани санітарно-

протиепідеміологічних заходів по профілактиці інфекційних захворювань в місті (1969). 

Перспективний план розвитку медичної мережі міста (1966–1970). Плани з праці (1966–

1975). 

Соцзобов'язання працівників відділу і підвідомчих установ та довідки про їх виконання 

(1956–1975). 

Довідки: про роботу відділу та медичних установ (1957–1975); про розвиток охорони 

здоров’я міста (1957). Річні текстові та статистичні звіти відділу і медичних установ. 

Одноразові статистичні звіти про чисельність працівників та службовців за статтю, віком і 

стажем роботи та розприділення всіх працюючих по займаних посадах (1957–1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу та підвідомчих медичних установ. Річні 

бухгалтерські звіти відділу та підвідомчих медичних установ. Акти ревізій відділу, 

проведених контрольно-ревізійним управлінням (1962–1972, 1975). 

 

 

Опис 3 

Справ: 102; 1976–1985 рр. 

Накази Черкаського облвідділу охорони здоров’я, рішення медичної ради при облвідділі; 

постанови, рішення облвиконкому, міськвиконкому. Накази завідуючого відділом з основної 

діяльності. 

Протоколи засідань медичної ради при відділі. 

Плани роботи відділу. Комплексні плани санітарно-протиепідеміологічних заходів по 

профілактиці інфекційних захворювань в місті. Перспективний план розвитку медичної 

мережі міста. Плани з праці. 

Соцзобов'язання працівників відділу і підвідомчих установ та довідки про їх виконання. 
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Довідки: про роботу відділу та медичних установ; про розвиток охорони здоров’я міста. Річні 

текстові та статистичні звіти відділу і медичних установ. Одноразові статистичні звіти про 

чисельність працівників та службовців за статтю, віком і стажем роботи та розприділення 

всіх працюючих по займаних посадах. 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу та підвідомчих медичних установ. Річні 

бухгалтерські звіти відділу та підвідомчих медичних установ. Акти ревізій відділу, 

проведених контрольно-ревізійним управлінням. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2695  Фінансовий відділ виконавчого комітету Смілянської міської Ради народних 

депутатів, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 797; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 751; 1967–1975 рр. 

Рішення міськвиконкому (1947–1981). Накази начальника відділу з основної діяльності 

(1978–1981). 

Протоколи нарад фінансового активу (1960–1965). 

Плани роботи відділу (1965–1981). 

Доповіді, інформації, довідки, представлені міськвиконкому про стан та роботу відділу 

(1960–1981). Документи (доповідні записки, звіти, пояснюючі записки та інші) з питань 

штатної роботи (1960–1981). 

Соцзобов’язання працівників відділу та підсумки їх виконання (1966–1981). 

Річні звіти та зведення: про залишки недоїмок (1960–1981); про зміни обрахованих сум 

податків (1960–1981); про результати перевіряння податків з працівників та службовців 

(1960–1981); про обрахування податку з будівель та земельної ренти (1959–1981); про 

результати проведення прибуткового податку з населення та зведені таблиці по розробці цих 

звітів (1959–1981); про нарахування прибуткового податку з кооперативних організацій 

(1960–1981); по податку з видовищ (1960–1981); про ревізійну роботу (1962–1981). 

Зведені бюджети міста, плани та розрахунки по його складанню (1944, 1960–1981). Місцеві 

бюджети, мережі і штати установ. Штатні розписи, кошториси витрат, фонд зарплати відділу. 

Річні бухгалтерські звіти: про виконання місцевого бюджету; про виконання кошторису 

витрат на утримання апарату відділу. 

Журнали реєстрації штатів, ставок фондів зарплати та кошторисів. 

Книги по обліку безгосподарського і конфіскованого майна, акти оцінки майна (1963–1981). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 46; 1967–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1967–1972); загальних профзборів членів 

профспілки (1968–1975); засідань місцевого комітету (1968–1975). 

Плани роботи місцевого комітету (1968–1975). 

Соцзобов’язання колективу відділу та довідки про підсумки їх виконання. 

Статистичні звіти про роботу місцевого комітету (1969–1975). 
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Ф. Р-2696  Відділ комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської Ради 

депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 79; 1955–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1956–1975 рр. 

Документи по відновленню меж та обліку незабудованих земель міста (1961). Схематичний 

план поворотних точок окружної межі міста (1959). Інвентаризаційна справа зелених 

насаджень та споруд кладовищ міста (1959). 

Річні звіти про розприділення міських земель по угіддях і землекористувачах та 

використання цих земель. 

 

 

Опис 2 

Справ: 57; 1955–1972 рр. 

Постанови, розпорядження Черкаського обкому профспілки працівників комунального 

господарства (1956, 1958, 1963–1965.). 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1960, 1963, 1965, 1968, 1970–1972); загальних 

зборів членів профспілки (1956–1961, 1964–1970); засідань місцевого комітету (1957, 1958, 

1960–1973). 

Плани роботи місцевого комітету (1967, 1968). 

Умови соцзмагання, соцзобов’язання працівників і службовців та підсумки їх виконання 

(1955, 1959–1962, 1966). 

Кошториси витрат (1965, 1970). Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого комітету 

(1956, 1962–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2697  Торгівельний відділ виконавчого комітету Смілянської міської Ради депутатів 

трудящих, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 127; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 127; 1944, 1946–1962, 1965–1975 рр. 

Накази Народного комісаріату торгівлі СРСР, Київського і Черкаського обласних управлінь 

торгівлі, рішення міськвиконкому (1950–1962, 1965–1975). 

Протоколи зборів торгівельних працівників (1952–1962). 

Річні плани товарообігу (1947–1962, 1965–1975). Дислокація торгівельної мережі міста (1948, 

1950–1962, 1968, 1970–1975). 

Довідки про роботу відділу (1959, 1961). Річні звіти про виконання планів товарообігу (1947–

1962, 1965–1975). Інформація та довідки про діяльність підприємств торгівлі і громадського 

харчування (1959). 

Кошториси витрат та звіти про їх виконання (1954–1962). 
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Ф. Р-2698  Смілянський технікум харчової промисловості Міністерства харчової 

промисловості УРСР, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 549; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 448; 1944–1981 рр. 

Накази, розпорядження Міністерств харчової промисловості УРСР, продтоварів, вищої і 

середньої освіти, Київського раднаргоспу (1948–1970). Накази директора технікуму з 

основної діяльності (1970, 1975–1981). 

Протоколи засідань: педради технікуму; предметних колегій та документи до них (1952–

1954, 1968–1981); приймальної комісії (1963–1965); методоб’єднання викладачів технікуму 

(1966–1971, 1974, 1975). 

Плани роботи та учбові плани технікуму (1945, 1947, 1948, 1952–1955, 1963–1979). 

Документи (інформації, довідки та інші) про стан та заходи з учбової, політико-виховної, 

ідейно-виховної роботи технікуму (1966–1969). 

Звіти про роботу: технікуму; державної кваліфікаційної комісії (1945, 1947–1967, 1970). 

Статистичні звіти: про рух учнів, підсумки перевідних екзаменів (1957–1981); по кадрах, про 

чисельність та розприділення працівників по посадах (1971–1981). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізій фінансово-

господарської діяльності технікуму (1949–1962, 1967–1972). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 101; 1949, 1955–1974 рр. 

Постанови президії Черкаської облради профспілки (1959, 1960). 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1955, 1960–1974); загальних зборів членів 

профспілки (1949, 1955, 1956, 1960–1974); засідань місцевого комітету (1955–1974). 

Плани роботи місцевого комітету (1961–1974). 

Кошториси витрат (1956–1974). Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого комітету 

(1957–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2700  Смілянський міський комітет професійної спілки працівників освіти, вищої школи 

і наукових установ, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 221; 1951–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 186; 1951–1975 рр. 

Постанови президії Київського та Черкаського обкомів профспілки (1953–1955, 1962–1966, 

1969–1972). 
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Протоколи: міських конференцій (1954, 1959–1964, 1967, 1969, 1971, 1974); засідань президії 

та пленумів міському (1954, 1959–1975); засідань міському (1951–1953, 1969–1971); звітно-

виборних профзборів низових профорганізацій (1952–1954, 1959, 1961, 1964–1975). 

Плани роботи міському (1961–1975). 

Соцзобов’язання організацій міста та документи про перевіряння їх виконання (1965, 1966, 

1969–1973). 

Звіти: міському про роботу (1954); міському і низових профорганізацій про підсумки виборів 

(1951–1954, 1959–1971). Річні статистичні звіти міському та низових профорганізацій. 

Акти перевіряння стану техніки безпеки та промислової санітарії по школах і дитячих 

установах (1965, 1966). 

Бюджети міському (1951–1953). Кошториси держсоцстрахування міському та звіти про їх 

виконання (1965–1969). Річні фінансові звіти міському (1951–1954, 1957, 1958, 1961–1975). 

 

 

Опис 2 

Справ: 35; 1976–1986 рр. 

Постанови президії Київського та Черкаського обкомів профспілки. 

Протоколи: міських конференцій; засідань президії та пленумів міському; засідань міському; 

звітно-виборних профзборів низових профорганізацій. 

Плани роботи міському. 

Соцзобов’язання організацій міста та документи про перевіряння їх виконання. 

Звіти: міському про роботу; міському і низових профорганізацій про підсумки виборів. Річні 

статистичні звіти міському та низових профорганізацій. 

Акти перевіряння стану техніки безпеки та промислової санітарії по школах і дитячих 

установах. 

Бюджети міському. Кошториси держсоцстрахування міському та звіти про їх виконання. 

Річні фінансові звіти міському. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2701  Смілянський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи: наукових установ, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 148; 1944–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1944–1950 рр. 

Постанови президії Київського обкому профспілки (1946). 

Протоколи: районних конференцій (1944, 1946, 1948, 1950); засідань райкому; звітно-

виборних профзборів (1945, 1948). 

Плани роботи райкому. 

Звіти: про культурно-масову роботу (1944, 1945, 1947); про роботу низових профспілкових 

організацій (1945, 1946). 

Звіти про підсумки виборів до райкому профспілки (1947–1950). 

Профспілкові бюджети (1944, 1949). Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1949). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 83; 1958–1976 рр. 

Протоколи: районних конференцій; засідань райкому; звітно-виборних профзборів. 

Плани роботи райкому. 

Звіти: про культурно-масову роботу; про роботу низових профспілкових організацій. 

Звіти про підсумки виборів до райкому профспілки. 

Профспілкові бюджети. Штатні розписи, кошториси витрат. 

 

 

Опис 3 

Справ: 16; 1977–1986 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1979, 1981); засідань президії райкому; 

пленумів райкому (1977–1979, 1983). 

Статистичні звіти райкому з додатками статистичних звітів місцевих комітетів шкіл про 

членство, виробничі наради, внески. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2702  Редакція газети ―Зоря‖ – орган Смілянського міського комітету Компартії України 

та районної Ради депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 7; 1962, 1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1962, 1963 рр. 

Накази, розпорядження обласного видавництва (1962). 

Листи, рукописи письменників-початківців та передовиків виробництва (1962). 

Підшивка газети (1962). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річний бухгалтерський звіт (1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2703  Фінансовий відділ комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 2096; 1954–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 983; 1954–1965 рр. 

Документи секретаря, відділів: бюджетного, державних доходів, штатного, фінансування 

місцевого господарства, фінансування сільського господарства, кадрів, контрольно-

ревізійного управління, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 1078; 1966–1981 рр. 

Документи секретаря, відділів: бюджетного, державних доходів, штатного, фінансування 

місцевого господарства, фінансування сільського господарства, кадрів, контрольно-
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ревізійного управління, бухгалтерії та відділів: фінансування торгівлі, фінансування освіти, 

культури, охорони здоров’я та соціального забезпечення. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 35; 1965–1983 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету (1972–1983). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1973–1975). 

Кошториси витрат. Піврічні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2704  Черкаське обласне добровільне пожежне товариство Добровільного пожежного 

товариства України, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 576; 1958–1995 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 533; 1958–1995 рр. 

Постанови президії Української республіканської ради добровільного пожежного товариства 

(1963, 1964, 1970–1976, 1980–1988, 1993). 

Протоколи: обласних конференцій добровільних пожежних товариств (1958–1991); міських 

конференцій добровільних пожежних товариств (1961, 1964); засідань президії облради. 

Документи про проведення районних звітно-виборних конференцій (1958–1960, 1965–1969, 

1980–1982). 

Промислово-фінансові плани. Плани організаційно-масової роботи та агітаційної роботи 

(1959–1991). Плани проведення заходів з охорони урожаю зернових культур (1962, 1984). 

Зведені звіти облради товариства та підвідомчих організацій: про виконання виробничих 

планів (1958–1961, 1964–1985); про проведення організаційно-масової роботи та 

протипожежної пропаганди (1958–1991); про виконання планів праці (1958–1985); про 

охорону праці, наявність автомобілів, гаражів, автотранспортних майстерень та 

обслуговуючого персоналу (1960–1963, 1967–1983). Тексти доповідей, документи, розміщені 

у газетах, по радіо з протипожежної пропаганди (1964–1976). Документи про підсумки 

роботи по забезпеченню охорони урожаю зернових культур (1985, 1988, 1991, 1992). 

Документи: про проведення місячників протипожежного обстеження об’єктів народного 

господарства (1967–1971, 1976); конкурсів на кращу організацію добровільного пожежного 

товариства, кращий протипожежний стан колгоспів, шкіл, підприємств (1965–1995); акти 

протоколи про підсумки конкурсів на кращу юнацьку добровільну пожежну дружину (1970–

1988). Фотоальбоми про роботу юнацьких добровільних пожежних дружин (1973–1977). 

Документи (плани, проекти, кошториси, звіти, акти) з капітального будівництва (1970–1984). 

Доповіді облради про підготовку кадрів (1964, 1974). Статистичні звіти: про чисельність 

адміністративно-управлінського персоналу (1958, 1959, 1966, 1967, 1985); про чисельність 

працівників та службовців міської та міжрайонних рад (1961, 1963, 1966–1969). 

Соцзобов’язання та акти перевіряння їх виконання (1959, 1962–1979, 1983). Документи про 

нагородження активістів товариства значком ―Відмінник УР ДПТ‖ (1959–1977). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1958–1988). Зведені річні бухгалтерські звіти облради 

(1958–1988, 1993–1995). Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності 

облради (1959, 1960, 1965–1969, 1980). 
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Документи (протоколи, кошториси, статистичні та фінансові звіти) місцевого комітету 

профспілки (1985–1990). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 43; 1963–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1967, 1968, 1973–1982); загальних зборів членів 

профспілки (1963–1973, 1976, 1981, 1982); засідань місцевого комітету (1963–1973, 1976, 

1981, 1982). 

Плани роботи місцевого комітету (1970–1973, 1976). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Документи по соцзмаганню (1971–1976). 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2705  Туберкульозний санаторій ―Промінь‖ Управління санаторіями Міністерства 

охорони здоров’я УРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 354; 1944–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 65; 1944–1970 рр. 

Господарсько-фінансові плани (1958–1960). Плани роботи ради медсестер (1970). 

План заїзду хворих до санаторію (1951). 

Довідка про виконання плану (1969). 

Медичні звіти (1949, 1953, 1959–1970). 

Кошториси видатків, штатні розписи (1946–1970). 

Річні бухгалтерські звіти (1944–1951, 1955–1970). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 17; 1961–1970 рр. 

Протоколи: виробничих нарад (1961–1964); загальних зборів співробітників (1961–1965); 

засідань місцевого комітету (1961–1964, 1968). 

План роботи (1963, 1965). 

Соцзобов’язання (1962). 

Кошториси витрат (1963, 1966–1968, 1970). Фінансові звіти (1963, 1966–1970). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 126; 1944–1970 рр. 

Накази головного лікаря з особового складу (1946–1970). 

Розрахунково-платіжні відомості. 

Особові рахунки працівників та службовців (1945–1970). 

Заяви про прийом та звільнення (1954, 1957, 1959, 1964–1969) та особові картки обліку кадрів 

(1954, 1957). 

Особові справи співробітників (1953, 1959). Списки працівників та службовців (1947, 1948). 
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Тарифікаційні списки медперсоналу (1961–1963, 1966–1968). 

Оборотна відомість по заробітній платі (1950). 

Опис 1осм 

Справ: 1; 1962, 1963, 1967 рр. 

Розрахунково-платіжні відомості керівників художньої самодіяльності. 

 

 

Опис 2ос 

Справ: 145; 1944–1970 рр. 

Особові справи працівників та службовців санаторію. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2706  Туберкульозний санаторій № 1 Соснівського курортного управління, м. Черкаси 

Черкаської області,  

Справ: 387; 1946–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1946–1959 рр. 

Медичні звіти (1946–1957, 1959). 

Кошториси витрат, штатні розписи (1947–1959). 

Річні бухгалтерські звіти (1947–1959). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 57; 1945–1959 рр. 

Накази головного лікаря з особового складу. 

Розрахунково-платіжні відомості. 

Особові рахунки працівників та службовців. 

Заяви про прийом на роботу (1957). 

Тарифікаційні списки медперсоналу (1949, 1951, 1955, 1958, 1959). 

Оборотна відомість по зарплаті (1946, 1950). 

 

 

Опис 2ос 

Справ: 294; 1944–1960 рр. 

Особові справи працівників та службовців санаторію. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2707  Черкаська обласна психіатрична трудова колонія відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, с. Мале Старосілля 

Смілянського району Черкаської області  

Справ: 195; 1958–1979 рр. 

 



1067 

 

Опис 1 

Справ: 137; 1958–1979 рр. 

Накази облвідділу охорони здоров’я (1964, 1967, 1972, 1973, 1977–1979). 

Комплексні плани роботи (1961–1965, 1968–1979). 

Звітна доповідь про роботу колонії (1960). Річні текстові звіти: про діяльність колонії (1958); 

про стан медично-профілактичної діяльності (1959–1976). Статистичні звіти: про медично-

профілактичну роботу (1970–1979); про стан тваринництва та урожайність (1958, 1959, 1962–

1968); про результати посівної (1960–1968); про наявність земельних ділянок (1961). 

Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, склад 

спеціалістів та розподіл чисельності працівників: службовців за стажем роботи та займаними 

посадами (1958–1973, 1977). 

Акти приймання-передавання справ при зміні керівників колонії (1959, 1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. Акти ревізій фінансово-

господарської діяльності колонії (1958, 1959, 1962, 1964, 1970–1975). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 58; 1959–1967, 1976–1979 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1961–1966, 1976–1979); виробничих нарад (1963–

1966); загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. Звітні доповіді 

голови місцевого комітету (1961–1965, 1976–1979). 

Плани роботи місцевого комітету (1961–1965, 1978, 1979). 

Річні статистичні звіти місцевого комітету про членство, виробничі наради, культурно-масові 

заходи та соцзмагання (1960–1966, 1976–1979). 

Договори на проведення заходів з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії 

(1963–1967, 1976–1979). Акти громадського огляду медичного обслуговування хворих (1964–

1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2708 Смілянський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного об’єднання по 

виробництву, заготівлі і переробці цукрового буряку, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 643; 1944–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1944–1954 рр. 

Промислово-фінансові плани (1949–1954). Виробничо-фінансові плани (1947–1950). 

Договори з колгоспами та контрактацію цукрового буряку (1945, 1951, 1954). 

Титульні списки та кошториси на капітальне будівництво (1944–1952). 

Штатні розписи (1947–1953). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 387; 1955–1986 рр. 

Накази, вказівки Черкаського бурякоцукротресту (1957, 1970–1975); рішення міського та 

районного виконкомів (1970–1973). 

Накази директора комбінату з основної діяльності (1983–1986). 
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Протоколи засідань технічної ради (1965–1967, 1973, 1975, 1978–1986). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1955–1975). Фінансові плани (1955–1975). 

Аналізи виробничо-фінансової діяльності комбінату (1985, 1986). Виробничо-механічні звіти 

(1955–1975, 1985). Пояснюючі записки про господарську діяльність комбінату (1969–1972). 

Звіти: про впровадження нової техніки (1969–1975, 1980–1986); про наукову організацію 

праці (1969–1972). Плани та звіти з охорони праці і техніки безпеки (1959, 1963, 1969–1982). 

Звіти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом (1959–1969). Звіти про прийняті 

винаходи і рацпропозиції та журнали реєстрації рацпропозицій (1955–1961, 1965–1984). 

Документи (титульні списки, кошториси, звіти) з капітального будівництва (1959–1964). 

Звіти про підвищення кваліфікації кадрів та роботу з кадрами (1971–1986). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1955–1975). Річні бухгалтерські звіти (1955–1957, 1970–

1975). Акти комплексних документальних ревізій фінансово-господарської діяльності 

комбінату (1969–1975). 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання, колдоговори, акти, звіти) заводського 

комітету профспілки (1975–1986). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 209; 1945, 1948–1975 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1954–1972). 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1959–1975); загальних зборів членів 

профспілки (1953, 1960–1970, 1975); засідань заводського комітету (1948, 1949, 1954–1965, 

1968–1975). 

Плани роботи заводського комітету (1959, 1960, 1966–1970, 1974, 1975). 

Звіти про роботу заводського комітету (1956, 1957, 1961–1965, 1974, 1975). Статистичні звіти 

заводського комітету з усіх видів діяльності (1953–1975). 

Документи про роботу товариських судів (1969–1972, 1975). 

Договори на соцзмагання та акти перевіряння їх виконання (1954–1972) Колективні договори 

та акти перевіряння їх виконання (1950, 1953–1975). 

Штатні розписи (1954–1968). Кошториси (1953–1975). Річні фінансові звіти (1945, 1953–

1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2709  Смілянський міський комітет професійної спілки медичних працівників, м. Сміла 

Черкаської області  

Справ: 302; 1950–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 245; 1950–1975 рр. 

Постанови, вказівки республіканських та обласних профспілкових органів (1954–1975). 

Протоколи: міських профконференцій та документи до них (1950, 1954, 1955, 1957, 1959, 

1961, 1963, 1964, 1967, 1969, 1971, 1974); засідань президії міського комітету (1951–1975); 

пленумів міського комітету та документи до них (1956–1960, 1969–1971, 1974, 1975); засідань 

та плани роботи громадських комісій міського комітету і звіти про їх роботу (1954–1975); 

профспілкового активу медичних працівників (1960, 1961); звітно-виборних зборів в низових 

профорганізаціях та документи до них (1954, 1957–1975). 
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Плани роботи міського комітету (1954–1975). 

Звіти про роботу міського комітету (1967, 1968). 

Статистичні звіти: міського комітету та низових профорганізацій про підсумки виборів (1967, 

1968, 1973–1975); міського комітету про тимчасову непрацездатність та видані путівки в 

санаторії (1967–1972). Річні статистичні звіти міського комітету та звіти низових 

профорганізацій про членство, соцзмагання (1952–1975). 

Підсумки проведення громадських оглядів по лікувально-профілактичних установах міста 

(1963, 1965–1967, 1969, 1972). 

Документи (плани, протоколи, інформації, акти про нещасні випадки) з охорони праці та 

техніки безпеки (1965, 1966). 

Постанови, довідки про рух за комуністичну працю серед колективів медичних працівників 

міста (1964, 1966). 

Прибутково-видаткові кошториси та фінансові звіти про виконання кошторисів міського 

комітету (1953–1975). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності міського комітету 

(1972, 1973). 

Прибутково-видаткова книга (1952). Книги обліку засобів міського комітету (1953–1961). 

 

 

Опис 2 

Справ: 57; 1976–1988 рр. 

Протоколи: міських конференцій медичних працівників (1976, 1979, 1981, 1984, 1986); 

засідань президії міського комітету; пленумів міського комітету. 

Річні статистичні звіти міського комітету з усіх видів діяльності (1976–1985). 

Документи про соцзмагання (1976–1985). 

Кошториси витрат (1976, 1977, 1981–1985). Річні фінансові звіти (1976, 1977, 1981–1985). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2710  Смілянський міський комітет професійної спілки працівників державних установ, 

м. Сміла Черкаської області  

Справ: 236; 1955–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 236; 1955–1985 рр. 

Постанови, розпорядження Черкаського обкому профспілки (1956–1983). 

Протоколи: міських конференцій та документи до них (1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1974, 1976, 1979, 1981, 1984); засідань президії міського комітету (1957,1960–1985 рр.); 

пленумів міського комітету (1957, 1960–1985); звітно-виборних зборів в низових 

профконференціях (1955, 1956, 1959, 1965, 1968–1985); засідань громадських комісій 

міського комітету (1970–1978, 1981–1983). 

Плани роботи міського комітету (1956–1959, 1962–1985). 

Інформації про роботу міського комітету (1975–1978, 1981). Документи про перевіряння 

роботи низових профорганізацій (1984, 1985). 

Статистичні звіти міського комітету з усіх видів діяльності (1955, 1956, 1959, 1960, 1963–

1985). 
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Документи: про рух за комуністичну працю та комплектування: роботу шкіл комуністичної 

праці (1965, 1979–1985); про присвоєння звання передовиків комуністичної праці (1964). 

Соцзобов’язання працівників (1976–1985). 

Кошториси витрат (1955–1966, 1969–1985). Річні фінансові звіти. 

Книги обліку засобів міського комітету (1959–1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2711  Смілянський міський комітет професійної спілки працівників культури, м. Сміла 

Черкаської області  

Справ: 124; 1959–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 97; 1959–1976 рр. 

Постанови, розпорядження Черкаського обкому профспілки (1961–1975). 

Протоколи: міських конференцій та документи до них (1959, 1965, 1967, 1969, 1971, 1974, 

1976); звітно-виборних зборів (1963–1965, 1969, 1970, 1974, 1976); засідань міського комітету 

(1961–1976). Анкети делегатів конференцій (1963, 1967). 

Плани робот міського комітету (1963–1976). 

Звіти про роботу міського комітету (1972). 

Звіти про підсумки виборів місцевих комітетів (1968). Статистичні звіти міського комітету з 

усіх видів діяльності. 

Акти приймання-передавання справ при зміні керівництва (1965). 

Кошториси витрат та річні фінансові звіти (1961–1976). 

Книга обліку засобів міського комітету (1961–1963). 

 

 

Опис 2 

Справ: 27; 1977–1988 рр. 

Протоколи: звітно-виборних конференцій (1979, 1981, 1986); засідань міського комітету. 

Статистичні звіти міського комітету з усіх видів діяльності (1977–1984). 

Кошториси витрат (1977–1981). Річні фінансові звіти (1977–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2713  Смілянський молочно-консервний комбінат Всесоюзного об’єднання 

―Союзконсервмолоко‖ Міністерства м’ясної і молочної промисловості СРСР, м. Сміла 

Черкаської області  

Справ: 397; 1950–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1950–1954 рр. 

Промислово-фінансові плани районної заготівельної контори ―Головмолоко‖ (1953, 1954). 

Штатні розписи заводу (1950–1953). Річні бухгалтерські звіти: заводу; з капітального 

будівництва; райзаготконтори (1951–1954). 
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Опис 2 

Справ: 235; 1955–1975 рр. 

Накази, постанови, рішення, розпорядження органів вищого рівня (1955–1971). 

Протоколи: виробничих нарад (1956); нарад виробничо-заготівельної мережі заводу (1956); 

зборів працівників, інженерно-технічних працівників та службовців заводу (1955). 

П’ятирічний план розвитку комбінату (1971–1975). Техніко-промислово-фінансові плани 

(1963–1975). Промислово-фінансові плани (1955–1959, 1962). Плани заготівлі та закупівлі 

молока, періодичні відомості та довідки з виробництва і реалізації продукції (1955–1957, 

1967). Фінансові плани (1960–1975). 

Щомісячні довідки та річні статистичні звіти про виконання планів з основних показників 

собівартості, якості молочної продукції. 

Звіти: про розвиток та впровадження нової техніки (1967–1975); з наукової організації праці 

(1971–1975). Документи: (прийняті рацпропозиції, акти впровадження, звіти, розрахунки, 

журнали реєстрації заяв на рацпропозиції) з раціоналізації та винахідництва (1960–1968, 

1971–1975); (плани, звіти про нещасні випадки та журнали їх обліку) з охорони праці та 

техніки безпеки (1964–1975); (титульні списки, кошториси, розрахунки, листування, акти 

приймання в експлуатацію об’єктів) з капітального будівництва (1956–1958, 1964–1968). 

Плани підготовки та перепідготовки кадрів і річні звіти про їх виконання (1965–1975). 

Соцзобов’язання колективу заводу та документи про підсумки їх виконання (1955–1968). 

Колективні договори (1964–1967). 

Плани з праці та звіти про їх виконання (1958–1963). Штатні розписи, кошториси витрат: 

заводу (1955–1966); комбінату (1967–1975); дитячого садка (1955–1957, 1964–1975). Річні 

бухгалтерські звіти з додатками: заводу (1955–1966); комбінату (1967–1975). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 11; 1952–1966 рр. 

Статути заводу. Положення про Шполянський молочний завод (1966). Картки державної 

реєстрації заводу (1952–1956). 

Приймально-здавальні акти заводу та його підвідомчих підприємств (1961, 1963, 1965). 

Акти приймання-передавання справ при зміні керівників заводу (1963, 1966). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 132; 1961–1975 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1962–1968, 1972–1975). 

Протоколи: засідань виробничих нарад (1962, 1971–1975); звітно-виборних профконференцій 

(1961, 1963–1965, 1967–1975); загальних зборів членів профспілки; засідань заводського 

комітету. 

Плани роботи заводського комітету (1965–1975). 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1964–1975). 

Соцзобов’язання колективу (1964–1966, 1969–1975). Колективні договори та акти 

перевіряння їх виконання (1965–1975). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти (1965–1968). 
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Ф. Р-2714  Редакція газети ―Червоний стяг‖ – орган Смілянського районного і міського 

комітетів Компартії України, районної і міської Рад народних депутатів, м. Сміла Черкаської 

області  

Справ: 193; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 193; 1946–1980 рр. 

Накази, вказівки органів вищого рівня (1949–1954). 

Плани роботи редакції (1963–1980). Плани занять школи робітничо-сільських кореспондентів 

та громадських кореспондентів (1969, 1970). 

Звіти про роботу редакції (1969–1980). 

Листи, рукописи письменників-початківців, передовиків виробництва (1958–1980). 

Підшивки газети. 

Акти приймання-передавання справ при зміні головного редактора (1950–1953). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1949–1980). Річні бухгалтерські звіти (1949–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2715  Відділ сільського господарства виконавчого комітету Смілянської міської Ради 

депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 68; 1940, 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 68; 1940, 1944–1958 рр. 

Постанови, накази, рішення, розпорядження органів вищого рівня (1944–1952, 1956, 1958). 

Плани роботи відділу та земельної комісії (1951, 1952). Плани посівів (1947, 1948). 

Річні звіти по земельному фонду (1940, 1944, 1957). Облік державної землі по місту (1946–

1952). Звіти: про роботу відділу (1947, 1950); про розподіл земель по угіддях та 

землекористувачах (1945–1955); про виділення земельних ділянок організаціям міста (1944–

1949, 1952, 1955); про облік орних земель (1952); про посіви та урожай 

сільськогосподарських культур (1946–1952). 

Акти перевіряння документальної частини діловодства та архіву відділу (1953, 1955, 1956). 

Штатні розписи (1947–1958). Кошториси відділу та звіти про їх виконання (1944–1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2721  Черкаське обласне управління матеріально-технічного постачання і ремонтно-

технічних станцій, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 66; 1958–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 63; 1958–1961 рр. 
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Накази Міністерства сільського господарства УРСР (1959); постанови, рішення, 

розпорядження обкому Компартії України та облвиконкому. 

Накази начальника управління з основної діяльності (1959–1961). 

Зведені виробничо-фінансові плани: управління (1959); ремонтно-технічних станцій області. 

Плани роботи управління та ремонтно-технічних станцій з механізації тваринницьких ферм 

(1958–1960). Плани з праці (1960, 1961). 

Довідки про виконання плану з механізації трудомістких робіт на тваринницьких фермах 

(1960). Річні звіти: про виробничо-господарську та фінансову діяльність ремонтно-технічних 

станцій (1960); ремонтно-технічних станцій про механізацію ферм (1958), продаж товарів 

виробничого призначення (1960). Річні звіти про виконання плану капітальних вкладень та 

акти приймання в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва (1960). 

Річні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, працівників та 

службовців (1959, 1960). 

Штатні розписи (1959, 1960), Кошториси витрат управління, ремонтно-технічних станцій та 

баз постачання (1959). Річні бухгалтерські звіти (1958–1960). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 3; 1959, 1960 рр. 

Протоколи загальних зборів членів профспілки (1959). Документи по соцзмаганню. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2722  Черкаське обласне управління матеріально-технічного постачання Міністерства 

сільського господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 38; 1954–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1954–1958 рр. 

Рішення облвиконкому (1954–1957). 

Накази начальника управління з основної діяльності. 

Плани: механізації та електрифікації тваринницьких ферм (1956, 1957); з праці (1957, 1958). 

Зведені звіти управління, баз постачання про постачання (1958). Річні звіти: про роботу 

машинно-тракторних станцій (1957); про роботу баз постачання (1958). Довідка управління 

про перевіряння умов праці, культурно-побутове обслуговування механізаторів машинно-

тракторних станцій (1957). 

Зведені звіти управління про стан техніки безпеки в МТС (1956). Документи (плани, ліміти 

фінансування, звіти) з капітального будівництва (1957, 1958). 

Список районів дії МТС (1954). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954–1957). Річні бухгалтерські звіти (1954–1957). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 4; 1957, 1958 рр. 

Протоколи: виробничих нарад (1958); загальних зборів членів профспілки (1958). 

Договори на соцзмагання. 
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Ф. Р-2723  Черкаське обласне виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського господарства Державного комітету УРСР по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського господарства, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 2173; 1961–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 994; 1961–1974 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-фінансового, наукової організації праці, техніки 

безпеки і охорони праці, капітального будівництва, кадрів, контрольно-ревізійного, 

управлінь: транспорту, механізації тваринницьких ферм, торгівлі сільськогосподарською 

технікою і товарами виробничого призначення, ремонту і технічного обслуговування, 

впровадження нової техніки і раціоналізації, торгівлі мінеральними добривами, 

механізованих робіт, електрифікації сільськогосподарського виробництва, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 1062; 1975–1985 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-фінансового, наукової організації праці, техніки 

безпеки і охорони праці, капітального будівництва, кадрів, контрольно-ревізійного, 

управлінь: транспорту, механізації тваринницьких ферм, торгівлі сільськогосподарською 

технікою і товарами виробничого призначення, ремонту і технічного обслуговування, 

впровадження нової техніки і раціоналізації, торгівлі мінеральними добривами, 

механізованих робіт, електрифікації сільськогосподарського виробництва, бухгалтерії та 

документи профспілкового комітету, групи народного контролю. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 88; 1969, 1972, 1973, 1975–1982 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-фінансового, наукової організації праці, техніки 

безпеки і охорони праці, капітального будівництва, кадрів, контрольно-ревізійного, 

управлінь: транспорту, механізації тваринницьких ферм, торгівлі сільськогосподарською 

технікою і товарами виробничого призначення, ремонту і технічного обслуговування, 

впровадження нової техніки і раціоналізації, торгівлі мінеральними добривами, 

механізованих робіт, електрифікації сільськогосподарського виробництва, бухгалтерії та 

документи профспілкового комітету, групи народного контролю. 

 

 

 

Опис 3 

Справ: 53; 1971–1980 рр. 

Документи (накази, положення, плани, звіти, листування) з наукової організації труда. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 36; 1962–1976 рр. 
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Протоколи: звітно-виборних профзборів (1965–1976); загальних зборів членів профспілки 

(1965–1971); засідань місцевого комітету (1964–1969, 1973–1976). Звітні доповіді голови 

місцевого комітету (1971, 1972). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1962–1974). 

Кошториси витрат (1962–1974). Річні фінансові звіти (1962–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2725  Балакліївський цукровий завод об’єднання цукрової промисловості СРСР 

―Союзцукор‖, с. Блаклія Смілянського району Київської області  

Справ: 354; 1923–1933 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 271; 1923–1933 рр. 

Накази, циркуляри органів вищого рівня (1926–1933). 

Накази по заводу (1928–1933). 

Протоколи: виробничих та технічних нарад (1926–1931); засідань розцінково- конфліктної та 

інвентаризаційної комісій (1926, 1929–1931). 

П’ятирічний план розвитку заводу та документи до нього (1929–1933). Промислові плани 

(1929–1931). Промислово-фінансові плани (1929, 1932). Виробничо-фінансові плани (1929–

1931). 

Описання заводу (1925). Відомості: про контрольні завдання з виробництва продукції на 

1930–1931 рр. та фактичне виробництво (1930); про виконання виробничо-фінансового плану 

(1930); про виконання фінансового плану (1931). Десятиденні статистичні хіміко-технічні 

звіти (1931). Термінові донесення, статистичні звіти про виробництво цукру, зайнятість 

людей на виробництві (1930–1932). Звіт про реалізацію продукції (1930). 

Листування з Київським філіалом цукротресту та іншими організаціями з адміністративно-

господарських питань (1927–1933). 

Відомості про обладнання заводу та листування про паспортизацію заводу (1926–1932). 

Документи: (накази, плани, протоколи, звіти, листування та інші) з раціоналізаторської 

роботи (1926–1933); (титульні списки, кошториси, відомості, звіти, пояснюючі записки та 

інші) з капітального будівництва (1926–1932). 

Документи з особового складу (1927–1933). 

Розрахунки затрат часу, трудових і грошових ресурсів на виробництво насіння, 

сільськогосподарської продукції на підсобних господарствах заводу (1923). 

Акти приймання-передавання справ при зміні директора заводу (1928–1931). 

Бюджети заводу (1926, 1930). Штатні розписи (1926, 1929). Фінансовий план (1931). 

Виконавчий кошторис (1929). Кошторис витрат (1932). Заключні баланси заводу (1930–1932). 

Головний баланс контори заводу (1931). Звіти про виконання бюджету підсобними 

господарствами (1926). Акт ревізійної комісії по обслідуванню роботи заводу (1931). 

Відомості та звітні картки обліку праці і зарплати (1924–1932). Статистичні звіти з обліку 

зарплати в фабрично-заводській промисловості по заводу (1929–1931). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 83; 1926, 1929–1933 рр. 

Накази, розпорядження з особового складу (1931). 
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Протоколи засідань розцінково-конфліктної комісії (1931). 

Довідки, видані: працівникам та службовцям заводу із зазначенням їх посад (1931); сезонним 

працівникам заводу, які були одночасно членами колгоспів (1931). 

Списки працівників та службовців заводу. 

Виконавчі наряди на виконану роботу (1932, 1933). Табелі: обліку роботи штатних, сезонних 

та тимчасових працівників (1931–1933); виходу на роботу штатних, сезонних та поденних 

працівників і службовців (1931–1933). 

 

 

 

 

Ф. Р-2726  Редакція газети ―Шлях революції‖ – орган Черкаського повітового комітету 

КП(б)У, повітового виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів та повітового бюро професійної спілки, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 192; 1921–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 192; 1921, 1923, 1924 рр. 

Статті, листи кореспондентів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2727  Артемівський (Степанецький) цукровий завод Смілянського кущого управління 

цукрової промисловості, с. Степанці Канівського повіту Київської губернії  

Справ: 74; 1919–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 74; 1919–1922 рр. 

Накази, постанови, циркуляри органів вищого рівня (1920–1922). Циркуляри цукротресту про 

реорганізацію управління цукрової промисловості, ліквідацію колегіального управління 

цукровими заводами (1922). 

Протоколи засідань заводу (1920). 

Відомості: про хід сільськогосподарських робіт та націоналізацію землі (1920–1922); про 

відведення та закріплення землі (1921); про облік рафінадних ту бурякоцукрових продуктів, 

напівпродуктів та цінні відходи виробництва (1920, 1921); про роботи на плантаціях 

Тростянецької економії (1920). 

Листування з органами вищого рівня та організаціями районного рівня про відпуск 

матеріалів, продуктів, укладання договорів з селянами на посів буряку та оплату (1920–1922). 

Книги запису виконаних виробничих робіт на заводі (1921, 1922). 

Опис рухомого майна заводу (1921, 1922). 

Відомості про працівників та технічний персонал заводу (1920, 1921). Списки працівників та 

службовців заводу. 

Кошторис заводу (1921). Баланси заводу (1921, 1922). Відомості та журнали обліку прибутків 

і витрат грошових сум заводу (1921, 1922). 

Відомості про збитки, нанесені цукровій промисловості під час мирової та громадянської 

війн (1922). 
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Ф. Р-2728  Почапинський цукровий завод Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості, с. Почапинці Лисянського району Черкаської області  

Справ: 471; 1919–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1919–1922 рр. 

Декрети, циркуляри, розпорядження Раднаркому, Головцукру, Смілцукру (1920–1922). 

Протоколи: засідань колегії заводоуправління (1920–1922); ради заводу (1920); нарад групи 

завідуючих Смілцукру (1921). 

Плани каналів висадження цукрозаводами (1921). Карта цукрових заводів Почапинської 

групи (1921). 

Відомості: про наявність зернових культур (1919–1921); про рух матеріалів, хід ремонту 

заводу (1921); про засів буряку (1921). Таблиці до річного звіту контори заводу (1921). 

Щоденник робіт заводу (1922). Табелі обліку роботи заводу. 

Списки службовців заводу (1921). 

Кошториси заводу (1920–1922). 

Головні книги заводу (1920, 1921). Книги обліку прибутків та видатків грошових сум заводу 

(1920–1922). 

 

 

Опис 3 

Справ: 6; 1930, 1932–1934, 1936, 1937 рр. 

Річні звіти заводу. 

Списки працівників та службовців заводу. 

 

 

Опис 4 

Справ: 304; 1944–1975 рр. 

Документи секретаря, відділів: виробничо-планового, виробничо-технічного та кадрів, 

бухгалтерії. 

 

 

Опис 5 

Справ: 50; 1976–1980 рр. 

Документи секретаря, відділів: виробничо-планового, виробничо-технічного та кадрів, 

бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 79; 1965–1975 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій (1973–1975); загальних зборів членів профспілки; 

засідань заводського комітету. Звітні доповіді голови заводського комітету. Плани роботи 

заводського комітету (1970–1975). 

Соцзобов’язання колективу заводу. Колективні договори. 

Кошторис (1965). Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р-2729  Уманська районна торгівельна контора об’єднання цукрової промисловості УРСР, 

м. Умань Уманського округу  

Справ: 91; 1922, 1924–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 88; 1922, 1924–1927 рр. 

Циркуляри, розпорядження правління Цукротресту (1924–1926). 

Циркуляри, розпорядження контори (1925). 

Протоколи: засідань Уманського відділення Цукротресту (1925); нарад адміністраторів 

комбінатів, директорів заводів Уманського округу (1925, 1926); об’єднаного засідання 

представників Уманської, Київської та Подільської торгівельних контор про передавання 

агентів і лабазів Київській та Подільській конторам у зв’язку з ліквідацією Уманської 

контори (1926). 

Доповідні записки: про роботу контори (1924); про організацію баз та магазинів по 

Уманському округу (1925). Листування з правлінням Цукротресту про організацію контори 

та її магазинів (1925). 

Відомості про реалізацію та продаж цукру (1925, 1926). Книги обліку реалізації цукру (1925, 

1926). Звіти про роботу сільських споживчих товариств (1925, 1926). Оперативні бюлетені 

районних контор (1926). 

Листування з правлінням Цукротресту та організаціями районного рівня про продаж цукру, 

відкриття кредитів та з особового складу (1925, 1926). 

Особові картки та списки співробітників контори (1924–1926). Документи (посвідчення, 

анкети, довіреності, списки) з особового складу цукрових заводів 4-го куща управління (1922, 

1925). 

Журнал обліку вихідних документів (1927). 

Штатний розпис контори (1926). Баланси підвідомчих організацій (1926). 

Головна книга контори (1925). 

 

 

Опис 2 

Справ: 3; 1926, 1927 рр. 

Організаційний план сільгоспу Рижавського державного цукрового заводу (1926). План 

ферми Ярошівської економії Ярошівського комбінату (1927). Форми відомостей до 

організаційного плану сільгоспу Вільхівського державного цукрового заводу (1926). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2730  Христинівський містечковий комітет професійної спілки працівників і службовців 

залізничного та водного транспорту, ст. Христинівка Київської губернії  

Справ: 52; 1920–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1920–1923 рр. 
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Накази, постанови, циркуляри, інструкції органів вищого рівня. 

Протоколи: з’їзду делегатів (1920); засідань президії Дорпрофсоюзу та нарад при районному 

нормувальному відділі (1920–1922); пленумів місцевої нормувальної комісії (1920, 1921); 

засідань Христинівського відділу транспортно-споживчого товариства (1923); пленуму та 

засідань президії містечкового комітету (1921); загальних зборів співробітників станцій 

Христинівка та Звенигородка (1920, 1921). Положення: про дільничний комітет (1920, 1921); 

про розміщення безпритульних дітей серед населення (1921, 1922); про культурну роботу 

(1921, 1922). 

Відомості: про ринкові ціни на продукти, взуття, одяг (1920); про добровільні пожертвування 

на Червоний повітряний флот (1923). 

Листування: з місцевим комітетом про його діяльність (1923); з різними організаціями про 

розприділення робочої сили на залізниці, роботу культурного відділу при містечковому 

комітеті та облік членів спілки. 

Документи (списки, заяви, посвідчення, довідки) з особового складу спілки. 

Кошториси видатків містечкового комітету (1921, 1922). 

Відомості на виплату зарплати співробітника, м. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2731  Поташнянський державний цукровий завод Київського відділення об’єднання 

цукрової промисловості УРСР, с. Поташня Канівського повіту Київської губернії  

Справ: 26; 1918–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1918–1923 рр. 

Річний звіт заводу (1922). Відомості про продаж цукру-піску (1918–1921). Ресконтро заводу. 

(1918). 

Облікові книги: контролера заводу (1918); рухомого та нерухомого майна заводу (1922); 

робіт заводу (1920); постачальників заводу (1921). 

Баланси заводу (1920). 

Головна книга (1920). Книги обліку: загальних видатків (1920, 1922); головних рахунків 

(1923); розрахунку з сезонними працівниками та службовцями (1921); особових рахунків 

(1920, 1921), Розрахункова книга службовців (1919–1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2732  Черкаська повітова тимчасова земельно-ліквідаційна комісія, м. Черкаси Київської 

губернії  

Справ: 35; 1918 р. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1918 р. 

Циркуляри: Міністерства землеробства; губернського земельного комітету; губернського 

земельного старости. 

Статут тимчасових земельно-ліквідаційних комісій. 
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Протоколи: з'їзду Черкаського повітового земельного комітету; організаційних зборів та 

наради повітової управи. 

Проект плану роботи з підготовки земельної реформи. 

Листування з волосними правліннями про організацію та роботу повітових ліквідкомісії. 

Прохання поміщиків та селян про повернення грошей за захоплення майна. Справи за 

позовами про захоплення майна, стягнення грошей. 

Відомості на виплату жалування службовця, м. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2733  Уманський повітовий відділ Всеросійської професійної спілки працівників землі і 

лісу (Всеробітземліс), м. Умань Київської губернії  

Справ: 26; 1920–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1920–1924 рр. 

Протоколи: засідань та загальних зборів членів профспілки (1921); засідань комітету 

працівників та службовців Уманського середнього училища садівництва і землеробства 

(1920). 

Довідки відділу про культурно-освітню роботу та збір членських внесків (1921). 

Листування: правління спілки з адміністративно-господарських питань, про розгляд скарг; з 

повітовим бюро Ради профспілки про забезпечення членів спілки (1920). 

Документи (реєстраційні картки, посвідчення, довідки, списки та інші) особового складу 

членів спілки. 

Відомості нарахування зарплати працівникам та службовцям (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2734  Комендатура 13-го Красносільського цукрового комбінату військ ДПУ по охороні 

цукрової промисловості України, с. Красносілля Чигиринського повіту Київської губернії  

Справ: 25; 1923, 1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1923, 1924 рр. 

Циркуляри, накази облкомендатури. 

Копії наказів: про політико-освітню роботу серед охоронців (1923); про прояв бандитизму на 

території заводу; 14-го Гайсинського куща (1923). 

Накази по комендатурі комбінату. Витяги з протоколів бюро осередку комбінату (1924). 

Місячні звіти про діяльність комендатури (1924). 

Рапорти комендантів заводу про стан охорони на заводах; про політико-освітню роботу серед 

співробітників заводу. 

Оперативні зведення про події на цукрових заводах (1923, 1924). 

Журнал реєстрації вхідних та вихідних документів. 

Книга особового складу комендатури комбінату. 

Списки: особового складу заводу; охоронців заводу (1923). 
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Ф. Р-2735  Комендатура Смілянського державного цукрового заводу військ ДПУ по охороні 

цукрової промисловості України, м. Сміла Київської губернії  

Справ: 37; 1921–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1921–1923 рр. 

Накази військового коменданта (1921, 1922). 

Витяги з наказів облкомендатури з охорони цукрових заводів (1923). 

Листування з комендантом 4-го куща про відкомандирування та роботу охоронців (1923). 

Рапорти, оперативні довідки про боротьбу з крадіжками цукру та бандитизмом (1922, 1923). 

Справа про незаконний вивіз дров, що належали заводу (1922, 1923). 

Журнали обліку вхідних та вихідних документів (1922, 1923). 

Списки охоронців, посвідчення, зобов’язання (1922, 1923). 

 

 

Опис 2 

Справ: 27; 1921–1923 рр. 

Накази військового коменданта. 

Витяги з наказів облкомендатури з охорони цукрових заводів. 

Листування з комендантом 4-го куща про відкомандирування та роботу охоронців. 

Рапорти, оперативні довідки про боротьбу з крадіжками цукру та бандитизмом. 

Справа про незаконний вивіз дров, що належали заводу. 

Журнали обліку вхідних та вихідних документів. 

Списки охоронців, посвідчення, зобов’язання. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2736 Комендатура Мартинівського цукрового комбінату військ ДПУ по охороні 

цукрової промисловості України, с. Мартинівка Шевченківського округу Київської губернії  

Справ: 20; 1922–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1922–1924 рр. 

Накази Ш-го Корсунського куща (1922). 

Циркуляри, інструкції про охорону (1922, 1923). 

Листування: про охорону Миронівської селекційної станції (1923, 1924); про охорону 

комбінату, крадіжки цукру. 

Відомість про охорону та її озброєння (1923). 

Журнали обліку вхідної та вихідної документації (1922, 1923). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 9; 1922–1924 рр. 

Накази по комендатурі. 

Листування: про охорону комбінату, з господарських питань. 

Оперативна інформація про стан охорони. 

Справа про ліквідацію комендатури (1924). 

Списки особового складу; посвідчення. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2737  Уманська повітова Рада народного господарства (Раднаргосп), м. Умань Київської 

губернії  

Справ: 2; 1919 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1919 р. 

Заяви про прийом на роботу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2738  Максимівський сільський комітет бідноти (сількомбід), с. Максимівка Уманського 

повіту Київської губернії  

Справ: 2; 1918, 1919 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1918, 1919 рр. 

Циркуляри, телефонограми повітового виконавчого комітету. 

Листування з земельних питань. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2739  Канівський зсипний пункт Київської губернської військово-продовольчої комісії, 

м. Канів Київської губернії  

Справ: 1; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1921, 1922 рр. 

Накази по пункту. 
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Ф. Р-2740  Уманський окружний комітет професійної спілки сільськогосподарських та 

лісових працівників, м. Умань Київської губернії  

Справ: 3; 1929 р. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1929 р. 

Фінансові звіти сільських комітетів профспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2741  Бобринське районне управління міліції Південно-західної залізниці, ст. 

Бобринська Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 91; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 91; 1920 р. 

Накази, розпорядження органів вищого рівня. 

Відомості: про події та нещасні випадки; заарештованих, грошове постачання, стан дільниці, 

крадіжки, втрату документів, охорону майна та затримання спекулянтів. 

Постові відомості. 

Особисті документи співробітників та міліціонерів. 

Відомості на виплату зарплати. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2742  Таганчанське лісництво Богуславського повітового земельного відділу, м-ко 

Таганча Канівського повіту Київської губернії  

Справ: 1; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1922 р. 

Відомості на виплату зарплати працівникам лісництва. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2743 Шевченківський окружний комітет допомоги жертвам інтервенції, м. Корсунь 

Київської губернії  

Справ: 1; 1925 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1925 р. 

Прибутково-видаткова книга. 
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Ф. Р-2744  Звенигородський повітовий комітет професійної спілки працівників землі та лісу 

(Всеробітземліс), м. Звенигородка Київської губернії  

Справ: 7; 1921–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1921–1923 рр. 

Протоколи: губернських конференцій; засідань президії Київської губпрофради та правління 

губвідділу (1922); засідань робітників та загальних зборів працівників лісництв і 

агрономічних баз; конференцій членів профспілки ревізійної комісії (1922); засідань 

конфліктно-розціночної комісії (1921). 

Місячні звіти про діяльність повітвідділу та працівників лісництв (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2745  Смілянське управління об’єднання цукрової промисловості УРСР, м. Сміла 

Київської губернії  

Справ: 12; 1921–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1921–1925 рр. 

Циркуляри Смілцукру (1921). 

Протоколи нарад представників цукрових заводів (1921). 

Звіти: про роботу Смілянського цукрозаводу; Тальнівського держцукрозаводу (1921). 

Матеріали до річних звітів сільгоспробіт (1921). 

Відомості цукрозаводів про хід посівної кампанії (1921). 

Доповідь по сільському господарству (1924). 

Інвентарні описи, обладнання, приміщень Березинського держцукрозаводу (1922) та 

Смілянського цукрозаводу (1925). 

Списки: працівників Сабліно-Знаменського державного цукрового заводу (1921); 

співробітників цукрозаводів (1920, 1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2746 6-е кущове управління об’єднання цукрової промисловості УРСР, м-ко 

Монастирище Уманського повіту Київської губернії  

Справ: 32; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1922, 1923 рр. 

Накази, розпорядження, циркуляри органів вищого рівня. 

Протоколи засідань ліквідаційної комісії (1922). 
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Доповідні записки: про націоналізацію земель для цукрових заводів (1922); про виробничу 

діяльність та результати обстеження технічного стану цукрових заводів куща (1922); про 

засів цукрового буряка та оплату праці (1922). Відомості про рух цукру та цукропродуктів 

(1922). 

Договори з приватними особами на контрактацію цукрового буряка (1922). 

Документи (заяви, мандати, посвідчення, книга обліку) з особового складу кущового 

управління. 

Головна книга управління (1923). Баланс (1922). 

Циркуляри райкому профспілки працівників цукрової промисловості, протоколи загальних 

зборів співробітників цукрових заводів та засідань заводського комітету (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2747 Комендатура 5-го Уманського куща війська ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, м. Умань Київської губернії  

Справ: 80; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 80; 1922, 1923 рр. 

Таємні накази, циркуляри органів вищого рівня. 

Накази по комендатурі. 

Звіти про стан заводів. Відомості про крадіжки цукру, політико-освітню роботу (1922). 

Листування: з цукровими заводами про охорону та стан заводів; з політруками заводів про 

політичну роботу; з обласною комендатурою та комендантами цукрозаводів про постачання 

зброї, призначення та переміщення комендантів. 

Схеми розташування цукрозаводів куща (1922). 

Справи: про крадіжки державного майна (1923); про надання комендатурі шифру ―Кулемет‖. 

Документи (анкети, посвідчення, списки, книги) з особового складу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2748  Комендатура Шевченківського цукрового заводу 6-го Монастирищенського куща 

військ ДПУ по охороні цукрової промисловості України, с. Шевченкове Уманського округу 

Київської губернії  

Справ: 61; 1922–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 61; 1922–1924 рр. 

Накази по комендатурі (1923, 1924). Таємні накази (1922, 1923). 

Протоколи допитів (1923, 1924). 

Плани, програми занять з охоронцями цукрозаводів (1923, 1924). 

Рапорти про роботу та стан заводу (1923, 1924). 

Листування: з народним слідчим 2-ої дільниці Київського повіту про крадіжки на цукрових 

заводах (1923, 1924); про охорону заводу (1923); з кущовою комендатурою з питань 

особового складу (1923, 1924). 
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Відомості: про стан озброєння цукрозаводів (1923, 1924); про політико-освітню роботу на 

заводах (1923). 

Схема розташування постів охорони цукрозаводів (1923). 

Документи (особові картки, посвідчення, зобов’язання, списки, алфавітна книга) з особового 

складу та охоронців. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2749  Комендатура Селищанського цукрового заводу 3-го куща військ ДПУ по охороні 

цукрової промисловості України, хут. Селищанський Шевченківського округу Київської 

губернії  

Справ: 18; 1922–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1922–1924 рр. 

Циркуляри, накази органів вищого рівня. 

Відомості: про стан заводу (1923, 1924); про кількість охоронців та стан озброєння на заводах 

куща. 

Листування про охорону майна заводу та з особового складу. 

Судові справи про крадіжки на заводі (1923, 1924). 

Документи з особового складу (1923, 1924). 

Приймально-здавальні акти (1923, 1924). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2750  Кам’янський пункт Радянсько-польського акціонерного торгівельного товариства, 

с. Кам’янка Кам’янського району Київської області  

Справ: 4; 1930, 1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1930, 1931 рр. 

Звіти про роботу. 

Вихідні документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2751  Начальник міліції 1-ї дільниці Уманського району Південно-Західної залізниці, ст. 

Христинівка Уманського повіту Київської губернії  

Справ: 11; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1920 р. 
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Накази: районного управління 1-ї дільниці Уманського району; Лінійного управління 1-ї 

дільниці Уманського району. Вхідні телеграми. 

Відомості: про грошове, квартирне, харчове постачання; про зброю 1-ї дільниці залізничної 

міліції ст. Христинівка; про грошові та інші документи; про виконання вимог осіб закладів 1-ї 

дільниці. 

Списки залізничних працівників, що входять до складу Христинівської дільничної міліції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2753  Шевченківський окружний відділ Всеросійської професійної спілки працівників 

землі і лісу, м. Корсунь Шевченківського округу  

Справ: 81; 1923–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 81; 1923–1927 рр. 

Циркуляри ВЦ СПС (1923). 

Протоколи: засідань губвідділу та окпрофради (1925); президії окрпрофбюро (1923, 1924); 3-

ої повітової конференції профспілок (1923); районної конференції наймитів (1924); науково-

технічної секції Київського губвідділу спілки (1923–1925); засідань комісії з чистки 

особового складу лісників округу (1923, 1924); засідань робітничих комітетів та загальних 

зборів працівників і службовців низових організацій спілки (1922–1924). Положення про 

робітничі комісії на підприємствах (1923, 1925). 

Плани роботи організацій спілки (1923, 1924). 

Історична довідка про окрвідділ профспілки (1923). 

Звітна доповідь старшого інспектора лісів 10-го району про стан лісового господарства в 

окрузі (1923). Звіти: про діяльність профспілки (1924); про роботу губвідділу (1923); про 

діяльність робітничих комітетів лісництв округу (1923, 1924). Відомості про стан культурно-

освітньої роботи (1924, 1925). 

Документи (анкети, посвідчення, атестаційні та реєстраційні листки) особового складу 

лісництв округу (1923). 

Кошториси (1925). Місячні баланси (1924). Головні книги (1923–1925). 

Списки: складу робітничих комітетів, культурних комісій, робітничих кореспондентів 

лісництв округу (1923, 1924); наймитів по селах округу (1923, 1924). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2754  Шевченківський окружний відділ професійної спілки працівників народного 

харчування, м. Корсунь Київської губернії  

Справ: 12; 1923–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1923–1925 рр. 

Постанови: окрвиконкому (1925); 2-го пленуму правління профспілки (1925). 

Статут профспілки (1924). 
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Протоколи: засідань президії окрвідділу; засідань правління (1924, 1925); розширеного 

пленуму (1925); засідань членів профспілки (1925); загальних зборів молоді (1924). 

Положення про місцеві комітети на підприємствах (1923). 

Плани роботи окрвідділу (1924, 1925). План медичного обстеження працюючих підлітків 

(1925). 

Звіти про роботу (1924). Акти обстеження діяльності окрвідділу (1925). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2755  Робітничий комітет Всеросійської професійної спілки працівників землі і лісу при 

Таганчанському лісництві, м-ко Таганча Канівського повіту Київської губернії  

Справ: 6; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1921, 1922 рр. 

Циркуляри органів вищого рівня (1922). 

Протоколи: засідань президії Богуславського повітового відділення спілки (1921); засідань 

робітничого комітету; загальних зборів співробітників. Положення про робітничі комітети 

профспілки (1921). 

Кошториси (1922). 

Списки працівників лісництв. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2756  Шевченківський окружний відділ професійної спілки працівників мистецтва, м. 

Корсунь Шевченківського округу  

Справ: 1; 1925 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1925 р. 

Протоколи: засідань президії окрпрофбюро; нарад культурних комісій. Списки членів 

профспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2757  Начальник міліції 3-ої дільниці Бобринського району Південно-Західної залізниці, 

ст. Бобринська Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 18; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1920 р. 

Накази районного управління міліції. 
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Донесення, відомості про керівництво, продовольче постачання, охорону залізниць, 

формування дільниці, арешти та крадіжки, мобілізацію людей на очищення шляхів та 

озброєння. 

Документи про особовий склад дільниці. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2758  Уманський сільськогосподарський технікум Народного комісаріату землеробства 

УРСР, м. Умань Київської губернії  

Справ: 1; 1924 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1924 р. 

Протокол засідання губернської розціночно-конфліктної комісії про перетарифікацію 

персоналу. 

Короткі біографії співробітників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2759  Комендатура Тальнівського цукрового комбінату військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, м. Тальне Київської губернії  

Справ: 29; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1922, 1923 рр. 

Накази, розпорядження посекра 5-го Уманського куща. Проекти таємних наказів (1923). 

Інструкції про охорону цукрових заводів (1923). 

Оперативні відомості про охорону цукрозаводів (1923). Щоденники комендантів 

цукрозаводів (1923). Відомості: про стан заводу (1922); про випадки на комбінаті (1923); про 

прояв бандитизму у районі (1923); про зміни у складі комендатури (1923). 

Листування з політичним секретаріатом 5-го Уманського куща про охорону заводу та 

політично-освітню роботу. 

Журнали обліку вхідних та вихідних документів. 

Документи (послужні списки, анкети, списки, алфавітна книга) особового складу 

комендатури та охоронців (1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2760 Комендатура Рижавського цукрового заводу військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, с. Рижавка Уманського повіту Київської губернії 

Справ: 12; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 12; 1922, 1923 рр. 

Накази, циркуляри органів вищого рівня. Інструкції про охорону заводу. 

Відомості, листування про стан та охорону заводу, особовий склад заводу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2761  Комендатура Майданецького цукрового заводу військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, с. Майданецьке Уманського повіту Київської губернії  

Справ: 21; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1922, 1923 рр. 

Накази, циркуляри органів вищого рівня. Інструкції комендантам заводу (1922). Положення 

про кущові та заводські комендатури, охорону заводу (1922). 

Звіти, відомості про стан та охорону заводу (1922). Відомості про політично-освітню роботу 

(1922). Рапорти коменданта цукрозаводу (1922). 

Акти про крадіжку фуражу (1922). 

Журнали обліку: вхідних та вихідних документів; вхідних таємних документів (1922); 

політично-освітньої роботи. 

Списки особового складу охорони. 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2762  Військово-продовольчий магазин Уманського повітового військового комісаріату, 

м. Умань Київської губернії  

Справ: 33; 1921–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1921–1924 рр. 

Накази, циркуляри органів вищого рівня (1922–1924). 

Донесення про постачання продуктами військових частин (1924). Відомості: про отримання 

речей та видачу продуктів (1924); про псування продуктів на складі (1924). Довідки на 

отримання цукру (1923). Акти перевіряння магазину (1922). 

Дислокація Уманського повіту (1921, 1922). 

Документи (посвідчення, анкети, атестати, облікові картки, списки) особового складу. 

Кошториси: витрат (1924); на ремонт складу (1924). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2763  Комендатура Вільховецького цукрового комбінату військ ДПУ по охороні 

цукрової промисловості України, с. Вільховець Звенигородського повіту Київської губернії  

Справ: 14; 1923, 1924 рр. 
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Опис 1 

Справ: 14; 1923, 1924 рр. 

Накази по комендатурі. Інструкції для комендантів (1924). 

Доповіді про стан комендатури (1923). Оперативні відомості про бандитизм, м. Рапорти про 

випадки на комбінаті (1923). 

Листування про охорону, озброєння охоронців заводу, крадіжки на території комбінату. 

Акти про приймання майна та справ Іваньківського цукрового заводу (1924). 

Журнали обліку вхідних та вихідних документів. 

Списки особового складу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2764  Комендатура Поташнянського цукрового заводу військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, с. Поташня Канівського повіту Київської губернії  

Справ: 7; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1922 р. 

Накази обласної комендатури Правобережжя, комендатури 3-го Корсунського куща. 

Телеграми про формування охорони заводу. 

Накази по комендатурі заводу. 

Доповіді про роботу комендатури та стан охорони заводу. 

Опис справ та книг комендатури. 

Списки особового складу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2765  Звенигородська контора птахівничої кооперації, м. Звенигородка Київської 

губернії  

Справ: 2; 1925 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1925 р. 

Головна книга контори. 

Книга особових рахунків. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2766  Військово-продовольчий магазин Черкаського повітового військового комісаріату, 

м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 2; 1923 р. 
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Опис 1 

Справ: 2; 1923 р. 

Накази органів вищого рівня. 

Відомості на видачу продуктів військовим частинам. 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2767  Інспектор лісів Уманського та Звенигородського повітів, м. Умань Київської 

губернії  

Справ: 4; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1922, 1923 рр. 

Доповідні записки, відомості про діяльність Козачанського лісництва (1923). 

Списки особового складу Бужанського, Козачанського та Шполянського лісництв (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2768  Корсунський пункт Радянсько-польського акціонерного торгівельного товариства, 

м. Корсунь Шевченківського округу  

Справ: 4; 1929–1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1929–1931 рр. 

Касові книги. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2769  Військово-продовольчий магазин Звенигородського повітового військового 

комісаріату, м. Звенигородка Київської губернії  

Справ: 5; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1921, 1922 рр. 

Накази, витяги з наказів органів вищого рівня (1921). 

Листування з уповноваженими військових частин про нарахування продовольчих пайків, 

зняття та зарахування на продовольче забезпечення співробітників (1922). 

Списки службовців, що знаходяться на продовольчому забезпеченні (1922). 
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Ф. Р-2771  Комендатура 3-го Корсунського куща військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, м. Корсунь Київської губернії  

Справ: 6; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1922, 1923 рр. 

Накази по комендатурі. 

Оперативні довідки про стан охорони на заводах (1923). 

Справа про звинувачення Ніколаєва у крадіжці. 

Рапорти, списки та інші документи про особовий склад комендатури (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2722  Комендатура Городищенського 22-го цукрового комбінату військ ДПУ по охороні 

цукрової промисловості України, м. Городище Київської губернії 

Справ: 12; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1922, 1923 рр. 

Накази органів вищого рівня (1923). 

Накази по комендатурі. 

Оперативні відомості про стан охорони на комбінаті (1923). Акти, дізнання про крадіжки 

(1922). 

Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів (1923). 

Списки, заяви та інші документи з особового складу (1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2773  Комендатура Набутівського цукрового заводу військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, с. Набутів Шевченківського округу Київської губернії  

Справ: 8; 1923, 1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1923, 1924 рр. 

Накази по комендатурі (1923). Копії наказів Вільховецького цукрового комбінату. 

Доповіді коменданта (1923). Відомості про стан охорони на заводі. 

Заяви про прийом на роботу, рапорти співробітників про звільнення з роботи (1923). Списки 

співробітників заводу. 

 

 

 

 

 



1094 

 

Ф. Р-2774  Уманське районне відділення міліції Південно-Західної залізниці, м. Умань 

Київської губернії  

Справ: 16; 1919–1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1919–1921 рр. 

Накази по відділенню (1920). 

Листування про призначення на станції охорони, озброєння охорони, грошове та квартирне 

забезпечення (1929, 1920). 

Журнали реєстрації вихідних документів (1920, 1921). 

Відомості про особовий склад району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2775  Уманська окружна державна будівельна контора ―Держбуд‖ окружного відділу 

комунального господарства, м. Умань Уманського округу  

Справ: 2; 1929 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1929 р. 

Протоколи засідань президії окрвиконкому. 

Кошториси на ремонт 1-го цегельного державного заводу в, м. Умані та будівництво школи у 

с. Клюки Оратівського району. Акти приймання-здавання цегельних заводів Уманського та 

Піковецького об’єднання ―Будматеріали‖. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2776  Бобринське відділення транспортно-споживчого товариства Південно-Західної 

залізниці, ст. Бобринська Чигиринського повіту Київської губернії  

Справ: 1; 1923 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1923 р. 

Головна книга. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2777  Левківське поштово-телеграфне відділення Київського губернського відділу 

народного зв’язку, с. Левківка Уманського повіту Київської губернії  

Справ: 3; 1919, 1920 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1919, 1920 рр. 
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Циркуляри губпоштамту (1919). Бюлетень Центрального комітету профспілки зв’язку (1920). 

Листування з Житомирською конторою про особовий склад. Посвідчення начальника 

відділення (1919). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2778  Збутовий осередок Уманського філіалу об’єднання цукрової промисловості УРСР, 

м. Умань  

Справ: 6; 1930, 1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1930, 1931 рр. 

Протоколи: засідань правління Союзцукру; нарад секції окрплану (1930). Положення про 

порядок здавання радгоспами товарних лишків зернових та фуражних культур (1931). 

Відомості: про хід здавання зернової продукції; про оброблення буряку (1930); про потреби 

комбінатів у концентрованих кормах. 

Договори з Державним акціонерним товариством про перероблення та торгівлю 

плодоовочами (1930). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2779  Комендатура Черкаського рафінадного заводу 4-го куща військ ДПУ по охороні 

цукрової промисловості України, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 11; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1922, 1923 рр. 

Накази, циркуляри обласної комендатури Положення про комендатуру та охорону заводу. 

Інструкції коменданта. 

Відомості, акти про стан заводу та охорони. 

Листування про стан та охорону заводу, крадіжки на заводі. 

Алфавітна книга охорони заводу. Списки особового складу комендатури та охоронців. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2780  Комендатура Киселівського цукрового заводу військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, с. Киселівка Звенигородського повіту Київської губернії  

Справ: 7; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1922, 1923 рр. 

Накази по управлінню (1923). 

Доповіді про стан охорони заводу. Оперативні відомості про прояв бандитизму (1923). 
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Рапорти коменданта про зміни в особовому складі цукрозаводу (1923). Посвідчення 

особового складу. 

Списки охоронців. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2781  Комендатура Удицького цукрового заводу військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, ст. Удич Уманського повіту Київської губернії  

Справ: 21; 1921–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1921–1923 рр. 

Накази 5-го Уманського куща та обласної комендатури Правобережжя (1923). 

Накази по комендатурі. Інструкції про охорону заводу. 

Доповіді комендантів про стан охорони (1922, 1923). Рапорти комендантів про випадки на 

заводах. Відомості про хід боротьби з бандитизмом, м. Документи про роботу на цукрових 

заводах (1921, 1922). 

Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів (1923). 

Посвідчення охоронців (1923). 

Списки: червоноармійців охорони заводу (1923); особового складу заводу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2782  Виконавчий комітет Максимівської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Максимівка Ладижинського району Черкаської області   

Справ: 57; 1920–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1920–1922, 1926, 1927, 1930–1932 рр. 

Рішення райвиконкому (1930, 1931). 

Протоколи засідань президії сільради (1920–1922, 1931, 1932). 

Відомості: про хід весняної та осінньої кампанії; про колективізацію. 

Листування: з райвиконкомом про народну освіту, охорону здоров’я та соцзабезпечення 

(1930); про охорону здоров’я (1926, 1927); з відділом соцзабезпечення про пенсії (1926). 

Акти продажу майна за невиконання обладнання (1931, 1932). 

Поіменні списки: мешканців села (1930); осіб, які повинні бути застраховані (1930, 1931). 

Списки: громадян, які підлягають обкладанню (1931, 1932); господарств, звільнених від 

сільгоспподатку (1930); куркульських господарств (1930). 

 

 

Опис 2 

Справ: 43; 1945–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946–1953); засідань виконкому (1945–1948); загальних зборів 

мешканців села (1946, 1950, 1951). 

Протоколи засідань постійних комісій (1951). 
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Листування про заготівлі сільськогосподарських продуктів та продуктів тваринництва (1947). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950–1954). 

Статистичні звіти про склад депутатів (1953). 

Бюджет сільради (1947–1954). Штатні розписи (1947–1953). Кошториси витрат (1946–1954). 

Звіти про виконання сільського бюджету (1951, 1953). 

Книги обліку доходів сільського бюджету (1948–1950, 1954). 

Звіти про посівні площі (1947, 1951–1953). 

Списки: громадян, вивезених до Німеччини (1945); про перепис худоби (1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2783  Звенигородська повітова особлива військово-продовольча комісія (повітпродком), 

м. Звенигородка Київської губернії  

Справ: 6; 1920, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1920, 1921 рр. 

Накази, циркуляри Народного комісаріату продовольства УРСР (1920). 

Накази повітпродкому. 

Листування з повітвійськпродпостачем про продовольче забезпечення (1921). 

Документи (заява, посвідчення, командировочні посвідчення, списки) особового складу 

комісії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2784  Уманська дільниця Вінницького обласного управління державного будівельного 

контролю, м. Умань Київської області  

Справ: 1; 1932 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1932 р. 

Відомості на виплату зарплати співробітникам дільниці. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2785  Комендатура Шполянського цукрового комбінату військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, м-ко Шпола Черкаського повіту Київської губернії  

Справ: 29; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1922, 1923 рр. 

Накази органів вищого рівня. 

Накази по комендатурі (1923). Положення про охорону цукрових заводів. 
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Оперативні відомості про стан цукрових заводів (1923). Щомісячні доповіді про стан охорони 

та відомості про озброєння (1923). 

Таємне листування про охорону та боротьбу з бандитизмом (1922). Листування про прояв 

бандитизму у районі розташування комбінату, охорону цукрових заводів, здавання та 

отримання шифрів. 

Журнали реєстрації вхідних та вихідних таємних документів. 

Акти, приймально-здавальні відомості на майно, зброю (1923). 

Особові справи. Поіменні списки охоронців (1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2786  Управління коменданта 3-го Смілянського району Правобережної області військ 

ДПУ по охороні цукрової промисловості України, м. Сміла Київської губернії  

Справ: 32; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1922, 1923 рр. 

Накази по управлінню. 

Протоколи засідань фільтраційних комісій (1923). 

Оперативні відомості комендантів про стан охорони, кількість зброї та майна (1923). Рапорти: 

про випадки на заводі (1922); про крадіжки (1923). 

Листування з комендантами цукрових заводів про охорону та озброєння, навчання охоронців, 

прийом та звільнення. 

Акти та інші документи про ліквідацію управління (1923). Приймально-здавальні акти 

Смілянського цукрозаводу (1922). 

Схеми розташування постів охорони (1923). 

Документи про особовий склад заводських комендатур. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2787  Канівський повітовий військовий комісаріат, м. Канів Київської губернії  

Справ: 3; 1919, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1919, 1921 рр. 

Накази по комісаріату (1919). 

Відомості на виплату зарплати співробітникам комісаріату (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2788  Відділ соціального забезпечення Уманського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Умань Київської губернії  

Справ: 2; 1919 р. 
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Опис 1 

Справ: 2; 1919 р. 

Листування з Уманською слідчою комісією про сплату грошей. 

Грошові документи. 

Списки службовців дитячих притулків. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2789  Відділ охорони здоров’я Уманського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Умань Київської губернії  

Справ: 2; 1919 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1919 р. 

Циркуляр Київського губернського комітету охорони здоров’я про організацію повітового 

відділу. Інструкції по відділу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2790  Звенигородський повітовий військово-продовольчий транспорт Київського 

губернського управління військово-продовольчого постачання, м. Звенигородка Київської 

губернії  

Справ: 4; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1921, 1922 рр. 

Накази, розпорядження, циркуляри органів вищого рівня. 

Списки командирського складу, червоноармійців продовольчого транспорту. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2791  Уманське поштово-телеграфне відділення Київського губернського поштового 

відділення народного зв’язку, м. Умань Київської губернії  

Справ: 8; 1919, 1920, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1919, 1920, 1923 рр. 

Таємні циркуляри Київського відділення (1920). 

Акти ревізії відділення (1920). 

Листування з Південно-Західним округом зв’язку про надання відпусток співробітникам та 

службові відрядження (1923). 

Відомості на виплату зарплати співробітникам (1919, 1920). 
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Ф. Р-2792  Шевченківське окружне відділення професійної спілки працівників зв’язку, м. 

Корсунь Шевченківського округу  

Справ: 4; 1924, 1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1924, 1925 рр. 

Протоколи: засідань окружної конференції; загальних зборів працівників зв’язку; засідань 

робітничих комітетів спілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2793  Кайтанівський пивоварний завод Монастирищенської заготівельної контори, с. 

Кайтанівка Звенигородського повіту Київської губернії  

Справ: 2; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ; 2; 1922, 1923 рр. 

Списки співробітників заводу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2794  Ладижинський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Ладижинка Уманського повіту Київської 

губернії  

Справ: 3; 1919–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1919–1922 рр. 

Протоколи засідань волвиконкому. 

Книга обліку доходів та видатків коштів волвиконкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2796  Уманський повітовий виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів (повітвиконком), м. Умань Київської губернії  

Справ: 43; 1917, 1919 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 43; 1917, 1919 рр. 

Накази, розпорядження, циркуляри органів вищого рівня (1919). 

Накази, розпорядження, об’яви повітвиконкому (1919). Постанови, положення про органи 

карного розшуку та судово-карні міліції (1919). 

Протоколи засідань: повітвиконкому; Ради робітничих і селянських депутатів , м. Умані 

(1917); колегії відділу управління повітвиконкому (1919); волвиконкомів (1919); Уманського 

повітового продовольчого комісаріату (1919); комісії допомоги постраждалим від 

контрреволюції (1919); слідчої комісії відділу юстиції (1919); загальних зборів представників 

волостей Уманського повіту (1919). 

Звіти: про діяльність повітвиконкому (1919); про роботу музейно-археологічної секції 

повітвідділу народної освіти (1919). Документи (накази, розпорядження, об’яви, звіти) 

відділу охорони здоров’я та про діяльність шкільно-санітарного підвідділу (1919). 

Листування з органами вищого рівня, установами та організаціями про заходи боротьби з 

безробіттям, ліквідацію земств, організацію мобілізаційної комісії, роботу волвиконкомів, 

організацію повітової міліції, націоналізацію типографій та електростанції, реєстрацію 

іноземних підданих (1919). 

Посвідчення, перепустки про вільний виїзд із, м. Умані (1919). 

Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів (1919). 

Заяви громадян в повітвиконком, військово-революційний комітет та військову комендатуру, 

м. Умані (1919). Мандати, посвідчення видані революційним комітетом, повітвиконкомом та 

іншими установами міста (1919). 

Кошториси відділів повітвиконкому та волвиконкомів (1919). 

Списки: волостей Уманського повіту (1919); членів повітвиконкому (1917); співробітників 

військового комісаріату та редакції газети ―Сільська біднота‖ (1919); членів волвиконкомів 

(1919); співробітників відділів та підвідділів повітвиконкому і інших установ міста (1919); 

офіцерів, які служили в радянських установах (1919). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2797  Цвітківське залізнично-поштове відділення 4-го відділу перевезення пошти по 

залізниці, ст. Цвіткове Київської губернії  

Справ: 3; 1919 р. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1919 р. 

Таємні циркуляри, шифрові телеграми 4-го відділу. 

Відомості на виплату зарплати співробітникам відділення. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2798  Кам’янський спиртовий завод Кам’янського спиртового об’єднання, м. Кам’янка 

Черкаської області  

Справ: 439; 1933–1980 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 2; 1933, 1934 рр. 

Відомості про виконання промислового плану та рух сировини. 

 

 

Опис 2 

Справ: 254; 1944–1980 рр. 

Розпорядження Київського спиртового тресту (1967–1971). 

Протоколи: виробничих нарад (1964); засідань технічної ради (1972–1974, 1979, 1980); 

загальних зборів працівників та службовців заводу (1944, 1945, 1951, 1954). 

Перспективний план розвитку заводу (1965–1970). Промислово-фінансові плани (1945–1980). 

Плани з праці (1950–1952, 1964–1970). 

Доповіді директора заводу з виробничо-господарської діяльності заводу (1961, 1965, 1971, 

1973, 1975). Аналізи виробничо-господарської діяльності заводу (1947–1972). Річні звіти з 

основної діяльності заводу (1944–1976). Річні звіти та статистичні звіти з виробництва (1955–

1968). 

Статистичні звіти про впровадження нової техніки (1972, 1973). Плани та звіти з наукової 

організації праці (1969–1976). Звіти та статистичні звіти з раціоналізації та винахідництва 

(1969–1976). Плани проведення заходів з техніки безпеки, звіти з техніки безпеки та про 

потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом (1967–1976). Статистичні 

звіти про виконання планів з праці та зарплати (1954, 1962–1980). 

Звіти про підготовку кадрів (1970, 1971). Статистичні звіти про роботу з кадрами (1946, 1967, 

1969, 1972–1980). 

Договори на соцзмагання (1946–1948, 1954, 1963–1980). Колективні договори та акти 

перевіряння їх виконання (1951–1955, 1967, 1968, 1972–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1948, 1951–1954, 1962–1976, 1979, 1980). Головні 

баланси (1944, 1945). Річні бухгалтерські звіти (1967–1980). 

Списки осіб, представлених до нагородження у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 

рр. (1945). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 183; 1948–1978 рр. 

Протоколи: виробничих нарад (1952–1957, 1964); звітно-виборних профзборів (1971–1973); 

загальних зборів членів профспілки (1952–1978); засідань заводського комітету (1952–1978). 

Звітні доповіді голови заводського комітету (1967–1970, 1975–1978). 

Плани роботи заводського комітету (1967–1978). 

Звіти про роботу заводського комітету (1954, 1959, 1961). Статистичні звіти заводського 

комітету з усіх видів діяльності (1952–1976). 

Документи по соцзмаганню (1968–1976). Колективні договори та акти перевіряння їх 

виконання. 

Кошториси (1952–1976). Річні фінансові звіти (1952–1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2799  Шевченківський повітовий відділ Всеросійської професійної спілки працівників 

землі і лісу, м. Корсунь Київської губернії  

Справ: 9; 1922, 1924 рр. 
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Опис 1 

Справ: 9; 1922, 1924 рр. 

Протоколи: засідань правління відділу (1922); загальних зборів, засідань робітничих 

комітетів низових профорганізацій. 

Плани роботи та звіти про діяльність низових профорганізацій. 

Списки: співробітників Шевченківського окружного земельного управління; сільських 

уповноважених. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2800  Фінансовий відділ Уманського повітового виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Умань Київської губернії  

Справ: 38; 1919 р. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1919 р. 

Постанови Уряду про організацію фінансових органів. Накази Комісаріату фінансів УРСР. 

Протоколи засідань комісії фінвідділу. 

Протоколи та акти ревізії сейфів. 

Відомості про оплату евакуйованим, м. Книги обліку надходжень контрибуції, видачі грошей 

для потреб міських закладів, видачі грошей співробітника, м. 

Особові справи. Заяви про надання роботи. 

Списки: службовців фінвідділу; комісарів військово-революційного комітету та служби 

банку. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2801  Місцевий комітет професійної спілки працівників місцевої промисловості і 

комунально-побутових підприємств при Черкаській обласній проектно-кошторисній конторі 

обласного житлового управління, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 7; 1963–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1963–1969 рр. 

Протоколи засідань місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2802  Поштово-телеграфні відділення і поштово-телеграфні контори Київської губернії  

Справ: 47; 1919–1922 рр. 

 

Опис 1 



1104 

 

Справ: 47; 1919–1922 рр. 

Таємні циркуляри Київського губернського поштового відділення (1919, 1920); циркуляри, 

розпорядження Київського губернського поштового відділення; циркуляри Київського 

губернського відділу зв’язку (1921, 1922). Приписи про закриття та відновлення діяльності 

установ зв’язку (1920, 1921). 

Протоколи засідань тарифно-розцінкової комісії (1920, 1921). 

Списки співробітників (1920–1922). 

Кошториси витрат на утримання особового складу (1919, 1920). 

Вимогові відомості на видачу грошового утримання співробітника (1919–1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2803  Управління м’ясної і молочної промисловості Ради народного господарства 

Черкаського економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 212; 1960–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 196; 1960–1963 рр. 

Накази, розпорядження начальника управління з основної діяльності. 

Протоколи технічних нарад при начальнику управління (1960, 1961). 

Техніко-промислово-фінансові плани, плани виробництва, плани з праці і собівартості 

продукції в розрізі підприємств управління (1960–1962). Плани по якості продукції (1960–

1962). Фінансові плани управління; підприємств (1960, 1963). 

Соцзобов’язання колективів та інформації про їх виконання (1961–1963). 

Документи (накази, розпорядження, інформації, звіти, розрахунки та інші) про перехід на 7-

часовий робочий день та нові умови оплати праці працівників, інженерно-технічних 

працівників та службовців підприємств управління (1960–1962). 

Зведені звіти по виробництву в розрізі підприємств управління (1960–1962). Річні звіти 

підприємств: про виконання плану по продукції (1960); про виконання плану з праці (1960–

1962); про перероблення худоби і птиці та вихід м’ясопродуктів (1960, 1961); про виконання 

норм вироблення та складу фонду зарплати (1960, 1962); управління про виконання 

виробничого плану (1961). Підсумки та довідки про роботу підприємств м’ясної і молочної 

промисловості (1960). Статистичні звіти управління та підприємств про чисельність 

адміністративно-управлінського персоналу, розприділення інженерно-технічних працівників 

і службовців по займаних посадах (1960, 1962). 

Документи (плани підготовки кадрів, річні звіти, відомості, списки) про роботу з кадрами 

(1960–1962). 

Документи (протоколи, рацпропозиції, розрахунки, звіти) про надходження та впровадження 

винаходів і рацпропозицій (1960–1962). 

Плани розвитку і впровадження нової техніки та звіти про їх виконання. 

Документи (плани, титульні списки, довідки) про хід капітального будівництва (1961, 1962). 

Штатні розписи, кошториси витрат управління; підприємств (1960, 1961). 

Баланси та звіти: управління (1960); підприємств (1960, 1961). Річні бухгалтерські звіти 

управління (1960–1962). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 15; 1960–1962 рр. 

Річні баланси та звіти підприємств управління. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 1; 1962 р. 

Фінансові звіти місцевого комітету профспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2804  Лисянський волосний комітет незаможних селян (вол КНС), м-ко Лисянка 

Звенигородського повіту Київської губернії  

Справ: 2; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1921, 1922 рр. 

Протоколи волосного з’їзду КНС (1921); засідань сільських перереєстраційних комісій та 

списки членів сільКНС. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2805  Кузьмино-Гребельський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів (волвиконком), с. Кузьмина Гребля Уманського повіту 

Київської губернії  

Справ: 21; 1919–1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1919–1921 рр. 

Накази, циркуляри Уманського повітових установ (1919); циркуляри, телефонограми, накази 

Уманського повітового комісара про охорону лісів (1919). 

Протоколи: загальних зборів, засідань Кузьмино-Гребельської волосної народної управи 

(1919); сільських зборів по виборах місцевої влади (1919). 

Циркуляри, об’яви денікінської влади, розпорядження по мобілізації в петлюрівську армію, 

списки населення волості (1919). 

Листування про відставних солдат та їх вдовах і сиротах, які отримували пенсії, хід польових 

робіт, наділення площ (1919). 

Судові повістки про засудження окремих жителів волості (1919). 

Штати, кошториси волвиконкому по сільських органах влади (1919). Кошториси витрат про 

збір міських та земських податків (1919). 

Книги обліку прибутків та видатків грошей. 
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Ф. Р-2806  Катеринопільський волосний комітет незаможних селян (волКНС), м. 

Катеринопіль Звенигородського повіту Київської губернії  

Справ: 2; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1921 р. 

Список незаможних селян Катеринопільської волості. 

 

Ф. Р-2808  Об’єднаний фонд. Державні заготівлі контори Київської губернської особливої 

військово-продовольчої комісії 

Справ: 402; 1920–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 402; 1920–1924 рр. 

Накази Київського губернського продовольчого комітету; заготконтор з основної діяльності; 

копії постанов РНК УСРР (1922–1924); копії наказів, витяги з протоколів, циркуляри, 

інструкції про реорганізацію районних продовольчих комітетів та заготконтор (1923). 

Інструкції по обліку виробничих підприємств та торгових операцій. Положення про 

заготконтори. 

Фінансово-господарські плани (1922–1924). 

Звітні відомості, доповіді про діяльність заготконтор. Звіти радгоспів про прибутки та 

витрати зерна, роботи в радгоспах (1922–1924). 

Листування: з повітовим земельним відділом про надання допомоги населенню, яке 

постраждало від засухи (1922–1924); з цукротрестом про товарообмінні операції (1921–1924). 

Здавальні акти при ліквідації заготконтор (1922–1924). Акти, контрольні листи, відомості про 

приймання та здавання продуктів. Відомості приймання продподатків підсобних пунктів. 

Копії посвідчень, анкети, списки та штати, книги реєстрації особового складу заготконтор. 

Списки первинних пунктів заготконтор (1923, 1924). 

Особові рахунки працівників та службовців; вимогові відомості на видачу зарплати; 

відомості розрахунків з працівниками та службовцями; списки на виплату жалування. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2809  Військово-революційний комітет міста Умані і Уманського повіту, м. Умань 

Київської губернії  

Справ: 3; 1918–1919 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1919 р. 

Мандати та посвідчення, видані комітетом. 

Іменні списки особового складу комітету та його відділів, служб Уманської станції служби 

руху і телеграфу. 
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Ф. Р-2810  Корсунська районна вантажно-розвантажувальна контора Українського 

управління місцевого транспорту, м. Корсунь Київської губернії  

Справ: 19; 1923, 1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1923, 1924 рр. 

Накази по райконторі з основної діяльності (1923). 

Листування з Правобережною та губернською конторами з організаційно-господарських 

питань (1923). 

Акти приймання залізничних станцій та вантажно-розвантажувальних пунктів. Відомості про 

укладання договорів, найм робочої сили (1923). Реєстри робіт по конторі (1923). 

Заяви про прийом на роботу, анкети службовців контори (1923). 

Касові книги (1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2811  Черкаська повітова продовольча управа (повітпродуправа), м. Черкаси Київської 

губернії  

Справ: 8; 1917, 1918 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1917, 1918 рр. 

Протоколи нарад управи (1918). 

Листування лісового відділу з волосними земськими комітетами, лісництвами про заготівлю 

дров, лісорозробки (1918). 

Відомості на виплату жалування співробітникам. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2812  Кузьмино-Гребельський волосний військовий комісаріат, с. Кузьмина Гребля 

Уманського повіту Київської губернії  

Справ: 4; 1919 р. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1919 р. 

Постанови Ради робітничо-селянської охорони УСРР, м. Києва; накази воєнкома Кузьмино-

Гребельської волості про розміщення військових частин, наявність зброї. 

Групові облікові картки військовозобов’язаних. Посвідчення жителів сіл для приймання на 

службу. 

 

 

 

 

 



1108 

 

Ф. Р-2813  Уманське міське поштово-телеграфне відділення Київського губернського відділу 

народного зв’язку, м. Умань Київської губернії  

Справ: 11; 1918–1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1918–1921 рр. 

Таємні циркуляри Київського губернського поштового відділення (1918–1920); циркуляри 

Київського губернського поштового відділення (1919–1921). 

Протоколи загальних зборів (1918, 1919). 

Списки співробітників відділення (1918, 1919). 

Вимогові відомості на виплату грошового утримання службовцям (1918, 1919). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2815  Начальник міліції 1-ої дільниці Бобринського району Південно-Західної залізниці, 

ст. Біла Церква Київської губернії  

Справ: 2; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1920 р. 

Листування про призначення, переміщення та арешт міліціонерів. 

Вимогові відомості на виплату жалування співробітникам. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2816  Уманський повітовий продовольчий комітет (повітпродком), м. Умань Київської 

губернії  

Справ: 21; 1917, 1918 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1917, 1918 рр. 

Накази, циркуляри, інструкції Міністерства продовольства УСРР, Київського губпродкому 

(1917). 

Протоколи засідань: Київського губпродкому (1917); повітпродкому (1917). 

Статистичні відомості про стан посівів та трав, ціни на продовольчі продукти (1917). 

Особові картки співробітників повітпродкому. 

Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам Уманської продовольчої управи; 

вимогові відомості та списки співробітників по відділах на виплату зарплати (1917). Списки 

співробітників повітпродкому на отримання зарплати. 

 

 

Опис 2 

Справ: 3; 1918, 1919 рр. 

Постанови Уманської повітової продовольчої управи про встановлення цін на зерно. 

Відношення повітвиконкому про звільнення з роботи в повітпродкомі класових елементів. 
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Відомості про наявність зерна на млинах в повіті та заяви про видачу продовольства. 

Список та відомість на виплату грошей співробітникам Уманської повітової продовольчої 

управи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2817  Шевченківський окружний комітет професійної спілки працівників харчової 

промисловості, м. Корсунь Київської губернії  

Справ: 6; 1923, 1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1923, 1924 рр. 

Циркуляри, інструкції губернського комітету про освіту членів профспілки, про проведення 

роботи по ліквідації безграмотності (1923). 

Протоколи: засідань правління, загальних зборів, районної конференції (1924); загальних 

зборів співробітників, засідань розцінково-конфліктної комісії Масловського парового млина 

(1924). 

Звіт про роботу Шевченківської окружної філії (1924). 

Відомість на виплату зарплати працівникам та службовцям 1-го млина м. Звенигородка. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2818  Земельний відділ Уманського повітового виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Умань Київської губернії  

Справ: 1; 1919–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1921 р. 

Звіт та звітні картки про діяльність землемірно-механічної секції та землемірів. 

Відомості про штати. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2819  Звенигородське лісництво Київського губернського земельного управління, м. 

Звенигородка Київської губернії  

Справ: 1; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1922, 1923 рр. 

Протоколи: загальних зборів працівників лісництва; засідань робітничого комітету. 
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Ф. Р-2820  Христинівське поштово-телеграфне відділення Київського губернського відділу 

народного зв’язку, ст. Христинівка Уманського повіту Київської губернії  

Справ: 2; 1920, 1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1920, 1921 рр. 

Списки співробітників. 

Проект штатного розпису (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2821  Уповноважений Київської районної комісії єврейського громадського комітету по 

наданню допомоги постраждалим від погромів по Черкаському району, м. Черкаси Київської 

губернії  

Справ: 1; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1922 р. 

Головна книга. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2822  Смілянська торфорозробка Українського торфяного комітету ―Укрторф‖, м. Сміла 

Київської губернії  

Справ: 1; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1921 р. 

Відомості на отримання продуктів співробітника, м. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2823  Уманська окружна контора державного страхування, м. Умань Уманського округу  

Справ: 2; 1925–1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1925–1928 рр. 

Обіжники Укрдержстраху про страхування сільськогосподарської худоби та про переоцінку 

будівель.  

Протоколи засідань сільрад Монастирищенського району (1928). 
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Листування з страховими агентами про особовий склад. Довідки та посвідчення страхових 

агентів (1928). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2824  Щербанівський сільський комітет незаможних селян (сільКНС), с. Щербанівка 

Звенигородського повіту Київської губернії  

Справ: 3; 1921, 1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1921, 1922 рр. 

Протокол засідання перереєстраційної комісії із списком виключених осіб (1922).  

Списки членів сільКНС (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2825  Поташське лісництво Уманського окружного земельного відділу, с. Поташ 

Маньківського району Уманського округу  

Справ: 2; 1931 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1931 р. 

Вісник економічної інформації РАТАУ. 

Список та відомості на виплату зарплати працівникам лісництва. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2826  Тальнівська волосна продовольча управа, м. Тальне Київської губернії  

Справ: 1; 1917 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1917 р. 

Протоколи засідань управи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2827  Уманський окружний відділ Всеросійської професійної спілки працівників землі і 

лісу, м. Умань Уманського округу  

Справ: 11; 1928–1929 рр. 
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Опис 1 

Справ: 11; 1928, 1929 рр. 

Циркуляри Всеукраїнського комітету профспілки (1929); директиви окрради профспілок 

(1929); директиви Уманського окркомітету Спілки сільгоспліспрацівників (1929). 

Звіти про роботу та акти обслідування роботи районних робітничих комітетів. 

Прибутково-видаткові кошториси робітничих комітетів (1929). Фінансові звіти про роботу 

робітничих комітетів (1928). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2828  Пилявське селищне скотарсько-виробниче кооперативне товариство, с. Пилява 

Таганчанського району Шевченківського округу  

Справ: 1; 1930 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1930 р. 

Статут товариства. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2829  Звенигородська міжрайонна заготівельна контора Київського оптово-роздрібного 

заготівельного плодоовочевого торгу (міжрайзаготконтора), м. Звенигородка Київської 

області  

Справ: 7; 1946–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1946–1949 рр. 

Накази по міжрайзаготконторі з основної діяльності. 

Картотеки особових рахунків працівників та службовців. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2830  Черкаський обласний комітет народного контролю, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 955; 1964–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 860; 1964–1991 рр. 

Постанови, директивні вказівки Комітету партійно-державного контролю ЦК КПРС і РМ 

СРСР, ЦК КПУ і РМ УРСР (1965–1967). 

Протоколи: засідань обкому; райкомів і міськомів народного контролю (1965–1975); зборів 

активу народних контролерів Черкаської області (1966, 1969). 

Плани роботи обкому (1965–1990). 
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Листи, доповідні записки, інформації обкому, направлені в Комітет народного контролю 

УРСР, облвиконком (1969–1973). 

Доручення органів вищого рівня, доповідні записки обкому про виконання доручень та з 

інших питань (які не увійшли у справи перевірянь), прийняті по них постанови та рішення 

(1985–1991). Документи перевірянь по планах та завданнях Комітету народного контролю 

УРСР (1972–1982). 

Текстові та статистичні звіти про роботу обкому. 

Документи: ревізій та перевірянь виробничої, господарської і фінансової діяльності 

колгоспів, підприємств, установ та організацій, проведених комітетом; про роботу міськомів 

та райкомів, позаштатних відділів, груп та постів народного контролю області (1969, 1984); 

обговорення звернень зборів активу народних контролерів області (1966). 

Річні звіти про склад кадрів комітету (1981–1990). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1966–1990). Річні бухгалтерські звіти (1966–1990). 

 

 

Опис 2 

Справ: 8; 1975–1991 рр. 

Доповідні записки та листи обкому, представлені комітетом народного контролю СРСР, 

УРСР і обкому КПУ про використання постанов партійних органів і органів народного 

контролю з питань основної діяльності (1975–1989). 

Журнал обліку журналів, картотек та закінчених виробництвом справ (1976–1991). 

 

 

Опис 3 

Справ: 86; 1965–1991 рр. 

Постанови Комітету партійно-державного контролю ЦК КПУ і РМ УРСР з особового складу 

(1964, 1965); розпорядження обкому з особового складу. 

Особові справи звільнених співробітників обкому та органів його системи (1976–1991). 

Особові рахунки по зарплаті працівників обкому та райкомів. Розрахунково-платіжні 

відомості по зарплаті. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2831  Земельний відділ Верхняцького волосного виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Верхнячка Уманського повіту Київської 

губернії  

Справ: 8; 1918, 1919 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1918, 1919 рр. 

Циркуляри, накази волосної земельної управи (1919). 

Протоколи зборів мешканців села повіту (1919); журнал наради представників цукрозаводів 

(1919). 

Листування: з Уманською повітовою земельною управою про надання статистичних 

відомостей з розприділення лісоматеріалів та палива серед населення (1919); з організаціями 

та приватними особами з господарських питань. 

Заповнені бланки земельного перепису по селу, акти обслідувань господарств (1919). 
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Ф. Р-2832  Шевченківська окружна продовольча комісія. 

Справ: 1; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1921 р. 

Протоколи засідань: Звенигородської повітової військової наради; губернської атестаційної 

комісії по чистці апарату Корсунського окружного продовольчого комітету. 

Список співробітників комісії. 

 

 

 

 

Ф. Р-2833  Начальник міліції Звенигородської дільниці Південно-Західної залізниці, ст. 

Звенигородка Уманського повіту Київської губернії  

Справ: 3; 1930 р. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1930 р. 

Розпорядження начальника Південно-Західної залізниці. 

Відомості з різних питань діяльності міліції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2834  Уповноважений Київської районної комісії єврейського громадського комітету по 

наданню допомоги постраждалим від погромів по Чигиринському повіту, м. Чигирин 

Київської губернії  

Справ: 2; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1922, 1923 рр. 

Циркуляри, протоколи та витяги з протоколів засідань президії Всеукраїнського єврейського 

товариства (1922); звіти про його діяльність (1922). 

Листування з повітвиконкомом та іншими установами про обладнання дитячих будинків, 

забезпечення дітей харчуванням. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2835  Уманське повітове бюро професійних спілок, м. Умань Київської губернії  

Справ: 137; 1920–1922 рр. 
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Опис 1 

Справ: 137; 1924–1926 рр. 

Декрет РНК УСРР, положення про порядок оплати праці (1921). Обіжники губернської 

профради (1921). Документи 1-го окружного з’їзду профспілок (1920). 

Протоколи: засідань повітбюро (1920, 1921); засідань губернської профради (1921); засідань 

тарифно-нормувального відділу (1921); засідань культурного відділу (1921); наради 

працівників спілок (1921). 

Звіти про діяльність: спілок; заводів (1921). 

Справи: про роботу спілок (1920); про кооперативну роботу в спілці (1921); про діяльність 

культурного відділу (1921); про мобілізацію членів спілок для самоохорони міста (1920, 

1921); про допомогу голодаючим членам спілок (1921). Документи: про роботу товариського 

суду (1920, 1921); про тарифно-економічні роботи (1920, 1921). 

Списки: відповідальних профспілкових працівників (1920); особового складу повітбюро 

(1920, 1921); членів спілок (1920, 1921); народних засідателів (1920); підприємств (1921). 

Журнали реєстрації вхідних та вихідних паперів (1921). 

Списки та відомості на виплату зарплати: співробітникам повітбюро (1921); співробітникам 

будинку відпочинку (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2836  Черкаська районна контора Українського лісопромислового товариства на паях 

―Укрімліс‖, м. Черкаси Черкаського округу  

Справ: 8; 1924–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1924–1926 рр. 

Циркуляри, накази Чорнобильської районної контори (1926). 

Баланс контори (1925). Кошториси витрат (1924, 1926). Фінансові звіти (1924, 1925). Особові 

рахунки працівників та службовців (1925, 1926). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2837  Буцький районний комітет професійної спілки працівників харчосмакової 

промисловості, м-ко Буки Уманського округу Київської губернії  

Справ: 12; 1923–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1923–1925 рр. 

Протоколи: засідань Уманського окружного відділення спілки ―Харчесмак‖ (1923, 1924); 

засідань правління повітового відділу спілки (1924, 1925); загальних зборів та засідань 

заводських комітетів (1924); засідань Буцької районної розцінково-конфліктної комісії (1924). 

Інструкції Уманського повітового відділу спілки (1924, 1925). 

Документи (картки обліку, звіти, ревізійні акти, акти обслідування, іменні списки 

працівників) про обслідування роботи Буцького районного заводського комітету (1924). 
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Ф. Р-2838  Христинівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Христинівка Уманського повіту Київської губернії  

Справ: 2; 1919, 1920, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1919, 1920, 1923 рр. 

Список підрядчиків по посіву буряку для Удицького цукрового заводу (1923). 

Книга реєстрації вхідної кореспонденції волвиконкому (1919, 1920). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2839  Уманський повітовий комітет по трудовій повинності, м. Умань Київської губернії  

Справ: 1; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920 р. 

Вимогові відомості на виплату грошового утримання співробітникам. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2840  Виконавчий комітет Дубіївської сільської Ради народних депутатів, с. Дубова 

Уманського району Черкаської області  

Справ: 290; 1918, 1944–1980рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1918 р. 

Протокол засідання сільради з питання продажу худоби з колишнього маєтку 

Шуляковського. 

 

 

Опис 2 

Справ: 288; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1957, 1958, 1964–1980); засідань сільських комітетів (1968, 1969). 

Генеральні плани, плани забудови нових будинків по сільраді (1961, 1962, 1964). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1954–1958, 1963, 1967–1982). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1954–1959, 1975, 

1978–1980). Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1955, 1956, 

1961, 1963, 1977–1979). 

Листування з організаціями вищого рівня про господарський та культурний розвиток села 

(1973–1975). 
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Накази виборців депутатам (1963). Протоколи зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями (1976–1980). Інформації депутатів про проведення звітів перед виборцями (1967–

1975). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1955, 1956, 1960, 1961, 

1965, 1977–1980). 

Протоколи загальних зборів колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1963, 

1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1962, 1965–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1953–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1953, 1960–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1951–1963). 

Список населення села (1944). Книга обліку могил загиблих воїнів (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2841  Прокуратура Черкаської області Прокуратури УРСР, м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 741; 1947–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 108; 1954–1964 рр. 

Документи відділів: загального нагляду, по нагляду за розглядом у судах кримінальних 

справ, контрольно-інспекторського, слідчого, цивільно-судового нагляду, у справах 

неповнолітніх, правової пропаганди, кримінально-судового нагляду, по нагляду за слідством і 

дізнанням в органах внутрішніх справ, кадрів, господарсько-фінансового; бухгалтерії; 

профспілкового комітету. 

 

 

Опис 2 

Справ: 331; 1965–1980 рр. 

Документи відділів: загального нагляду, по нагляду за розглядом у судах кримінальних 

справ, контрольно-інспекторського, слідчого, цивільно-судового нагляду, у справах 

неповнолітніх, правової пропаганди, кримінально-судового нагляду, по нагляду за слідством і 

дізнанням в органах внутрішніх справ, кадрів, господарсько-фінансового; бухгалтерії; 

профспілкового комітету. 

 

 

Опис 4д 

Справ: 88; 1954–1972 рр. 

Документи відділів: загального нагляду, по нагляду за розглядом у судах кримінальних 

справ, контрольно-інспекторського, слідчого, цивільно-судового нагляду, у справах 

неповнолітніх, правової пропаганди, кримінально-судового нагляду, по нагляду за слідством і 

дізнанням в органах внутрішніх справ, кадрів, господарсько-фінансового; бухгалтерії; 

профспілкового комітету. 
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Опис 5 

Справ: 203; 1947–1968 рр. 

Документи відділів: загального нагляду, по нагляду за розглядом у судах кримінальних 

справ, контрольно-інспекторського, слідчого, цивільно-судового нагляду, у справах 

неповнолітніх, правової пропаганди, кримінально-судового нагляду, по нагляду за слідством і 

дізнанням в органах внутрішніх справ, кадрів, господарсько-фінансового; бухгалтерії; 

профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 11; 1967–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. Кошториси 

витрат місцевого комітету (1968). Фінансові звіти про роботу місцевого комітету (1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2842  Трест ―Черкаспромбуд‖ комбінату ―Черкаспромбуд‖, м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 170; 1967–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 132; 1967–1971 рр. 

Розпорядження Ради Міністрів УРСР, накази Міністра промислового будівництва СРСР і 

УРСР, начальника комбінату ―Черкаспромбуд‖, рішення облвиконкому, міськвиконкому 

(1968, 1969). 

Накази керуючого трестом з основної діяльності. 

Протоколи: засідань технічної ради при головному інженері тресту (1968–1970); проб грунту 

з будівельних ділянок будуправлінь (1968–1970). 

Плани: будівельно-монтажних робіт тресту та будівельних управлінь; з праці в 

промисловості та в будівництві; по собівартості будівельно-монтажних робіт; заходів тресту 

та будівельних організацій з підвищення продуктивності праці (1969, 1970). Будівельно-

фінансові плани будівельних організацій (1968–1970). 

Звіти, довідки, інформації та листування з Міністерством промислового будівництва УРСР, 

облвиконкомом з технічних питань (1968–1970); з будівельним відділом Черкаського обкому 

та міському КПУ про хід будівництва пускових об’єктів (1970). 

Документи (плани, інформації, аналізи, звіти та інші); про роботу бюро економічного аналізу 

тресту та будівельних управлінь (1969); про облік, розприділення, склад та підготовку кадрів 

(1968–1970); з наукової організації праці (1969, 1970); про надходження та впровадження 

рацпропозицій (1968–1970); з охорони праці та техніки безпеки (1968–1970); про розвиток та 

впровадження нової техніки (196–1971). Аналізи виконання плану будівельно-монтажних 

робіт будівельними організаціями (1968–1970). Основні показники тресту та будівельних 

організацій з організації праці та зарплати (1968–1970). Річні звіти тресту та будівельних 

організацій з основної діяльності (1968–1970). 

Колективні договори між адміністраціями та профспілковими організаціями будівельних 

управлінь і промбази (1968–1970). Документи (постанови, умови, показники та інші) по 

соцзмаганню тресту та будівельних організацій (1968, 1969). 
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Акти державних комісій по прийманню в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів 

(1968, 1969). 

Штатні розписи, кошториси витрат тресту та будівельних організацій (1968–1970). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 9; 1968–1970 рр. 

Протоколи: звітно-виборних та загальних профзборів управління тресту (1968, 1969); 

засідань місцевого комітету профспілки. 

Кошториси витрат місцевого комітету. Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого 

комітету. 

 

 

Опис 2м 

Справ: 7; 1968–1971 рр. 

Протоколи: конференцій профорганізацій тресту (1968, 1969); засідань президії об’єднаного 

будівельного комітету профспілки; партійно-господарського активу тресту (1970). 

 

 

Опис 3ос 

Справ: 22; 1968–1971 рр. 

Накази керуючого трестом з особового складу. 

Особові справи та картки звільнених працівників і службовців тресту. 

Списки працівників тресту та будівельних організацій (1970). Книги алфавітного обліку 

особового складу працівників тресту (1968, 1969). 

Акти розслідування нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом. 

Відомості по нарахуванню зарплати працівникам та службовцям тресту. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2843  Шполянська районна центральна лікарня ім. Братів М.І. і А.І. Коломійченків 

відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Шпола Черкаської області  

Справ: 169; 1958–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 147; 1958–1975 рр. 

Накази облвідділу охорони здоров’я (1963, 1967, 1968, 1972–1975); рішення райвиконкому 

(1959, 1961, 1962, 1966, 1968–1975). 

Протоколи: медичної ради лікарні (1959, 1962, 1965–1976); клініко-діагностичних 

конференцій (1964–1970); медичних нарад (1970, 1971, 1974, 1975). 

Комплексні плани заходів з охорони здоров’я району (1968–1975). Плани роботи лікарні 

(1962); відділів медичних служб (1964–1968). 

Документи (плани, заходи, пропозиції, довідки та інші): з узагальнення досвіду роботи 

лікарів району (1964–1966, 1970–1974); з організації та проведення громадських оглядів 

роботи лікувальних установ (1964–1972); з організації соцзмагання в медичних установах 

(1969, 1974, 1975); по атестації лікарів району (1971–1973). 
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Текстові медичні звіти (1958, 1967–1975). Річні статистичні звіти про мережу діяльності та 

кадри медичних установ (1964–1975). Огляди роботи медичних установ, дитячих лікарень та 

дитясел (1970–1973). 

Списки: медичних працівників району (1969–1975); лікувальних та дитячих установ району 

(1971). 

Штатні розписи, кошториси витрат: райлікарні (1964, 1966–1969, 1971–1975); медичних 

установ. Річні фінансові звіти райлікарні. 

 

 

Опис 2 

Справ: 22; 1976–1980 рр. 

Протоколи: медичної ради лікарні; клініко-діагностичних конференцій; медичних нарад. 

Комплексні плани заходів з охорони здоров’я району. Плани роботи лікарні; відділів 

медичних служб. 

Документи (плани, заходи, пропозиції, довідки та інші): з узагальнення досвіду роботи 

лікарів району; з організації та проведення громадських оглядів роботи лікувальних установ; 

з організації соцзмагання в медичних установах; по атестації лікарів району. 

Текстові медичні звіти. Річні статистичні звіти про мережу діяльності та кадри медичних 

установ. Огляди роботи медичних установ, дитячих лікарень та дитясел. 

Списки: медичних працівників району; лікувальних та дитячих установ району. 

Штатні розписи, кошториси витрат: райлікарні; медичних установ. Річні фінансові звіти 

райлікарні. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2844  Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 

Шполянської районної Ради депутатів трудящих, м. Шпола Черкаської області  

Справ: 123; 1945–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 123; 1945–1974 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1957, 1960–1962, 1969–1974). 

Плани: будівництва доріг (1960–1962); по ремонту і утриманню доріг (1957–1959, 1962–

1974). Виробничі плани о будівництву доріг (1947, 1949–1954, 1969–1971). 

Договори на соцзмагання, соцзобов’язання шляховиків (1971–1974). 

Річні звіти про виконання плану по будівництву місцевих доріг та трудовій участі сільського 

населення в шляхових роботах (1945–1950, 1957). Статистичні звіти: про виконання плану з 

праці в будівництві (1963–1968, 1972, 1973); про хід будівництва шосейних доріг (1969–

1971); про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів (1963–1967, 1972, 1974). 

Акти приймання виконаних робіт та приймання і введення в експлуатацію доріг (1958–1974). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1948, 1952, 1954, 1957–1959, 1963–1974). Річні 

бухгалтерські звіти (1951–1973). Акти документальних ревізій фінансово-господарської 

діяльності відділу (1972, 1973). 

Книги обліку основних засобів (1948–1951). 
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Ф. Р-2845  Фінансовий відділ виконавчого комітету Шполянської районної Ради народних 

депутатів, м. Шпола Черкаської області  

Справ: 576; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 561; 1946–1980 рр. 

Рішення райвиконкому (1950–1962). 

Накази завідуючого відділом з основної діяльності (1968–1980). 

Протоколи: районних нарад (1961); виробничих нарад (1975–1980). 

Доповіді, довідки, зведення та листування з Міністерством фінансів УРСР, облфінвідділом з 

питань фінансування місцевого господарства (1967–1974). 

Зведені річні звіти: про виконання місцевого бюджету (1948–1962); про виконання районного 

бюджету (1963–1980). Річні звіти: по держприбутках (1949, 1956–1961, 1966–1980); про 

роботу відділу (1950, 1953–1955, 1958–1962); по штатах (1946, 1950, 1963–1980); про зміни 

нарахованих сум та надходжень платежів по податках (1978–1980); про виконання плану 

відрахувань від прибутку, плати за фонди та фіксованих платежів (1978–1980); про підсумки 

обліку платників та нарахування прибуткового податку з населення (1978–1980); про 

підсумки обліку платників та нарахування сільськогосподарського податку (1978–1980); про 

обрахування податку з будівель та земельної ренти (1978–1980); про надходження платежів в 

бюджет державних та кооперативних організацій та податків з населення (1976–1980); про 

обрахування та надходження сум податку від демонстрування кінофільмів, з кооперативних 

підприємств, громадських організацій (1978–1980); про результати обрахування прибутку та 

прибуткового податку з колгоспів (1978–1980); про виконання кошторису витрат, чисельність 

та фонд зарплати працівників відділу (1964–1980). 

Документи перевірянь та ревізій відділу, проведених фінансовими органами вищого рівня та 

органами народного контролю (1963–1967). 

Документи (довідки, відомості, списки особового складу, зведені статистичні звіти) з питань 

роботи кадрів (1978–1980). 

Зведені районні бюджети; бюджети міськради (1946–1950, 1953–1962). Бюджети району 

(1946, 1949–1951, 1954–1963). Зведення сільських бюджетів (1952, 1953). Штатні розписи, 

кошториси витрат відділу (1963–1980). Зведення кошторисів та штатів установ, які стоять на 

районному бюджеті (1963–1980). 

Журнали обліку зареєстрованих штатів; зареєстрованих організацій та підприємств (1953, 

1954, 1963–1980). 

Книги обліку актів порушень ―Положення про кустарно-ремісничі промисли‖ та рішення 

адмінкомісії (1976–1980); обліку безгосподарського, конфіскованого майна і акти його оцінки 

(1947, 1948, 1963–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 15; 1968–1974 рр. 

Протоколи: звітно-виборних зборів членів профспілки (1968); загальних зборів членів 

профспілки; засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1972, 1973). 
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Ф. Р-2846  Виноградський волосний комітет незаможних селян (волКНС), с. Виноград 

Звенигородського повіту Київської губернії  

Справ: 1; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1921 р. 

Протоколи засідань перереєстраційної комісії сільських комітетів незаможних селян, списки 

виключених з комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2847  Виконавчий комітет Лип’янської сільської Ради народних депутатів, с. Лип’янка 

Шполянського району Черкаської області  

Справ: 309; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 309; 1944–1980 рр. 

Рішення Златопільського райвиконкому (1950–1959); Шполянського райвиконкому (1965). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1944, 1945, 1950–1980); 

загальних зборів мешканців села (1963–1980). 

Протоколи засідань , плани роботи, списки постійних комісій (1945, 1952–1980). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 1955–

1980). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1952, 1954, 1961, 1964, 1970, 1975–

1980). 

Накази виборців депутатами та інформації про їх виконання (1954, 1955, 1968–1980). 

Протоколи звітних зборів виборців (1957–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1947, 1949, 1957, 1961). 

Одноразові статистичні звіти про наявність населення та перепис худоби села (1945, 1950–

1964). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1969, 1973, 1975). 

Бюджети сільради (1945–1951, 1954–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1947, 

1950–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2848  Товариство Шполянського цукрового заводу, м. Шпола Київської губернії  

Справ: 1; 1918 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1918 р. 
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Скарга товариства Сенату на постанову Київського губернського суду з промислового 

податку. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2849  Виконавчий комітет Журавської сільської Ради народних депутатів, с. Журавка 

Шполянського району Черкаської області  

Справ: 292; 1945–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 273; 1952–1981 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947); засідань виконкому. 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій. Одноразові статистичні 

звіти про наявність населення, худоби та посівів. 

Бюджети сільради (1946, 1947). Кошторис витрат (1946). 

Книги обліку витрат бюджету (1945–1947). 

 

 

Опис 2 

Справ: 273; 1952–1981 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1964, 1975–1981). 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1966, 1968, 

1977, 1979–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій. 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1953, 1956–1960, 

1963–1981). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1952, 1970, 1977–1981). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1959, 1960, 1963, 1964, 1967, 

1970–1982). Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1957, 

1965, 1973–1981). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1952, 1955, 1959–1963, 

1980, 1981); про кількість населення та худоби села (1952–1962). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах (1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1973, 1975, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2850  Виконавчий комітет Лозуватської сільської Ради народних депутатів, с. Лозуватка 

Шполянського району Черкаської області  

Справ: 319; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 319; 1944–1980 рр. 
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Рішення райвиконкому (1944–1946, 1975, 1976). 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1971–

1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1945, 1948–1952, 1954–1982). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946, 1977). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951–1980). 

Довідки, інформації про організаційно-масову роботу (1954, 1961, 1970, 1975–1980). 

Накази виборців депутатами та інформації про їх виконання (1954, 1959–1968, 1975–1982). 

Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1948, 1959, 1960, 

1963–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому постійних комісій (1945, 1950, 1952, 1954–

1963, 1980). Одноразові статистичні звіти про кількість населення, худоби, насаджень та 

посівів села (1945, 1948–1957, 1960–1963). 

Протоколи загальних зборів колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1955, 

1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1973, 1975, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1948–1980). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1970, 1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2851  Шполянський нафтовий склад Київського торгівельного відділення об’єднання 

нафтовими промислами і заводами, м. Шпола Київської губернії  

Справ: 1; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1922 р. 

Касова книга. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2852  Виконавчий комітет Водянської сільської Ради народних депутатів, с. Водяне 

Шполянського району Черкаської області  

Справ: 277; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 277; 1944–1980 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1944–1952). 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1948–1980); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1947, 1975–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948–1980). 

Плани роботи виконкому (1944, 1965). 
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Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 

1951–1955, 1959–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1961, 1969, 1970, 1975–

1980). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1963, 1973–1978). Протоколи 

звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1948, 1951, 1955, 1966–1980). 

Статистичні звіти: про склад виконкому, постійних комісій (1961); про кількість населення та 

худоби села (1952, 1955, 1958, 1960–1963). 

Протоколи загальних зборів колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1947, 

1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1967, 1969, 1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради (1949, 1951, 1952, 1955–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1949, 

1951, 1952, 1955–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1955, 1958–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2853  Виконавчий комітет Товмацької сільської Ради народних депутатів, с. Товмач 

Шполянського району Черкаської області  

Справ: 314; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 314; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1966, 1967, 

1971–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1946–1949, 1953–1960, 1963–

1979). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946, 1975–1980). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1946–

1975, 1978). Інформації про організаційно-масову роботу (1948, 1949, 1952, 1954, 1957, 1961, 

1970, 1975–1980). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1949, 1955, 1957, 1959, 1963, 

1965, 1967, 1968). Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями 

(1948, 1963–1980).  

Статистичні звіти про склад виконкому, постійних комісій, списки депутатів та активу села 

(1947, 1951–1953, 1960, 1961). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1973, 1975). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1946, 1948, 1949, 1963). 
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Ф. Р-2854  Виконавчий комітет Капустинської сільської Ради народних депутатів, с. 

Капустине Шполянського району Черкаської області  

Справ: 228; 1949–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1949, 1951–1959 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 174; 1960–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2855  Виконавчий комітет Межигірської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Межигірка Златопільського району Черкаської області  

Справ: 55; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1944, 1945, 1948–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1948–1954); засідань виконкому (1944, 1945, 1948–1952). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948,1951–1953 рр.). 

Плани роботи виконкому (1945). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948–

1953). 

Накази виборців депутатам (1952). 

Акти: передачі при зміні голови сільради (1944); про збитки, нанесені селу німецько-

фашистськими загарбниками (1944). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1952, 1953); про стать 

та вік населення, перепис худоби села (1945). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах (1950, 1953). 

Бюджети сільради (1948–1954). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1948–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2856  Виконавчий комітет Маслівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Маслове 

Златопільського району Черкаської області  

Справ: 47; 1944–1954 рр. 
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Опис 1 

Справ: 43; 1944–1946, 1948, 1950–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1950–1952, 1954); засідань виконкому (1944–1946, 1950, 

1951). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1945, 1951, 1954). 

Плани роботи виконкому (1944). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950–1953). 

Накази виборців депутатам (1948, 1951). 

Статистичні звіти про кількість населення та худоби села (1946, 1948). 

Бюджети сільради (1946, 1948, 1950, 1951, 1953, 1954). Штатні розписи, кошториси витрат 

(1946, 1950–1954). Звітні відомості по прибутках та видатках сільського бюджету (1950–1952, 

1954). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 4; 1950, 1953 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2857  Виконавчий комітет Ярославської сільської Ради народних депутатів, с. Ярославка 

Шполянського району Черкаської області  

Справ: 271; 1945–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 271; 1945–1981 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1948, 1950–1955, 1958–1981); засідань виконкому (1945–

1947, 1951–1955, 1958–1981); загальних зборів мешканців села (1945, 1966, 1967, 1970, 1972, 

1974–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948, 1949, 1960, 1963, 1965–

1982). 

Плани роботи виконкому (1975–1981). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 

1952, 1957–1959, 1962–1981). Інформації про організаційно-масову роботу (1970, 1975–1981). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1967, 1970–1979). Протоколи 

звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1966, 1970–1981). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1945, 1953, 1960, 1961). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах (1950, 1955, 1957, 1959, 1961, 1965, 1967, 1969, 1973, 1974). 

Бюджети сільради (1947–1981). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1945, 1947, 1948, 1951–1981). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1946, 1950, 1958). 
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Ф. Р-2858  Виконавчий комітет Топильнянської сільської Ради народних депутатів, с. 

Топильна Шполянського району Черкаської області  

Справ: 320; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 320; 1944–1981 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1947–1981); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1974–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1949–1952, 1955–1963, 1966–

1979). 

Плани роботи виконкому (1975–1981). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948–

1951, 1960–1981). Інформації про організаційно-масову роботу (1952, 1954, 1957, 1961, 1970, 

1974–1981). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1961, 1963, 1965, 1967–1972, 

1975–1979). Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1965–

1981). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1947–1955, 1958–

1965); про кількість населення, худоби та посівів села (1945). 

Протоколи загальних зборів колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1947, 

1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1981). Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1981). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1946–1981). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1975, 1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2859  Виконавчий комітет Станіславчицької сільської Ради народних депутатів, с. 

Станіславчик Шполянського району Черкаської області  

Справ: 316; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 301; 1944–1981 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1944–1946, 1976–1981). 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1948, 1950–1981); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1968, 1971–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948, 1950–1962, 1964, 1966–

1980). 

Плани роботи виконкому (1946, 1975–1981). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 

1951–1958, 1963–1981). Інформації про організаційно-масову роботу (1948–1954, 1957, 1961, 

1970, 1975–1981). 
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Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1963, 1971–1982). 

Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1952, 1953, 1957, 

1965–1981). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому постійних комісій (1953, 1955, 1958, 1959, 

1961, 1963). 

Протоколи загальних зборів колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1965, 

1967, 1969, 1973, 1975). 

Бюджети сільради (1944, 1946–1981). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1947–1981). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947–1981). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1975, 1976). 

 

 

Опис 2 

Справ: 15; 1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по 

виборах. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2861  Уманське залізничне поштове відділення Київського губернського поштово-

телеграфного управління, м. Умань Київської губернії  

Справ: 3; 1917–1920 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1917–1920 рр. 

Циркуляри, шифровані телеграми 4-го відділу. 

Листування з конторами про порядок пересилання таємної кореспонденції (1919). 

Вимогові відомості на виплату грошового утримання службовцям (1919). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2862  Гельмязівська районна судово-земельна комісія, с. Гельмязів Шевченківського 

(Черкаського) округу Полтавської губернії  

Справ: 92; 1923–1928 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 92; 1923–1928 рр. 

Справи за позовами громадян про розділ земельних ділянок, майна, порушення правил 

землекористування та відновлення правил, розділ садиб, самовільне захоплення земель, 

вилучення лишків землі, відчудження ділянок землі. 
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Ф. Р-2863  Бобринський районний політичний відділ, ст. Бобринська Черкаського повіту 

Київської губернії  

Справ: 1; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920 р. 

Протоколи об’єднаних засідань комісії по евакуації Бобринського району. 

Списки евакуйованого майна та співробітників відділення залізниці. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2864  Інспектор лісів 10-го району Шевченківського округу Київської губернії  

Справ: 10; 1922–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1922–1924 рр. 

Протоколи: наради лісничих 10-го району (1924); засідань окружної торгівельної комісії 

(1923, 1924). 

Інформації та відомості про діяльність, кошториси прибутків та видатків, акти ревізій 

лісництв округу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2865  Чигиринська повітова продовольча управа, м. Чигирин Київської губернії  

Справ: 3; 1917, 1918 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1917, 1918 рр. 

Циркуляр Міністерства продовольства про порядок реквізиції продуктів у іноземних 

підданих (1917). 

Акти ревізій діяльності управи її відділів ревізійною комісією губернської продовольчої 

управи (1918). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2866  Смілянський рафінадний завод Народного комісаріату харчової промисловості 

СРСР, м. Сміла Київської області  

Справ: 2; 1939 р. 

 

Опис 1 
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Справ: 2; 1939 р. 

Список співробітників заводу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-1867  Уманське відділення Всесоюзних агрономічних курсів цукротресту, м. Умань 

Уманського округу  

Справ: 2; 1929 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1929 р. 

Анкети та списки курсантів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2868  Корсунське повітове відділення професійної спілки працівників харчової і 

смакової промисловості, м. Корсунь Київської губернії  

Справ: 2; 1922, 1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2;1922, 1923 рр. 

Протоколи засідань правлінь секції ―Харчесмак‖ (1923). 

Інструкції губернського комітету профспілки. Положення про розцінково-конфліктні комісії. 

Бюлетень цін на важливі продукти харчування по, м. Богуслав (1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2869  Комендатура Сидорівського цукрового заводу військ ОПУ по охороні цукрової 

промисловості України, с. Сидорівка Шевченківського округу Київської губернії  

Справ: 3; 1923, 1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1923, 1924 рр. 

Накази по комендатурі. 

Списки особового складу охоронників заводу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2870  Черкаське окружне відділення професійної спілки працівників харчової і смакової 

промисловості ―Харчесмак‖, м. Черкаси Київської губернії  

Справ: 1; 1923, 1924 рр. 
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Опис 1 

Справ: 1; 1923, 1924 рр. 

Особові листи співробітників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2871  Виконавчий комітет Антонівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Антонівка 

Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 31; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1948, 1950–1954); засідань виконкому (1945–1948). 

Документи про організаційно-масову роботу (1945). 

Бюджети сільради (1945, 1947–1951, 1953, 1954). Кошториси витрат (1948–1951, 1953, 1954). 

Звіти про прибутки та видатки сільського бюджету (1946–1948, 1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1951–1954). 

Списки громадян, насильно вивезених до Німеччини (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2872  Виконавчий комітет Вишнопільської сільської Ради народних депутатів, с. 

Вишнопіль Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 337; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1944–1955 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 285; 1956–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2873  Виконавчий комітет Кобриново-Гребельської сільської Ради народних депутатів, 

с. Кобринова Гребля Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 273; 1944–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 66; 1944–1958 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 207; 1959–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2874  Виконавчий комітет Колодистенської сільської Ради народних депутатів, с. 

Колодисте Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 278; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1951 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, бюджетно-фінансової 

роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 258; 1952–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, бюджетно-фінансової 

роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2875  Виконавчий комітет Лащівської сільської Ради народних депутатів, с. Лащова 

Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 350; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 51; 1944–1955 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісії по 

виборах до сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 299; 1956–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісії по 

виборах до сільради, бюджетно-фінансової роботи. 
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Ф. Р-2876  Виконавчий комітет Лісівської сільської Ради народних депутатів, с. Лісове 

Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 270; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1944–1957 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 216; 1958–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2877  Виконавчий комітет Лоташівської сільської Ради народних депутатів, с. Лоташове 

Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 295; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1944–1949 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 274; 1950–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2878  Виконавчий комітет Легедзинської сільської Ради народних депутатів, с. 

Легедзине Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 343; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 85; 1944–1958 рр. 
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Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 258; 1959–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2879  Виконавчий комітет Павлівської-2 сільської Ради депутатів трудящих, с. Павлівка-

2 Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 24; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому (1945–1948). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1952, 1954). 

Бюджети сільради (1944, 1945, 1949–1954). Кошториси витрат (1949–1954). Звітні відомості 

по прибутках та видатках сільського бюджету (1948–1950, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2881  Відділ управління Уманського повітового виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Умань Київської губернії  

Справ: 31; 1919 р. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1919 р. 

Декрети Ради Народних Комісарів України; розпорядження Комісаріату Внутрішніх справ; 

накази Комісаріату продовольства, Комісара міського господарства, Надзвичайної комісії по 

боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і саботажем, Комісарів праці, фінансів, охорони 

здоров’я, народної освіти, Уманського повітового військового комісаріату, Уманського 

повітвиконкому; накази по відділу управління. 

Протоколи: засідань відділу управління; засідань колегії житлово-ревізійного відділу; 

засідань колегії Уманського земельного відділу; засідань земського, міського самоуправління 

та податних інспекторів. 

Доповіді інструкторів волості про організацію комбідів. 

Листування з повітвиконкомом з адміністративних питань. 

Списки: службовців канцелярії відділу: населення повіту по волостях; працівників 

кооперативної спілки, фабрично-заводських підприємств. Заяви про прийом на роботу. 

Типографський відтиск карти Харківської губернії. 

Відомості по нарахуванню зарплати працівникам повітвиконкому, типографії, службовцям 

Уманської міської радянської міліції. 
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Ф. Р-2882  Черкаський трест ―Маслосирпром‖ Українського головного управління 

маслоробної і сироробної промисловості Міністерства промисловості продтоварів УРСР, м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 163; 1953–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 111; 1954–1960 рр. 

Накази, розпорядження керуючого трестом з основної діяльності (1954–1959). 

Протоколи: засідань технічної ради тресту (1957–1959); нарад директорів підприємств, 

головних інженерів та майстрів-маслоробів (1957, 1958); виробничих нарад працівників 

тресту та підприємств (1957). 

Річні плани виробництва в розрізі підприємств тресту (1955–1958). Плани з праці в розрізі 

підприємств тресту (1955). Зведений план по собівартості товарної продукції в розрізі 

підприємств тресту (1955, 1956). Техніко-промислово-фінансовий план тресту (1955). 

Зведений техніко-промислово-фінансовий план підприємств (1956–1958). Промислово-

фінансові плани тресту підприємств (1956, 1960). Плани по якості молочної продукції в 

розрізі підприємств (1957, 1958). Фінансові плани: тресту (1957–1959); підприємств (1956, 

1958). Ріні плани капітальних вкладень (1956–1960). 

Плани заходів по підвищенню технологічного і економічного рівня підприємств, протоколи 

та інформації про виконання підприємствами заходів по збільшенню виробничих 

потужностей, впровадження передової техніки та механізації трудомістких процесів (1955, 

1956, 1959). 

Договори на соцзмагання між трестами, соцзобов'язання колективів та підсумки їх виконання 

(1955–1959). 

Звіти: по виробництву в розрізі підприємств тресту (1956–1958); підприємств про виконання 

плану з праці (1956–1958); підприємств про виконання норм вироблення та склад фонду 

зарплати (1956–1959). Зведені звіти підприємств по якості молочної продукції (1957, 1958). 

Зведені техно-виробничі показники маслосирзаводів та звіти тресту про виконання норм 

витрат сировини і матеріалів (1956–1959). Звіти про роботу лабораторії тресту (1956, 1958, 

1959). 

Прийняті та впроваджені рацпропозиції (1957, 1958). 

Документи (річні титульні списки, плани, звіти) з капітального будівництва (1957–1959). 

Акти приймання будівель та очисних споруд в експлуатацію (1954–1957). 

Дислокація низової мережі тресту (1957–1960). 

Виробничі характеристики та списки передовиків виробництва підприємств тресту (1957). 

Штатні розписи, кошториси витрат тресту (1954, 1955, 1959, 1960). Річні бухгалтерські звіти 

тресту (1954–1959). 

 

 

Опис 2 

Справ: 52; 1953–1960 рр. 

Техніко-промислово-фінансові плани підприємств (1956). Розрахункові таблиці до 

техпромфінпланів маслозаводів (1956, 1957). Промислово-фінансові плани підприємств 

(1955, 1960). Фінансові плани підприємств (1955, 1957, 1959). 
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Річний звіт по капітальному будівництву Звенигородського маслозаводу (1953). 

Штатні розписи, кошториси витрат підприємств (1954, 1955, 1957). Річні баланси та 

бухгалтерські звіти підприємств (1953, 1955, 1958, 1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2883  Виконавчий комітет Вереміївської сільської Ради народних депутатів, с. 

Вереміївка Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 277; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 277; 1943–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1965–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948, 1957–1982). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1967, 

1972, 1976). Інформації про організаційно-масову роботу (1956–1980). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1959, 1965–1982). Протоколи 

звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1956–1960, 1976–1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1959, 1961, 1967–1972, 

1977–1980); про збирання урожаю (1944, 1945). 

Протоколи загальних колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви кандидатів про згоду 

балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1953, 1955, 

1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1953, 1956–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1951–1953, 

1956–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947–1953, 1963–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1953–1962, 1977). 

Відомості про злочинство фашистів на території села (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2884  Виконавчий комітет Жовнинської сільської Ради народних депутатів, с. Жовнине 

Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 290; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1943–1953 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1953); засідань виконкому (1944, 1946–1953). 

Плани роботи сільради (1946). 

Річний звіт про роботу сільради (1953). Звіти про кількість населення села (1946). 

Бюджети сільради (1946–1953). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1949–1953). 

Документи про стан села та колгоспів після звільнення від німецьких окупантів (1943). 
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Опис 2 

Справ: 262; 1958–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1960–

1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1958–1982). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1960, 

1966, 1967, 1971, 1976, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1958, 1959, 1962–

1976, 1980). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1961, 1963, 1965–1982). 

Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1959, 1960, 1964–

1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1958–1963, 1967–1971, 

1974–1980); про стать та вік сільського населення та підсумки обліку худоби (1958–1963, 

1967–1971, 1974, 1977–1979). 

Протоколи загальних зборів колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1961, 

1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1958–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2885  Виконавчий комітет Кліщинської сільської Ради народних депутатів, с. Кліщинці 

Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 508; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1943–1954 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 463; 1955–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2886  Виконавчий комітет Тимченківської сільської Ради народних депутатів, с. 

Тимченки Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 261; 1946–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 16; 1946–1953 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 245; 1957–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до сільради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2887  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. Вереміївка Градизького 

району Полтавської області  

Справ: 31; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1944–1947, 1949, 1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1947, 1949, 1950); засідань правління 

колгоспу (1945–1947, 1949, 1950). 

Виробничі плани (1944, 1945, 1947, 1949, 1950). 

Заяви колгоспників про вступ до колгоспу (1944). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1947, 1949, 1950). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу. 

Книги: обліку членів колгоспу та їх сімей (1944, 1945, 1947, 1949); головних рахунків (1950); 

обліку натуральних прибутків і їх розприділення (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2888  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях до культури‖, с. Вереміївка 

Градизького району Полтавської області  

Справ: 37; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Виробничі плани (1945–1950). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945–1950) Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944–1949). 

Книги: обліку членів колгоспу та їх сімей (1945, 1948); головних рахунків (1950); обліку 

неподільних фондів, основних засобів виробництва, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, розрахунків з членами колгоспу (1948–1950). 
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Ф. Р-2889  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Вереміївка Градизького 

району Полтавської області  

Справ: 18; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1945–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1949, 1950). 

Виробничі плани (1949, 1950). 

Прибутково-видаткові кошториси (1949, 1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1945–1949). 

Книги: обліку членів колгоспу та їх сімей (1949); головних рахунків (1948, 1950); обліку 

основних засобів виробництва, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2890  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Вереміївка Градизького 

району Полтавської області  

Справ: 29; 1950–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1950, 1951, 1953–1955 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани. 

Прибутково-видаткові кошториси. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

Заяви про вступ до колгоспу (1953–1955). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2891  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Жовнине Градизького 

району Полтавської області  

Справ: 53; 1940–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 53; 1940, 1941, 1943–1950 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому та його відділів (1943). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1950); засідань правління колгоспу (1943–

1950); нарад бригадирів, ланкових та спеціалістів сільського господарства (1946–1949). 

Плани доведення зяблевої оранки посіву сільськогосподарських культур по збиранню 

зернобобових культур, відновлення та розвитку садівництва, (1944, 1946, 1948). Виробничо-

фінансові план (1941, 1944–1950). 
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Списки членів колгоспу та їх сімей (1943–1946). Заяви громадян про прийняття в члени 

колгоспу (1945, 1946). 

Прибутково-видаткові кошториси (1941, 1944–1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1940, 1943–1949). 

Книги: головних рахунків (1946, 1950); обліку фондів, майна, виконаних робіт і затрат 

трудоднів, грошових прибутків та їх розприділення (1948–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2892  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8 Березня, с. Жовнине Градизького 

району Полтавської області  

Справ: 53; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 53; 1943–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1944–1950). Плани відбудови та розвитку сільського господарства (1948–

1950). 

Договори на соцзмагання між сільрадами (1943, 1944). 

Прибутково-видаткові кошториси. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1943–1949). 

Акти та відомості про збитки нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1943, 

1944). 

Списки членів артілі та їх сімей (1943, 1944). Заяви громадян про вступ до колгоспу (1944, 

1945, 1947). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей майна, фондів, виконаних робіт і затрат трудоднів, 

грошових прибутків та їх розприділення (1945, 1946, 1948–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2893  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, с. Жовнине Градизького 

району Полтавської області  

Справ: 46; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1943–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1948, 1950); засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани.  

Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1946). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1943, 1944, 1946–1949). 

Списки членів колгоспу та їх сімей. Заяви громадян про вступ до колгоспу (1943–1946). 

Книги обліку майна (1944, 1945). 
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Ф. Р-2894  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Добробут‖, с. Жовнине Градизького 

району Полтавської області  

Справ: 33; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1943–1947, 1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1947, 1950). 

Виробничі плани (1945–1947, 1950). План лісового господарства (1943). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1946). 

Списки членів колгоспу та їх сімей (1946, 1947, 1950). Заяви громадян про вступ до колгоспу 

(1944, 1946). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1944, 1945). 

Книги: головних рахунків; обліку майна (1944, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2895  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, с. Жовнине Чорнобаївського 

району Черкаської області  

Справ: 146; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1950–1953 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1951, 1953). 

Прибутково-видаткові кошториси (1951, 1953). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

Книга обліку членів колгоспу (1951). 

 

 

Опис 2 

Справ: 129; 1954–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; загальних зборів 

бригад (1955–1958). Звітні доповіді голови правління колгоспу (1963–1979). 

Перспективні плани розвитку колгоспу (1955–1965). Виробничі та виробничо-фінансові 

плани (1954–1958, 1961–1965). 

Документи бюро економічного аналізу (1972–1980). 

Річні звіти колгоспу (1954–1958, 1961–1965). Основні показники плану розвитку сільського 

господарства (1964, 1965). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1977–1981). Шнурові книги обліку насіння (1968–

1978). 

Книги обліку основних засобів виробництва фондів, натуральних прибутків (1963). 

Документи (протоколи, кошториси витрат, фінансові звіти) профспілкового комітету (1974–

1980). 
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Ф. Р-2896  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖, с. Кліщинці Градизького 

району Полтавської області  

Справ: 15; 1943–1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1943–1948 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1948); засідань правління колгоспу (1946–

1949). 

Виробничі плани (1944–1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книги обліку членів колгоспу (1947, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2897  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Кліщинці Градизького 

району Полтавської області  

Справ: 22; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946, 1949). 

Головні книги обліку руху грошових сум (1947, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2898  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Кліщинці Градизького 

району Полтавської області  

Справ: 26; 1950–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1950–1955 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1951–1955). 

Державні плани розвитку сільського господарства (1952, 1954). Плани розміщення культур у 

полях сівозмін (1952). Виробничі плани (1951–1955). 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1952, 1954, 1955). 

Договори з Жовнинською МТС про проведення робіт (1952, 1953). 

Прибутково-видаткові кошториси (1952–1955). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

Заяви громадян про вступ до колгоспу (1953, 1954). 
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Ф. Р-2899  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖, с. Тимченки Градизького 

району Полтавської області  

Справ: 28; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1943–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1948); засідань правління колгоспу (1945–

1948, 1950). 

Виробничі плани (1944–1950). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944–1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1943–1949). 

Заяви громадян про вступ до колгоспу (1947, 1948). 

Книги: головних рахунків (1943–1946); обліку членів колгоспу та їх сімей (1948, 1949); 

обліку неподільних фондів і пайових внесків, натуральних прибутків та їх розприділення 

(1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2900  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Тимченки Градизького 

району Полтавської області  

Справ: 14; 1943–1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1943–1948 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946, 1947); засідань правління колгоспу (1945–

1947). 

Виробничі плани (1944–1947). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944–1947). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

Списки членів колгоспу та їх сімей (1945). Заяви громадян про прийом в члени колгоспу та 

виключення з колгоспу (1947).  

 

 

 

 

 

Ф. Р-2901  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича, с. Тимченки Градизького 

району Полтавської області  

Справ: 30; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1943–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1950). 
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Виробничі плани (1944–1950). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944–1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1943, 1945–1950). 

Заяви громадян про вступ до колгоспу (1948). 

Книги: обліку членів колгоспу та їх сімей (1948); головних рахунків (1943–1945, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2902  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.Шевченка, с. Тимченки Чорнобаївського 

району Черкаської області  

Справ: 249; 1950–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 249; 1950–1985 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951–1958, 1961–1971, 1973–1985); засідань 

правління колгоспу. Звітні доповіді голови правління колгоспу (1968–1985). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1970–1975). Виробничі плани (1952–

1958, 1961–1964). 

Державний акт на вічне користування землею колгоспом (1952). 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1972–1974, 1977–1985). 

Річні звіти: про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951–1958, 1963–1965, 1969, 

1970, 1972); про стан тваринництва в колгоспі (1961). 

Акти перевіряння виконання соцзобов’язань між колгоспами (1961, 1962). 

Прибутково-видаткові кошториси (1951–1953). План та акти про роботу ревізійної комісії 

колгоспу (1967). 

Технологічна карта основних агротехнічних заходів (1972). Книги історії полів сівозмін 

колгоспу (1972–1978). Шнурові книги обліку насіння (1974–1976, 1979–1982). Земельно-

шнурова книга (1950–1961). 

Книги: головних рахунків (1953); обліку основних засобів виробництва, фондів, майна, 

грошових і натуральних прибутків та їх розприділення (1953, 1959, 1966, 1968). 

Документи (протоколи, кошториси витрат, фінансові і статистичні звіти) профспілкового 

комітету (1966–1985). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2903  Градизький державний племінний розплідник сіро-української худоби 

(держплемрозплідник), с. Вереміївка Градизького району Полтавської області  

Справ: 54; 1942–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1942–1954 рр. 

Плани руху поголів’я великої рогатої худоби по колгоспах (1949–1954); по фермах (1949–

1953); розрахунку потреби в кормах по колгоспах (1949, 1950, 1954, 1955). 
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Звіти про роботу розплідника та дільничних зоотехніків (1944–1947, 1952). Інформації про 

хід робіт розплідника (1951, 1953). 

Документи по підготовці експонатів на обласну сільськогосподарську виставку (1945). 

Специфікація законтрактованого племінного молодняка (1946–1948). 

Посвідчення на право перегону евакуйованої худоби (1942). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

Головні книги (1951, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2905  Чигиринський районний комітет народного контролю, м. Чигирин Черкаської 

області  

Справ: 167; 1963–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 167; 1963–1980 рр. 

Протоколи: засідань райкому та документи до них (1963–1965, 1968–1980); нарад та 

семінарів. Протоколи, витяги з протоколів про звіти груп та постів народного контролю на 

загальних зборах підприємств, організацій і установ. 

Плани: роботи районного комітету (1976–1980); роботи позаштатних відділів комітету. 

Доповідні записки, інформації, довідки, звіти про роботу комітету, виконання доручень, 

наслідки окремих перевірянь, представлені в республіканські та обласні комітети народного 

контролю. 

Документи (вказівки, доповідні записки, акти перевірянь, пояснення, довідки та інші) 

перевірянь діяльності організацій, підприємств, установ та колгоспів району комітетом. 

Статистичні звіти комітету (1975–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2906  Виконавчий комітет Тарасово-Григорівської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Тарасово-Григорівка Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 62; 1949–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 62; 1949–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 1952). 

Листування з райвиконкомом та його відділами про благоустрій села та індивідуальне, 

громадське будівництво (1949). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільрад, 

голосування окружних виборчих комісій по виборах, список обраних депутатів та 

статистичний звіт про склад обраних депутатів (1955, 1957, 1959). 

Бюджети сільради. Кошторис витрат (1958). Звітні відомості про прибутки та видатки 

сільського бюджету (1958). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету. 
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Ф. Р-2907  5-те кущове управління об’єднання цукрової промисловості УСРР, м. Умань 

Київської губернії  

Справ: 2; 1923 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1923 р. 

Рахунки прибутків та видатків, оборотного державного фонду. Витяги рахунків заводів 

кущового управління по матеріальних оборотах. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2908  Черкаський обласний комітет товариства Червоного Хреста, м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 314; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 314; 1954–1980 рр. 

Постанови президії ЦК товариства Червоного Хреста (1966–1980). 

Протоколи та документи до них: обласних конференцій товариства (1955, 1958, 1960, 1962, 

1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1978, 1980); пленумів обкому; засідань президії обкому. 

Планові завдання обкому та підсумки їх виконання (1961, 1968); райміськкомітетам (1961, 

1962, 1967–1969, 1972–1980). Оперативно-фінансові плани: обкому (1954–1960,1967–1977, 

1980); райміськкомітетів (1970–1980). 

Соцзобов’язання працівників обкому і райміськкомітетів та акти перевіряння їх виконання 

(1963, 1964, 1969–1980). 

Списки активістів товариства, представлених до нагородження (1970–1980). 

Документи (умови, положення, підсумки) огляду-конкурсу міських та сільських лікувальних 

дільниць по роботі з громадським санітарним активом (1966, 1967). 

Річні текстові та статистичні звіти обкому і райміськкомітетів (1963–1980). Текстові звіти про 

діяльність курсів медсестер (1962–1966). Показники виконання планових завдань обкомом та 

райміськкомітетами (1958, 1960). Доповідні записки та довідки про підсумки перевірянь 

роботи райміськкомітетів (1968–1980). Одноразові звіти по кадрах (1963, 1967). 

Бюджети обкому. Штатні розписи, кошториси витрат (1954–1961, 1966–1977, 1980). Річні 

фінансові звіти обкому. Акти документальної ревізії фінансово-господарської діяльності 

обкому (1957–1960, 1962–1966, 1968–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2909  Христинівська волосна земельна управа, с. Христинівка Уманського повіту 

Київської губернії  
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Справ: 1; 1919 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1919 р. 

Декрет Раднаркому України про охорону лісів. Циркуляри Наркомзему, Київської 

губернської земельної управи, повітового революційного комітету, повітової земельної 

управи про рішення земельного питання, про роботу серед прошарків села. Наказ цукрового 

відділу Раднаргоспу про відновлення діяльності цукрозаводів. Інструкція Наркомзему 

України про організацію земельних відділів при виконкомах. Звернення Наркомзему України 

про надання допомоги сільськогосподарським станціям в їх роботі. 

Витяг з журналу засідань колегії губернського земвідділу про права губернських та повітових 

земвідділів. Журнал наради представників цукрозаводів та волземвідділів. 

Штати та оклади жалування службовцям волземуправ. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2911  Черкаська обласна контора книжкової торгівлі Українського об’єднання 

книжкової торгівлі ―Укркнига‖, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 194; 1954–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 152; 1954–1985 рр. 

Постанови колегії Держкомітету з друку, рішення облвиконкому, міськради (1966). 

Накази директора контори з основної діяльності (1977–1984). 

Протоколи, відомості, клопотання про нагородження працівників та службовців (1977–1985). 

Плани торгівельно-фінансової діяльності (1966–1969, 1975–1985). 

Річні звіти: з основної діяльності (1955, 1957, 1964–1976); про роботу з кадрами (1966–1985). 

Довідки, зведення, інформації про роботу книготоргу (1967–1969). Огляд роботи 

книготоргівельних підприємств області (1970–1976). Статистичні звіти про чисельність 

працівників апарату управління та розприділення всіх працюючих по займаних посадах 

(1971–1985). 

Колективні договори (1967–1969). Документи (соцзобов’язання, підсумки, представлення) по 

соцзмаганню (1966–1983). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1968–1985). Річні бухгалтерські звіти. 

Документи (протоколи, колдоговори і акти перевіряння їх виконання, фінансові і статистичні 

звіти) профспілкового комітету (1982–1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 42; 1963–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1977); загальних профзборів (1966–1969, 1972–

1980); засідань місцевого комітету. 

Колективні договори та документи по їх виконанню (1977–1980). Соцзобов’язання 

працівників (1977–1980). 

Кошториси витрат (1968–1970, 1974–1980). Фінансові та статистичні звіти про роботу 

місцевого комітету (1966–1971, 1974–1980). 
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Ф. Р-2912  Жовнинська машинно-тракторна станція, с.Жовнине Градизького району 

Черкаської області  

Справ: 44; 1943–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1943–1958 рр. 

Накази Міністра сільського господарства СРСР і УРСР (1949). 

Виробничо-фінансові плани (1944–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність станції (1943–1957). 

Головні книги (1949–1956, 1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2913  Черкаська обласна станція захисту рослин Черкаського обласного виробничого 

об’єднання по агрономічному обслуговуванню сільського господарства ―Сільгоспхімія‖, м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 311; 1962–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 311; 1962–1980 рр. 

Накази Міністра сільського господарства УРСР, Міністра виробництва і заготівель 

сільськогосподарських продуктів УРСР (1962–1969); рішення облвиконкому (1964–1968).  

Накази начальника станції з основної діяльності (1965, 1970–1980). 

Плани роботи станції з шкідниками, хворобами рослин та бур’янами (1964–1969, 1973, 1978–

1980). 

Соцзобов’язання працівників станції та підсумки їх виконання (1972–1980). 

Огляди республіканського управління захисту рослин про розповсюдження шкідників та 

хвороб сільськогосподарських культур в розрізі областей і прогноз появи на наступний рік 

(1962–1964, 1967–1971). Огляди, інформаційні повідомлення сектора служби сигналізації і 

прогнозів станції про появу та розповсюдження шкідників і хвороб рослин (1963–1980). 

Річні звіти: станції по боротьбі з шкідниками, хворобами рослин та бур’янами; пунктів 

сигналізації і прогнозів (1966–1980); районів про проведення заходів по боротьбі з 

шкідниками, хворобами рослин та бур’янами (1965–1969, 1972–1974, 1980); про роботу 

міжколгоспної біологічної лабораторії (1968–1974). Звіти про чисельність адміністративно-

управлінського персоналу та розприділення всіх працюючих по займаних посадах (1964–

1969, 1973). 

Документи (відомості, списки учасників, спеціалістів, довідки та інші) по підготовці та 

підвищенню кваліфікації кадрів (1965, 1972, 1973). 

Інформації, доповідні записки та довідки районів про методи забезпечення техніки безпеки і 

охорони здоров’я (1965, 1969). 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. Акти 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності станції (1963–1968). 

 



1150 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2914  Інспектура державної комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських 

культур по Київській і Черкаській областях 

Справ: 441; 1956–1965 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 441; 1956–1965 рр. 

Протоколи: засідань Ученої Ради (1960); агрономічних нарад 8 області (1956–1958, 1961–

1965). 

Плани сортовипробування, розмноження насіння, агротехнічних дослідів та польових робіт 

на сортовипробувальних ділянках. 

Характеристики сортів сільськогосподарських культур по ураженню хворобами та 

пошкодженню шкідниками (1961–1964). 

Зведені звіти інспектури: про виробничу роботу в області (1956, 1960–1965); по 

агротехнічних дослідах, проведених в області (1962–1964). Агрометеорологічні звіти (1956–

1960). Метеорологічні звіти сортодільниць (1960–1965). Звіти сортовипробувальних дільниць 

про виробничу роботу (1956, 1958, 1959, 1961, 1963–1965); сортоділянок по агротехнічних 

дослідах з культурами (1962–1964); Маньківського ентомо-фітопатологічної дільниці. 

Підсумки сортовипробування сільськогосподарських культур; агротехнічних дослідів по 

зернових та технічних культур, травах (1960, 1961, 1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2915  Черкаське обласне підприємство сільських електричних мереж Республіканського 

енергетичного управління ―Київенерго‖ Міністерства енергетики і електрифікації УРСР, м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 297; 1958–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 292; 1958–1975 рр. 

Накази Міністерства енергетики і електрифікації УРСР, Головного управління сільської 

електрифікації, республіканського об’єднання ―Укрсільгосптехніка‖ (1961, 1964, 1965); 

рішення, розпорядження облвиконкому (1958–1969). 

Накази директора підприємства з основної діяльності (1969–1975). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1974, 1975). Промислово-фінансові плани 

підприємства та підвідомчих організацій. Річні плани з праці в будівництві (1964, 1965, 1968, 

1970, 1971). Плани з праці підприємства та районних електромереж (1962, 1968–1975). 

Документи (протоколи, акти, соцзобов’язання, звіти) по соцзмаганню (1959–1961, 1963–

1975). 

Довідки, інформації про роботу підприємства (1960, 1961, 1967). Зведені річні технічні звіти 

(1969–1975). Річні звіти: про виконання плану в будівництві (1964, 1965); про реалізацію 

електроенергії (1965); з праці (1962, 1968–1975); по кадрах (1966–1975). Відомості про 

електрифікацію колгоспів, радгоспів (1959–1963, 1966). 
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Документи (накази, протоколи, плани, звіти, показники); з наукової організації праці (1970); з 

раціоналізації та винахідництва (1962, 1965, 1969–1972); з техніки безпеки та про нещасні 

випадки, аварії (1962); по капітальному будівництву (1958–1964, 1969–1973). 

Акти приймання в експлуатацію енергоустановок та пусконаладних робіт (1958–1972). 

Штатні розписи, кошториси витрат підприємства та енергосистем (1959–1962, 1965, 1968–

1975). Зведені річні бухгалтерські звіти підприємства. Річні бухгалтерські звіти підвідомчих 

організацій. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності підприємства 

та районних електромереж (1969–1972). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 5; 1968–1971 рр. 

Протоколи: звітно-виборних та загальних профзборів; засідань місцевого комітету. 

Кошториси прибутків та видатків (1969–1971). Річні фінансові звіти (1969–1971). Акти ревізії 

фінансово-господарської діяльності місцевого комітету (1969, 1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2916  Черкаський повітовий військово-революційний комітет (повітревком), м. Черкаси 

Київської губернії  

Справ: 1; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920 р. 

Інформації про матеріальні та політичні підсумки роботи комісії. ―Тиждень фронту і 

транспорту‖. 

Листування з радянськими та громадськими організаціями про збір подарунків для Червоної 

Армії, друк агітаційних матеріалів, організацію постійної комісії допомоги пораненим та 

хворим червоноармійця, м. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2917  Чигиринське повітове відділення чинбарів, м. Златопіль Чигиринського повіту 

Кременчуцької губернії  

Справ: 1; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1920–1922 рр. 

Листування з заводами та установами про постачання матеріалів. 

Відомості на виплату зарплати співробітникам відділення. 
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Ф. Р-2918  Черкаське обласне виробничо-технічне управління зв’язку Міністерства зв’язку 

УРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 1473; 1954–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1015; 1954–1976 рр. 

Документи канцелярії: відділів: поштового зв’язку, електрозв’язку, контрольно-ревізійного, 

планово-фінансового, планово-господарського, праці і зарплати, технічного, кадрів; старшого 

інженера по контролю; служб: електрозв’язку і радіофікації, міжміського телеграфно-

телефонного зв’язку, міського і сільського телефонного зв’язку; лабораторії наукової 

організації праці; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 347; 1977–1980 рр. 

Документи канцелярії: відділів: поштового зв’язку, електрозв’язку, контрольно-ревізійного, 

планово-фінансового, планово-господарського, праці і зарплати, технічного, кадрів; старшого 

інженера по контролю; служб: електрозв’язку і радіофікації, міжміського телеграфно-

телефонного зв’язку, міського і сільського телефонного зв’язку; лабораторії наукової 

організації праці; бухгалтерії. 

 

 

Опис 1 НТО 

Справ: 60; 1964–1976 рр. 

Постанови президії правління товариства (1969–1976). 

Протоколи: звітно-виборних конференцій (1967, 1968, 1970, 1972–1976); пленумів (1969–

1976); засідань правління товариства (1967, 1968); звітно-виборних зборів первинних 

організацій (1969–1976). 

Тематичні плани роботи правління (1970–1976). 

Інформації, доповіді про роботу науково-технічного товариства в області, кількість членів 

товариства (1974). Звіти про підсумки виборів керівних органів первинних організацій (1969, 

1970). 

Кошториси прибутків та видатків правління і первинних організацій та звіти про їх 

виконання. Фінансові та статистичні звіти про роботу правління і первинних організацій. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 51; 1954–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1968–1981); загальних зборів членів профспілки 

(1968, 1969, 1974–1981); засіданні місцевого комітету (1963, 1966–1981). 

Доповіді про роботу місцевого комітету (1961–1967, 1971, 1972). 

Кошториси витрат (1955, 1956, 1959–1981). Фінансові та статистичні звіти про роботу 

місцевого комітету. 
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Ф. Р-2919  Черкаська обласна дирекція радіотрансляційної мережі Міністерства зв’язку 

УРСР, м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 100; 1954–1966 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 100; 1954–1966 рр. 

Накази Міністра зв’язку СРСР про організацію дирекції (1954). 

Виробничо-фінансові плани. Плани по радіофікації області (1961–1965). 

Соцзобов’язання працівників дирекції (1962, 1963). 

Звіти, інформації та листування з Міністерством зв’язку УРСР про роботу інспекції 

електрозв’язку (1958–1965). Зведені звіти дирекції, звіти підприємств зв'язку області: по 

радіофікації; по обладнанню радіовузлів і телефонізації сільрад та інших об’єктів (1959–

1965); по лінійному господарству (1963–1965); по міжміському телефонно-телеграфному 

зв’язку (1963–1965); по міському та сільському зв'язку (1963–1965). Звіти: з основної 

діяльності; про чисельність адміністративно-управлінського персоналу (1962–1965). Аналізи 

виробничої діяльності (1961–1966). 

Титульні списки капітального будівництва по телефонізації та радіофікації колгоспів і 

радгоспів області (1964, 1965). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1960–1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2920  Виконавчий комітет Березняківської сільської Ради народних депутатів, с. 

Березняки Смілянського району Черкаської області  

Справ: 274; 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 274; 1944–1985 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1948, 1950–1985); засідань виконкому (1945–1948, 1950–

1985); загальних зборів мешканців села (1955, 1957, 1960, 1962, 1966–1985). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948, 1951, 1953–1985). 

Плани роботи виконкому (1981–1985). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 

1950, 1957–1962). Інформації про організаційно-масову роботу (1954–1963, 1968, 1971). 

Звіти та акти перевіряння роботи сільради (1949). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1959, 1963, 1977–1979). 

Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1967–1985). 

Протоколи загальних зборів колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1947, 

1950, 1953, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985). 

Бюджети сільради (1947, 1949–1985). Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1949–1985). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946–1985). 

Списки громадян, які проживали на території сільради (1949). 
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Ф. Р-2921  Виконавчий комітет Попівської сільської Ради народних депутатів, с. Попівка 

Смілянського району Черкаської області  

Справ: 308; 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 308; 1944–1985 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1949, 1950, 1952–1985); засідань виконкому (1945–

1950,1952–1985); загальних зборів мешканців села (1961–1985). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1949, 1956–1985). 

Плани роботи виконкому (1981–1985). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950–

1958). Інформації про організаційно-масову роботу (1958–1963, 1966–1969). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1959–1979). Протоколи звітних 

зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1959, 1975–1982, 1984, 1985). 

Протоколи загальних зборів колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1959, 

1961, 1963, 1965–1969, 1971–1973, 1975, 1977, 1978, 1980, 1982, 1985). 

Бюджети сільради (1946–1949, 1951–1985). Штатні розписи, кошториси витрат (1952–1985). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1950–1985). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1949, 1951). 

Річні і одноразові статистичні звіти про кількість населення, худоби, посівів (1947–1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2922  Виконавчий комітет Ташлицької сільської Ради народних депутатів, с. Ташлик 

Смілянського району Черкаської області 

Справ: 257; 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 257; 1944–1985 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1985); засідань виконкому (1944–1946, 1949–1985); 

загальних зборів мешканців села (1966–1985). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1952–1985). 

Плани роботи виконкому (1944–1947, 1981–1985). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 

1957–1959, 1982–1984). Інформації про організаційно-масову роботу (1956–1959, 1961–1963, 

1968). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1951, 1954, 1957, 1959, 1961, 

1964, 1967, 1968, 1975, 1977). Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями (1951, 1954, 1956, 1959, 1961, 1971–1982, 1985–1987). 

Протоколи загальних зборів колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1967, 

1969, 1971, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985). 
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Бюджети сільради (1948–1985). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1985). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1948–1985). 

Статистичні звіти про розміри посівних площ, про кількість населення (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2923  Виконавчий комітет Макіївської сільської Ради народних депутатів, с. Макіївка 

Смілянського району Черкаської області  

Справ: 271; 1944–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 271; 1944–1984 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1984); засідань виконкому, загальних зборів мешканців села 

(1954–1984). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1954, 1959, 1966–1984). 

Плани роботи виконкому (1981–1984). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 

1953, 1955–1957, 1971–1974, 1976). Інформації про організаційно-масову роботу (1948–1950, 

1954, 1957, 1961–1963, 1968). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1952, 1958, 1962, 1963, 1967). 

Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1967–1984). 

Протоколи загальних зборів колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1947, 

1950, 1953, 1955, 1957, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973–1975, 1977, 1980, 1982). 

Бюджети сільради (1946–1984). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1948, 1951, 1953–

1984). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947–1951, 1954–1984). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2924  Виконавчий комітет Плескачівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Плескачівка Смілянського району Черкаської області  

Справ: 255; 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 255; 1944–1985 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1952, 1954–1985); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1966–1985). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1953, 1957, 1958, 1961–1985). 

Плани роботи виконкому (1981–1985). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1962, 

1965, 1976–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1952, 1955, 1957, 1958, 1961–

1963, 1966, 1968). 
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Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1967, 1975–1979). Протоколи 

звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1961–1985). 

Протоколи загальних зборів колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1947, 

1950, 1953, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965–1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1983). 

Бюджети сільради (1946–1985). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1958, 1961–1985). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946–1958, 1961–1985). 

Списки репатрійованих жителів села (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2925  Виконавчий комітет Костянтинівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Костянтинівка Смілянського району Черкаської області  

Справ: 288; 1945–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 288; 1945–1985 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1948, 1950, 1952–1985); засідань виконкому; загальних 

зборів мешканців села (1968–1985). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1947, 1948, 1950, 1954–1985). 

Плани роботи виконкому (1945, 1969, 1981–1985). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 

1950–1961, 1967, 1969–1975). Інформації про організаційно-масову роботу (1951–1961, 1963, 

1968, 1978). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1959, 1967, 1971–1979). Протягом 

звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1958–1985). 

Протоколи загальних зборів колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1947, 

1953, 1965, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985). 

Бюджети сільради (1947–1985). Штатні розписи, кошториси витрат (1956–1958, 1961–1985). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1945–1953, 1956, 1959–1985). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1954–1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2926  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, хут. Шевченка Смілянського 

району Черкаської області  

Справ: 13; 1945–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1945, 1946, 1948–1950, 1957, 1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників, засідань правління колгоспу (1949, 1950, 1953, 

1958). 
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Виробничі плани (1945, 1946, 1948, 1949, 1958). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення грошових та 

натуральних затрат (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2927  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, хут. Шевченка 

Смілянського району Черкаської області  

Справ: 8; 1953–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1953–1956 рр. 

Рішення райвиконкому (1953). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Книга історії полів сівозмін (1955–1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2928  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний Жовтень‖, с. Плескачівка 

Смілянського району Черкаської області  

Справ: 35; 1940–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1940, 1944–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1958). 

Виробничі плани (1944–1946, 1953–1958). Виробничі завдання по бригадах (1958). 

Річний звіт колгоспу (1940). Динамічні таблиці звітності (1956). 

Книга історії полів сівозмін (1956–1960). Сортонасіннева книга (1958). 

Прибутково-видаткові кошториси (1953, 1954). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2929  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний Жовтень‖, с. Плескачівка 

Смілянського району Черкаської області  

Справ: 89; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 89; 1959–1980 рр. 

Статут артілі (1959). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1963–1966, 1969–1972, 1975–1980). 
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Протоколи засідань та плани роботи бюро економічного аналізу (1971–1980). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1957–1965). План розвитку господарства колгоспу 

(1966–1970). Виробничо-фінансові плани (1959–1963). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1959). Аналізи виконання планових 

завдань колгоспу (1966, 1967, 1969–1972). 

Книга історії полів сівозмін (1966–1970). Шнурові книги обліку насіння (1961, 1964, 1970). 

Документи (протоколи, плани роботи, кошториси витрат, фінансові звіти) профспілкового 

комітету (1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2930  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Сердюківка Смілянського 

району Черкаської області  

Справ: 157; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 74; 1944–1973 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1946, 1948–1973); засідань правління 

колгоспу (1949–1973). Звітні доповіді голови колгоспу (1967–1973). 

Протоколи засідань та плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1973). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1951–1955). Плани розвитку господарства колгоспу 

(1966–1970). Виробничі плани (1954, 1955, 1961). 

Соцзобов’язання колгоспників та підсумки їх виконання (1972, 1973). 

Річні звіти колгоспу (1944–1952). Динамічні таблиці звітності колгоспу по сільському 

господарству (1972, 1973). 

Експлікація земель по полях сівооборотів та бригадних ділянках (1948). 

Книга історії полів сівозмін (1966–1970). Шнурові книги обліку насіння (1964, 1967–1969). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1967, 1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 43; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань та плани роботи бюро економічного аналізу. 

Перспективний план розвитку колгоспу. Плани розвитку господарства колгоспу. Виробничі 

плани. 

Соцзобов’язання колгоспників та підсумки їх виконання. 

Річні звіти колгоспу. Динамічні таблиці звітності колгоспу по сільському господарству. 

Експлікація земель по полях сівооборотів та бригадних ділянках. 

Книга історії полів сівозмін. Шнурові книги обліку насіння. 

Акти ревізійної комісії колгоспу. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 40; 1964–1976 рр. 
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Протоколи: звітно-виборних профзборів (1968, 1970, 1973–1976); загальних зборів членів 

профспілки (1964, 1966, 1967, 1971–1973, 1976); засідань профспілкового комітету (1969–

1976). Звітні доповіді про роботу профкому.  

Плани роботи профкому (1972, 1976). 

Кошториси витрат (1965–1968, 1974–1976). Фінансові та статистичні звіти про роботу 

профкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2931  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Попівка Смілянського району 

Черкаської області  

Справ: 29; 1951–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1951–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1952–1958); 

загальних зборів бригад (1954). 

Виробничі плани (1953–1956, 1958). 

Договори на соцзмагання між колгоспами колгоспників, бригадами та акти перевіряння їх 

виконання (1953). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

Сортонасіннева книга колгоспу. Книга обліку виконання планових завдань по рослинництву 

(1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2932  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Пам’яті Леніна‖, с. Попівка Смілянського 

району Черкаської області  

Справ: 124; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 66; 1959–1972 рр. 

Статут артілі (1959).Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови правління колгоспу про господарську діяльність (1969–1972). 

Перспективні плани розвитку колгоспу (1959–1975). План соціального розвитку колгоспу 

(1971–1975). Плани роботи бюро економічного аналізу (1970). Виробничо-фінансові плани 

(1959–1962). 

Соцзобов’язання між колгоспами, бригадами та довідки про їх виконання (1963, 1965, 1966, 

1968, 1969, 1971, 1972). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1962). Агрономічний звіт (1970). 

Технологічні карти історії полів колгоспу (1963, 1967–1970). Книга історії полів сівозмін 

(1964–1969). Земельно-шнурова книга (1964). Шнурова книга обліку насіння (1967–1969). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 58; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови правління колгоспу про господарську діяльність. 

Перспективні плани розвитку колгоспу. План соціального розвитку колгоспу. Плани роботи 

бюро економічного аналізу. Виробничо-фінансові плани. 

Соцзобов’язання між колгоспами, бригадами та довідки про їх виконання. 

Основні показники виробничо-фінансового плану. Агрономічний звіт. 

Технологічні карти історії полів колгоспу. Книга історії полів сівозмін. Земельно-шнурова 

книга. Шнурова книга обліку насіння. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2933  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Серп‖, с. Попівка Ротмистрівського 

району Київської області  

Справ: 10; 1940–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1940, 1945–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1950). 

Виробничий план (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книги обліку планових завдань і їх виконання по урожайності сільськогосподарських 

культур та продуктивності тваринництва (1949, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2934  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. Червоний Хутір 

Ротмистрівського району Київської області  

Справ: 7; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1944, 1947–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу (1947–1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1948, 1949). 

Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та 

натуральних затрат (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2935  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. Гуляйгородок 

Смілянського району Черкаської області  

Справ: 3; 1957, 1958 рр. 
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Опис 1 

Справ: 3; 1957, 1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план (1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2936  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Малій Бузуків Смілянського 

району Черкаської області  

Справ: 2; 1958 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1958 р. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план. 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2937  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 12-річчя Жовтня, с. Голов’ятине 

Смілянського району Черкаської області  

Справ: 43; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1944–1958 рр. 

Статут артілі (1948). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1944, 1946, 1948–1958). 

Договори та зобов'язання по держпостачаннях (1954–1958). 

Книга обліку натуральних прибутків та затрат (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2938  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Родіна‖, с. Голов’ятине Смілянського 

району Черкаської області  

Справ: 85; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1959–1972 рр. 

Статут артілі (1959). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1959–1963, 1969). Договори та зобов’язання по 

держпостачаннях колгоспу (1959–1962). 
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Протоколи засідань та плани роботи бюро економічного аналізу (1971, 1972). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1969). Агрономічні та зооветеринарні 

звіти (1962). 

Технологічні карти колгоспу (1968–1972). 

Акти ревізії фінансово-господарської діяльності колгоспу (1968, 1969, 1972). 

 

 

Опис 2 

Справ: 35; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани. Договори та зобов’язання по держпостачаннях колгоспу. 

Протоколи засідань та плани роботи бюро економічного аналізу. 

Основні показники виробничо-фінансового плану. Агрономічні та зооветеринарні звіти. 

Технологічні карти колгоспу. 

Акти ревізії фінансово-господарської діяльності колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2939  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Смілянської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 117; 1948–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 117; 1948–1954, 1963–1976 рр. 

Накази, розпорядження, вказівки Міністерства соцзабезпечення УРСР, Черкаського 

облвідділу соцзабезпечення (1963–1976). 

Протоколи засідань технічної ради при відділі (1969–1974). 

Плани роботи відділу (1963–1976). 

Документи (акти, довідки, пропозиції) про перевіряння відділу органами вищого рівня (1963–

1968); (рішення, списки) про нагородження багатодітних матерів (1969–1976); (довідки, 

списки) про результати перевіряння призначення нових пенсій та допомог (1969–1976). 

Інформації про роботу відділу (1969–1976). Звіти: про виплату пенсій (1963–1976); про стан і 

рух кадрів (1969–1976). Статистичні звіти про стан роботи по соцзабезпеченню (1969–1976). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1951–1953, 1963–1976). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2940  Планова комісія виконавчого комітету Смілянської районної Ради народних 

депутатів, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 182; 1954–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 182; 1954–1988 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1959–1977, 1981–1985). 

Протоколи засідань та постанови планової комісії (1965, 1966, 1969–1988). 
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Семирічні плани: розвитку сільського господарства (1959–1965); соціально-культурного 

будівництва (1959–1965). П’ятирічний план розвитку сільського господарства (1960–1965). 

Державний план розвитку сільського господарства в колгоспах району (1955). Зведений план 

розвитку сільського господарства по колгоспах району (1958). Плани: економічного та 

соціального розвитку району (1954, 1956, 1957, 1960, 1962–1985); розвитку громадського 

тваринництва по району (1958); культурно-побутового будівництва в містах та селах області 

(1965); роботи планової комісії (1964–1985). Виробничо-фінансові плани Смілянської МТС 

(1954–1957). 

Соцзобов’язання працівників будівництва, промисловості, сільського господарства, колгоспів 

по району (1959–1963, 1974, 1975). 

Коротка техніко-економічна характеристика району (1966). Анкета-картка по району (1978). 

Довідки, показники, інформації та відомості про виконання плану економічного і соціального 

розвитку району (1964–1985). Основні показники виробничо-фінансового плану (1963). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954–1963). Звіти про виконання кошторисів (1959–

1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2941  Фінансовий відділ виконавчого комітету Смілянської районної Ради народних 

депутатів, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 520; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 498; 1944–1980 рр. 

Накази Міністерства фінансів УРСР, Черкаського облфінвідділу (1959, 1960, 1963–1972); 

рішення, розпорядження райвиконкому (1959–1968). 

Документи (характеристики, списки) про нагородження фінансових працівників значками 

(1969, 1974, 1975). 

Протоколи інструктивних, районних та виробничих нарад по відділу (1970–1977). 

Плани роботи: відділу (1963–1979); бюджетної інспекції (1961); інспекції держприбутків 

(1961). Річні плани по податку з обороту та інших державних прибутків (1967–1980). 

Соцзобов’язання працівників відділу (1967–1975). 

Документи (акти, довідки, пропозиції) перевірянь і ревізій відділу, проведених 

облфінвідділом (1971, 1972); дотримання штатної дисципліни (1967–1972). 

Доповіді, доповідні записки, таблиці показників, що характеризують виконання бюджетів, 

планів по сітці, штатах та контингентах бюджетних установ (1973–1980); по вивченню 

структури апарату штатів (1961–1964); виконання планів відрахувань від прибутку, плани за 

фонди та фіксованих платежів (1973–1976). Довідки про виконання плану по податку з 

обороту (1967–1980). 

Річні звіти: про виконання місцевого бюджету (1952–1980); про обраховані та надійшовші 

суми прибуткового податку і суми прибутку (1953–1975); про виконання кошторису на 

утримання апарату відділу (1956–1961, 1964–1975); про роботу з кадрами (1956–1965, 1971–

1975); про обрахування податку з будівель та земельної ренти (1961–1979); про результати 

перевіряння стягнення прибуткового податку з населення (1961–1979); про недоїмку по 

сільськогосподарському податку (1962–1969, 1973–1975); про результати обліку платників та 

обрахування сільськогосподарського податку (1963–1975); про надходження держприбутків 

та залишок недоїмки по району (1964–1975); про обрахування та надходження сум податків 
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від демонстрації кінофільмів (1965, 1972–1979); про нарахування прибуткового податку х 

громадських та кооперативних організацій (1965–1975); про виконання планів по 

держприбутках (1967–1975); про виконання планів прибуткового податку з колгоспів (1967–

1975); по штатах (1961–1972); про роботу районного контролера-ревізора (1962–1980). 

Акти оцінки майна та листування про результати реалізації і повернення вартості 

конфіскованого, виморочного, безгосподарського майна та майна, що переходить до держави 

за правом спадкоємності (1967–1980). 

Зведення затверджених бюджетів району, про сітку, штати і контингент бюджетних установ 

(1967–1979). Місцевий бюджет району (1944–1966). Штатні розписи, кошториси витрат: 

відділу (1961–1966, 1970–1975); організацій, підприємств та установ району (1967–1979). 

Журнали реєстрації штатів та кошторисів установ, організацій і підприємств району (1953–

1980). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 22; 1948, 1950–1963, 1965–1967, 1970, 1972 рр. 

Акти оцінки майна, документи реалізації та повернення вартості конфіскованого 

безгосподарського майна та майна, що за правом спадкоємності переходить до держави. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2942  Відділ культури виконавчого комітету Смілянської районної Ради народних 

депутатів, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 192; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 192; 1950–1980 рр. 

Накази облуправління культури, рішення та розпорядження райвиконкому (1955–1975). 

Протоколи: засідань Ради при відділі (1967–1980); засідань міжвідомчої бібліотечної Ради 

при відділі (1961); загальних зборів культурно-освітніх установ (1960). 

Плани: роботи відділу та культурно-освітніх установ (1956–1980); експлуатації кіноустановок 

(1955, 1956). 

Соцзобов’язання працівників культури району (1955, 1957, 1974–1980). 

Інструкція, вказівки та листування з питань охорони археологічних і історичних пам’ятників 

району (1953). 

Річні звіти: про роботу відділу (1953, 1954, 1957–1980); про роботу сільських клубів та 

бібліотек. Звіти про наявність, рух та експлуатацію кіноустановок (1954–1956). Статистичні 

звіти про виконання плану з праці та зарплати (1959–1961). 

Списки культурно-освітніх установ району та їх працівників (1971–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу (1950–1962, 1970–1980). Річні бухгалтерські звіти 

та баланси основної діяльності (1954–1962, 1970–1980). 
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Ф. Р-2944  Смілянське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки споживчих і 

кооперативних товариств, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 383; 1945–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 115; 1945–1962 рр. 

Документи відділів: загального, організаційного, кадрів; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 100; 1963–1973 рр. 

Документи відділів: загального, організаційного, кадрів; бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 145; 1974–1985 рр. 

Документи відділів: загального, організаційного, кадрів; бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 23; 1963–1969, 1972, 1973 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1972, 1973); загальних зборів членів профспілки 

(1963–1969); засідань місцевого комітету профспілки. 

Плани роботи місцевого комітету (1965, 1967). 

Колективні договори між адміністрацією товариства та профспілковою організацією та акти 

перевіряння їх виконання (1972, 1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2946  Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконкому Смілянської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 268; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 201; 1950–1980 рр. 

Накази, постанови, розпорядження Київського обласного шляхового відділу, Черкаського 

облуправління будівництва і експлуатації автомобільних доріг, райвиконкому (1944–1969). 

Протоколи загальних зборів працівників та службовців (1960, 1962). 

Плани: будівництва і ремонту доріг (1947, 1951–1974); з праці в будівництві (1958–1974); 

колгоспам з шляхових робіт (1960). 

Річні звіти: про роботу відділу (1953–1974); про виконання плану з праці (1959–1974); про 

виконання плану будівництва та ремонту доріг (1959–1974). Статистичні звіти: про роботу з 

кадрами, про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів (1969–1974); про потерпілих при 

нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом (1972, 1974). 

Акти приймання шляхових робіт (1953–1974). 

Договори на соцзмагання між колективами районних відділів (1953, 1959–1966). 
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Штатні розписи, кошториси витрат (1952–1974). Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізії 

відділу (1951, 1959–1974). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 67; 1959, 1961–1967, 1969–1974 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1969–1974); загальних зборів членів профспілки 

(1959, 1962, 1963, 1970–1974); засідань місцевого комітету профспілки (1961, 1963–1967, 

1969–1971, 1973, 1974); атестаційної комісії (1966). 

Плани роботи місцевого комітету (1961–1964, 1967, 1973, 1974). 

Звіти про роботу місцевого комітету (1959, 1963, 1965, 1967). 

Колективні договори між адміністрацією відділу і місцевим комітетом профспілки та акти 

перевіряння їх виконання (1970–1974). Соцзобов’язання працівників райвідділів (1970–1972). 

Кошториси витрат (1969–1974). Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого комітету 

(1962, 1965, 1966, 1969–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2947  Інспекція по сільському господарству виконавчого комітету Смілянської районної 

Ради депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 88; 1944–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 88; 1944–1964 рр. 

Накази, постанови, розпорядження Міністерства заготівель УРСР, Черкаського 

облуправління заготівель (1961). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства району (1946–1950). Державний план 

розвитку сільського господарства в колгоспах району (1953). Зведений план лісового 

господарства в колгоспних лісах району (1954–1963). Десятирічні плани лісового 

господарства по колгоспах (1951–1961). Плани будівництва в колгоспах (1960, 1961). 

Документи: по відведенню земельних ділянок для державних та громадських цілей (1946, 

1950–1961); по обліку присадибних та громадських земель в колгоспах (1953–1958). 

Звіти: про роботу інспекції (1961); про розпорядження землі по угіддях та землекористувачах 

(1956–1961). Зведений річний звіт по Смілянському територіально-виробничому колгоспно-

радгоспному управлінню (1961). Річні звіти колгоспів району (1944–1953, 1958–1961); 

колгоспів Смілянської МТС (1954). Статистичні звіти про виконання плану по випуску 

сільськогосподарської продукції, по рослинництву, закупівлі сільськогосподарської продукції 

(1961). Зведені відомості інвентаризації полезахисних лісополос на колгоспних землях 

району (1957, 1961–1964). 

Зведені акти обслідування ведення господарства в колгоспних лісах (1962). Акти: апробації і 

реєстрації сортових посівів по колгоспах району (1961); приймання побудованих виробничо-

господарських приміщень, адміністративних та культурно-побутових будівель (1960, 1961). 

Грунтові карти колгоспів (1951). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1950, 1953). Фінансові звіти (1959, 1960). 

У фонді є документи Смілянського територіально-виробничого колгоспно-радгоспного 

управління за 1961–1964 рр., Смілянської і Ротмистрівської МТС за 1954–1957 рр. 
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Ф. Р-2948  Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого комітету Ротмистрівської 

районної Ради депутатів трудящих, с. Ротмистрівка Ротмистрівського району Черкаської 

області  

Справ: 10; 1944–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944–1956 рр. 

Річні звіти колгоспів району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2949  Виконавчий комітет Новоселицької сільської Ради народних депутатів, с. 

Новоселиця Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 392; 1944–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 392; 1944–1987 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944–1956, 1960–1963, 1965–1987); засідань виконкому (1944–

1946, 1948–1953, 1956, 1959–1987); загальних зборів мешканців села (1945, 1955, 1962, 1968–

1987); звітних зборів виборців (1961, 1962, 1967–1987). 

Протоколи засідань, плани роботи і списки постійних комісій (1948, 1950, 1952, 1957, 1960–

1979, 1985–1987). 

Плани роботи виконкому (1983–1987). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948–1962, 1967–

1972, 1977–1987). Інформації про організаційно-масову роботу (1965–1987). Статистичні 

звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій та про склад населення (1952–1957, 

1967, 1983–1987). 

Протоколи загальних зборів колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, голосування окружних 

виборчих комісій по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 

1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1944, 1945, 1949–1987). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945–1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2950  Виконавчий комітет Лисиче-Балківської сільської Ради народних депутатів, с. 

Лисича Балка Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 373; 1944–1989 рр. 
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Опис 1 

Справ: 373; 1944–1989 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1948, 1949, 1957–1965, 1969–1989); засідань виконкому 

(1946–1989 рр.); загальних зборів мешканців села (1960, 1968–1989). 

Протоколи засідань, плани роботи і списки постійних комісій (1958–1963, 1967–1989). 

Плани роботи виконкому (1964, 1981–1989). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1958–1963, 1966–

1981). Інформації про організаційно-масову роботу (1960–1964, 1970, 1976–1989). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1961, 1965, 1967). Протоколи 

звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1962–1964, 1966, 1968–1989). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій та про кількість 

населення (1947, 1960–1967, 1981–1989). Інформації про роботу виконкому (1962, 1975). 

Протоколи загальних зборів колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, голосування окружних 

виборчих комісій по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 

1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987). 

Бюджети сільради (1946–1989). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1946–1989). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2951  Виконавчий комітет Петраківської сільської Ради народних депутатів, с. 

Петраківка Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 420; 1945–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 420; 1945–990 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1990); засідань виконкому (1947–1954, 1958–1990); 

загальних зборів мешканців села (1958–1964, 1968–1972, 1976–1983, 1986, 1988); звітних 

зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1972–1990). 

Плани роботи виконкому (1963, 1976–1990). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959–1992). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948–1962, 1967, 

1968, 1972, 1975–1978, 1980, 1983–1985). Інформації і звіти про організаційно-масову роботу 

(1955, 1964, 1965, 1967–1990). 

Статистичні звіти: про склад депутатів виконкому постійних комісій, про скликання сесій 

(1957, 1960–1964, 1981, 1983–1986); про склад населення, перепис худоби (1945–1947, 1966). 

Протоколи загальних зборів колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, голосування окружних 

виборчих комісій по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 

1961–1963, 1965–1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987, 1990). 

Бюджети сільради (1946–1990). Кошториси витрат виконкому та підпорядкованих установ. 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1945, 1947, 1949, 1958–1965, 1968–1990). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1966). 

Документи (акти, довідки, інформації, журнали) групи народного контролю (1980–1983, 

1987–1989). 
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Ф. Р-2952  Виконавчий комітет Стойківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Стійкове 

Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 58; 1945–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 58; 1945–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1946–1948); загальних зборів мешканців села 

(1946). Плани роботи постійних комісій (1952, 1953).  

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання. 

Статистичні звіти: про склад депутатів, постійних комісій (1947, 1952); про склад та перепис 

населення, перепис худоби (1950–1953). 

Бюджет сільради (1945). Кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету 

(1945, 1948–1953). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2953  Виконавчий комітет Гончариської сільської Ради народних депутатів, с. Гончариха 

Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 355; 1945–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 355; 1945–1988 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1961, 1965–

1988); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1962, 1965–1988). 

Плани роботи виконкому (1975–1988). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948, 1957, 1960, 1962, 1966–

1988). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948–1952, 1955–

1963, 1966–1984). Інформації про організаційно-масову роботу (1960–1988). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1958, 1961–1967, 1980–

1988). 

Протоколи загальних зборів колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, голосування окружних 

виборчих комісій по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985–1987). 

Бюджети сільради (1948–1988). Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1948–1988). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1945, 1950–1987). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1949, 1975, 1976). 
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Ф. Р-2954  Виконавчий комітет Ярошівської сільської Ради народних депутатів, с. Ярошівка 

Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 359; 1953–1993 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 359; 1953–1993 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1953–1956, 1958, 1963–1993); засідань виконкому (1953–

1956,1959–1993 рр.); загальних зборів мешканців села (1960–1962, 1968–1991); звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями (1962–1982, 1985–1993). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959–1992). 

Плани роботи виконкому (1976–1989). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1958, 1961, 1966–

1972, 1974, 1976–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1953, 1961, 1964–1989). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1955–1967, 1981–

1986); про стать та вік населення (1956–1959, 1962–1964). 

Протоколи загальних зборів колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, голосування окружних 

виборчих комісій по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися(1953, 1955, 1957, 

1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987). 

Бюджети сільради (1954, 1956, 1958–1983, 1987–1993). Кошториси витрат (1956, 1958–1983, 

1987–1991). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1954–1961, 1963–1973, 1977–

1983, 1987–1993). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2955  Виконавчий комітет Бродецької сільської Ради народних депутатів, с. Бродецьке 

Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 315; 1944–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 315; 1944–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1947–1979); засідань виконкому (1944–1946, 1948, 1953–

1979); загальних зборів мешканців села (1950, 1952, 1959–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1957–1979). 

Плани роботи виконкому (1944, 1976–1979). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948–1952, 1954, 

1956–1964, 1967–1972, 1975–1977). Інформації про організаційно-масову роботу (1957, 1960–

1979). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1957, 1959, 1961–1963, 1967). 

Протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1950, 1955–1978). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1945). 

Протоколи загальних зборів колективів по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати, голосування окружних 

виборчих комісій по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 

1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1972, 1975, 1977). 



1171 

 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1946–1978). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1950–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2956  Виконавчий комітет Гуляйпільської сільської Ради народних депутатів, с. 

Гуляйполе Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 121; 1946–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 121; 1946–1954, 1979–1984 рр. 

Рішення райвиконкому (1980–1982). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1954, 1980–1984); засідань виконкому (1946, 1948–1952, 

1980–1984); загальних зборів мешканців села (1950–1952, 1981–1984); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1953, 1979–1984). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1950–1953, 1980–1986). 

Плани роботи виконкому (1980–1984). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950–1954, 1979–

1984). Інформації про організаційно-масову роботу (1952, 1980–1984); про роботу виконкому 

(1953). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1981–1984). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, 

голосування окружних виборчих комісій по виборах, заяви кандидатів про згоду 

балотуватися (1980, 1982). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат. Звіти про виконання сільського бюджету. 

Книги обліку доходів сільського бюджету (1946–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2957  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 71; 1937–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 68; 1944–1962 рр. 

Рішення райвиконкому (1950, 1952, 1960–1962). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1960, 1962). 

Виробничо-фінансові плани (1949–1952, 1958, 1960–1962). 

Договір на соцзмагання між колгоспами (1955). 

Річні звіти колгоспу (1944, 1945, 1948–1960, 1962). Агрономічний звіт (1962). 

Книга історії полів сівозмін (1957–1963). Земельно-шнурова книга (1961). Якісно-насіннева 

книга (1962). 

Акти ревізійних комісій колгоспу (1962). 
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Опис 1д 

Справ: 3; 1937, 1938, 1940 рр. 

Річні звіти колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2958  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, с. Вікнине 

Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 106; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 71; 1951–1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звіти голови 

колгоспу про роботу правління (1962, 1963, 1965). 

Перспективний план розвитку сільського господарства колгоспу (1963–1966). Виробничо-

фінансові плани (1951, 1952, 1954–1956, 1958, 1960, 1962–1964). 

Зоотехнічні звіти (1962–1967, 1969). Річні бухгалтерські звіти (1951, 1961). 

Кошториси на будівництво сільськогосподарських приміщень (1963–1968). 

Книга реєстрації сівозмін (1967–1972). Сорто-насіннева книга (1967–1972). 

 

 

Опис 2 

Справ: 35; 1970–1980 рр. 

Протоколи: зборів уповноважених колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1972, 1975–1979). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1970, 1974, 1976–1979). 

Книга історії полів сівозмін (1972–1975). Якісно-насінневі книги (1972, 1975, 1976, 1979–

1982). 

Документи (протоколи, кошториси витрат, звіти) профспілкового комітету (1970–1972, 1979, 

1980). 

 

 

 

 

Ф. Р-2959  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Розсохуватка 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 121; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 97; 1944–1962, 1965–1972 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1972). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970–1972). 

Виробничо-фінансові плани (1944–1962, 1965). 
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Аналізи господарської діяльності колгоспу (1969–1972). Річні зоотехнічні звіти (1959, 1966, 

1968–1972); бухгалтерські звіти (1944–1952). 

Список осіб, представлених до нагород (1944). 

Якісно-насінневі книги (1969–1973). Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 24; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1975, 1977, 1978). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1973, 1976, 1978–1980). 

Книга історії полів сівозмін (1976–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2960  Планова комісія виконавчого комітету Золотоніської районної Ради народних 

депутатів, м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 175; 1945–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 175; 1945–1983 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1962, 1965, 1968–1975, 1981–1983). 

Протоколи засідань та постанови планової комісії (1966, 1971–1983). 

Плани роботи планової комісії (1969–1983). Державні плани: економічного і соціального 

розвитку району (1957–1959, 1971–1973, 1976–1983); розвитку сільського господарства 

району (1950–1954, 1965). Перспективні плани: розвитку народного господарства району 

(1957–1965, 1981–1985); розвитку сільського господарства в колгоспах району (1959–1965); 

будівництва соціально-культурних та побутових об’єктів (1966–1970). Семирічний план 

соціально-культурного будівництва в районі (1959–1965). Плани: розвитку народного 

господарства району (1960–1970, 1974–1982); відбудови та розвитку сільського господарства 

району (1948); заготівель сільськогосподарської продукції по всіх категоріях господарств 

району (1965); закупівель і постачання сільськогосподарських продуктів по району (1965, 

1966, 1969, 1970, 1974, 1975, 1977–1979). Соцзобов’язання трудящих району (1966, 1967). 

Доповіді голови планової комісії про план розвитку народного господарства району (1970–

1973). Документи (основні показники, аналізи, доповіді, довідки): про хід виконання плану 

економічного і соціального розвитку району (1963, 1965, 1967–1983); про соціально-

культурне будівництво (1965, 1975–1977). Основні показники: виробничо-фінансового плану 

по державних господарствах (1960); заходів по збільшенню виробництва 

сільськогосподарських продуктів в колгоспах району (1961); по будівництву виробничих 

приміщень району (1961–1965). Економічні показники роботи установ, організацій та 

підприємств району (1957–1960, 1964, 1966–1971). Економічна характеристика району (1946–

1950, 1969–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1949, 1955, 1959–1964). Фінансові звіти (1947–

19949, 1955, 1959–1964). 
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Ф. Р-2961  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний хлібороб‖, с. Розсохуватка 

Катеринопільського району Київської області  

Справ: 25; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1944–1950 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1944–1947, 1950). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1945, 1946, 1948–1950). 

Умова на соцзмагання між колгоспами та акт перевіряння виконання (1950). 

Річні: агрономічні звіти (1948); бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2962  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Катеринопіль 

Катеринопільського району Київської області 

Справ: 13; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1945, 1947); Засідань правління колгоспу 

(1944, 1945, 1947, 1948, 1950). 

Виробничо-фінансовий план (1948). 

Річний звіт колгоспу (1944). 

Кошторис витрат (1944). 

Книга головних рахунків (1944). Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення фондів (1946, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2963  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, с. Катеринопіль 

Катеринопільського району Київської області 

Справ: 9; 1945–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1945–1949 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річний звіт колгоспу (1946). 

Книги обліку основних засобів виробництва, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення фондів (1945, 1946). 
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Ф. Р-2964  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Шостакове 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 55; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1944–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1951–1958). 

Договір на соцзмагання між бригадами та ланками колгоспу (1950). 

Книга головних рахунків (1945). Книги обліку основних засобів виробництва, грошових і 

натуральних прибутків та їх розприділення, фондів, грошових та натуральних затрат (1944, 

1947–1952). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2965  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХ партз’їзду, с. Залізнячка 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 46; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1944–1950, 1956–1959 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові плани (1944–1947, 1949, 

1957–1959). 

Річні звіти колгоспу (1944, 1947, 1949). 

Книга головних рахунків (1945). Книги обліку основних засобів виробництва, грошових і 

натуральних прибутків та їх розприділення фондів (1944, 1945, 1948, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2966  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова, с. Єрки Катеринопільського 

району Черкаської області  

Справ: 38; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1944–1950, 1956–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1946, 1950, 1956–1959). 

Річні звіти колгоспу (1944–1948). 

Книги обліку основних засобів виробництва, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення фондів, грошових та натуральних затрат (1949, 1950). 
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Ф. Р-2967  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова, смт. Єрки 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 144; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 86; 1951–1954, 1960–1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1965, 1966). 

Перспективний план колгоспу (1960–1965). Виробничо-фінансові плани (1951, 1954, 1960–

1965). 

Річні звіти колгоспу (1962–1965). Зооветеринарні звіти (1960–1963, 1966, 1967). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1964, 1965). 

Книга реєстрації сівозмін (1963–1966). Сорто-насіннева книга (1961–1966). Книги обліку 

основних засобів виробництва, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення 

фондів, грошових та натуральних затрат (1951–1953). 

 

 

Опис 2 

Справ: 58; 1970–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Перспективний план колгоспу. Виробничо-фінансові плани. 

Річні звіти колгоспу. Зооветеринарні звіти. Акти ревізійної комісії колгоспу. 

Книга реєстрації сівозмін. Сорто-насіннева книга. Книги обліку основних засобів 

виробництва, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення фондів, грошових та 

натуральних затрат. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2968  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 24; 1951–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1951–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1951, 1953–1958). 

Річні звіти колгоспу (1951, 1952). 

Книга історії полів сівозмін (1956–1960). Книга обліку основних засобів виробництва (1951). 
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Ф. Р-2969  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Катеринопіль 

Катеринопільського району Київської області 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план (1944). 

Річні звіти колгоспу (1944, 1949, 1950). 

Книга головних рахунків (1945). Книги обліку основних засобів виробництва, грошових і 

натуральних прибутків та їх розприділення, фондів (1945–1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2970  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Катеринопіль, 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 16; 1959–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1959–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1959, 1961, 1962). 

Багатотиражна газета колгоспу ―Колгоспне життя‖ (1961, 1962). 

Зоотехнічний звіт колгоспу (1962). 

Книга історії полів сівозмін (1961–1965). Якісно-насіннева книга (1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2971  Виконавчий комітет Хуторо-Коврайської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Коврайські Хутіри Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 43; 1943–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1943–1953 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1949, 1951–1953); засідань виконкому (1944–1947, 1950, 

1953).  

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай в господарствах колгоспів, одноосібників, 

працівників та службовців (1944, 1945). Звіти про склад населення в сільській місцевості 

(1945). 

Списки по перепису населення в сільській місцевості (1943); подвірні списки по перепису 

худоби (1943, 1946). 



1178 

 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950). 

Бюджети сільради (1945–1950). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1947–1949, 1953). 

Звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1949). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1944, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2972  Виконавчий комітет Слюзчино-Слобідської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Слюзчина Слобідка Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 47; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1943–1954 рр. 

Постанови райвиконкому (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1953); засідань виконкому. 

Статистичні звіти про склад виконкому, депутатів, постійних комісій (1945–1949). 

Бюджети сільради (1945, 1947–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1954). Річні 

звіти про прибутки та видатки сільського бюджету (1947–1954). 

Списки та подвірні списки про чисельність худоби у населення (1943, 1946, 1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2973  Виконавчий комітет Синьооківської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Синьооківка Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 52; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1943–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1947–1953); засідань виконкому (1944–1946, 1948–1953). 

Інформація про роботу виконкому (1948). Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, 

постійних комісій (1948–1950). Заключний звіт про підсумки сівби під урожай в 

господарствах колгоспників, службовців (1944). Річний звіт про склад населення (1946). 

Подвірні списки про кількість поголів’я худоби (1943). 

Бюджети сільради (1946–1950, 1954). Кошториси витрат (1946–1950, 1954). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1948–1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1951, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2974  Виконавчий комітет Антипівської сільської Ради народних депутатів, с. Антипівка 

Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 285; 1943–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 285; 1943–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945, 195–1952, 1955–1980); засідань виконкому (1946, 1948, 

1950–1952, 1954–1980); загальних зборів мешканців села (1945, 1962–1980); звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями (1977–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1955–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1955–1957, 1959–

1963, 1965–1975). Інформації про організаційно-масову роботу (1958–1970, 1972, 1973). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1945, 1949, 1951, 1954–

1968, 1972, 1973). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай в господарствах 

колгоспників (1944–1946). Річні звіти про чисельність населення (2946); про наявність худоби 

в сільській місцевості та подвірні списки їх перепису (1943–1946). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1945, 1947–1950, 1952–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–

1948, 1950, 1951, 1955–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1949–

1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1949–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2975  Виконавчий комітет Коврайської-2 сільської Ради депутатів трудящих, с. Коврай-2 

Гельмязівського району Черкаської області 

Справ: 28; 1947–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1947–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1949, 1952–1954); засідань виконкому (1947, 1948) 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947). 

Бюджети сільради (1948, 1951, 1952, 1954). Штатний розпис, кошториси витрат (1949). 

Місячні звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1950–1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2976  Виконавчий комітет Коврайської сільської Ради народних депутатів, с. Коврай 

Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 259; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 259; 1946–1980 рр. 
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Протоколи: сесій сільради (1947, 1949, 1950, 1952–1980); засідань виконкому (1947–1952, 

1955–1980); загальних зборів мешканців села (1965, 1967, 1969–1975, 1978–1980); звітних 

зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1979, 1980). 

Плани роботи виконкому (1976–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1957–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1955, 1957, 1959, 

1965–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1965, 1967–1969, 1972, 1973, 1979, 

1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1959, 1967, 1969, 1972, 

1973, 1976–1980). Одноразові звіти про стать та вік населення, підсумки обліку худоби (1967, 

1969, 1972, 1973, 1976–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1953, 1955, 1956, 1960–1980). Штатні розписи, кошториси витрат 

(1960, 1965–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1951, 1952, 1959, 1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2977  Виконавчий комітет Вільхівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Вільхи 

Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 41; 1945–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1945–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1954); засідань виконкому (1945, 1946, 1950–1954). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1946, 1948, 1951, 

1952); про наявність худоби у колгоспників, одноосібників, службовців та інших груп 

населення (1946). 

Бюджети сільради (1947–1954). Кошториси витрат (1947, 1949–1954). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1949, 1951–1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947–1950, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2978  Виконавчий комітет Сидорівської сільської Ради народних депутатів, с. Сидорівка 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 276; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 276; 1946–1980 рр. 
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Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1946, 1948–1980); загальних 

зборів мешканців села (1955, 1963, 1964, 1967–1970, 1975–1980); звітних зборів виборців та 

звіти депутатів перед виборцями, накази виборців (1962, 1965, 1967–1971, 1973, 1975–1980). 

Плани роботи виконкому (1959–1963). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1960–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1960–1962, 1975, 

1977, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1962–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих про висунення кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1961, 1965, 1969, 1971, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946, 1947, 1949, 1952–1962, 1966–1968, 1974–1980). Штатні розписи, 

кошторис витрат (1946–1962, 1966–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету 

(1959–1962, 1968–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1958, 1962, 1966). 

Списки: громадян, насильно вивезених до фашистської Німеччини (1944); репатрійованих 

громадян (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2979  Виконавчий комітет Скрипчинецької сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Скрипчинці Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 70; 1944–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 70; 1944–1948, 1950–1960 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1948, 1950, 1955–1959); засідань виконкому (1945, 1948, 

1955–1959); загальних зборів мешканців села (1944). 

План роботи виконкому (1948). Генеральні плани садиб (1948). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1957, 1959). 

Бюджети сільради (1945, 1947, 1948, 1951–1960). Кошториси витрат (1947, 1951–1959). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1948, 1951–1959). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1946, 1948, 1951, 1954–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2980  Виконавчий комітет Листвинської сільської Ради депутатів трудящих, с. Листвина 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 31; 1945–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1945–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1950, 1952, 1953); засідань виконкому (1945–1947, 1949). 

Протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах (1947). 
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Бюджети сільради (1947, 1950). Кошториси витрат (1949–1954). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1951–1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1946, 1948–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2981  Виконавчий комітет Завадівської сільської Ради народних депутатів, с. Завадівка 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 272; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 272; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1956, 1960, 1963, 1964, 1971–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями, накази виборців депутатів та інформації про їх виконання (1961, 1963, 1965, 1967, 

1969–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1944, 1950, 1956–1982). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1946, 1963, 1966–

1969, 1973–1977, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1963–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів виконкому, постійних комісій (1968); про кількість 

населення (1960). Листування з органами вищого рівня та організаціями про господарський і 

культурний розвиток села (1971, 1972). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів, голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1963, 1965, 1967, 1969, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1945, 1947–1966, 1968–1970, 1974, 1977–1980). Штатні розписи, 

кошториси витрат (1947–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1949–

1966, 1970–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1946, 1948, 1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2982  Виконавчий комітет Черепинської сільської Ради народних депутатів, с. Черепин 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 244; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 244; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1949–1957, 1959–1980); засідань виконкому (1945–1947, 

1951, 1954–1980); загальних зборів мешканців села (1961,–1980); звітних зборів виборців та 

звіти депутатів перед виборцями, накази виборців (1961–1965, 1969–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1957, 1961, 1963, 1966–1982). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1963, 1967, 1974–

1978, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1960, 1962, 1964, 1965, 1974–1980). 
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Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1956, 1958, 1960, 1962, 

1969, 1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955–1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1969, 1971, 

1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1948, 1950, 1954–1961, 1963–1976, 1978–1980). Штатні розписи, 

кошториси витрат (1946, 1948–1950, 1952, 1954–1968, 1971–1975, 1978–1980). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1955–1958, 1963–1976, 1978–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1950, 1952, 1954, 1959, 1970). 

 

 

 

 

Ф. Р-2983  Виконавчий комітет Гута-Стеблівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Гута-

Стеблівська Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 38; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1947, 1949–1951); засідань виконкому(1944–1948); 

загальних зборів мешканців села (1951, 1953); голосування окружних виборчих комісій по 

виборах до сільради (1977). 

Умови на соцзмагання між сільрадами (1949). 

Статистичний звіт про склад депутатів (1949). 

Бюджет сільради (1945, 1947, 1948, 1950, 1952, 1953). Кошториси витрат (1949, 1952, 1953). 

Місячні звіти про виконання сільського бюджету (1951–1953). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1950, 1951, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2984  Виконавчий комітет Моринської сільської Ради народних депутатів, с. Моринці 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 277; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 263; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому (1944–1949, 1955–1980); 

загальних зборів мешканців села (1959–1963, 1974–1980); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями, накази виборців (1956, 1962, 1965–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1949, 1952–1982). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1968–1973, 1976, 

1978, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1967–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1946, 1949, 1950, 1960, 

1964, 1965, 1967, 1974). 
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Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів у депутати (1961, 1967, 1969, 1973, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1957, 1960–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1954, 

1960–1964, 1966, 1969–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1950–1954, 

1956, 1963–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1951, 1955, 1961–1966). 

 

 

Опис 1и 

Справ: 14; 1947, 1953, 1955, 1957, 1959, 1963, 1965 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати та голосування 

по виборах. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2985  Виконавчий комітет Переможинецької сільської Ради народних депутатів, с. 

Переможинці Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 256; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 256; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1948, 1949, 1953, 1954, 1957, 1958, 1961–1980); засідань 

виконкому (1945, 1946, 1949, 1956–1980); загальних зборів мешканців села (1975–1980); 

звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями, накази виборців та інформації 

про їх виконання (1962, 1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1962, 1965, 1967–1982). 

Плани роботи виконкому (1947, 1969, 1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1967, 1969, 1970, 

1972, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1963–1965, 1968, 1972–1974, 1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1950, 1951, 1962); про 

кількість населення, худоби, насаджень, посівів і збір урожаю (1944, 1946, 1947). Списки: 

військовослужбовців по сільраді (1944); червоноармійців та їх сімей (1945). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1957, 1961, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1949, 1951, 1953–1963, 1969–1975, 1980). Штатні розписи, 

кошториси витрат (1946–1949, 1951–1954, 1957–1960, 1963, 1968–1980). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1969–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1950, 1953–1968). 
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Ф. Р-2986  Виконавчий комітет Виграївської сільської Ради народних депутатів, с. Виграїв 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 261; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 261; 1944–1949, 1953–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1944–1947, 1949, 1955–1980); загальних 

зборів мешканців села (1971–1980); протоколи звітних зборів виборців та звіти депутатів 

перед виборцями, накази виборців; інформації про їх виконання (1961–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1958–1982). 

Плани роботи виконкому (1946, 1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1966, 1968, 1970, 

1975–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1956, 1962, 1964, 1965, 1971, 1975–

1980). Листування з райвиконкомом про індивідуальне та громадське будівництво (1947, 

1949). 

Статистичні звіти: про склад депутатів виконкому, постійних комісій (1947, 1948, 1967, 

1980); про кількість населення, худоби (1944–1946). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1957, 1959, 1963, 1965, 1967, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1947–1949, 1956–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1949, 

1956–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1954, 1958–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1946, 1948, 1949, 1954–1958). 

Списки: депутатів сільради (1944, 1947); громадян, які повернулися з Німеччини (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2987  Виконавчий комітет Квітчанської сільської Ради народних депутатів, с. Квітки 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 273; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 273; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1950–1954, 1956–1980); засідань виконкому (1944, 1945, 

1948–1980); загальних зборів мешканців села (1971–1980); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями, накази виборців (1956, 1957, 1961–1964, 1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1952, 1959–1982). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1967, 1974–1976, 

1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1952, 1959, 1962, 1964–1969, 1974–1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1948–1950, 1957–1960, 

1967, 1969, 1980); про кількість населення, насаджень, посівів (1944, 1946, 1948). Протоколи 

загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1980). 
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Бюджети сільради (1946–1951, 953–1964, 1966, 1967, 1971–1980). Штатні розписи, кошториси 

витрат (1946–1851, 1953–1964, 1967–1970, 1974–1980). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1947–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2988  Виконавчий комітет Сотниківської сільської Ради народних депутатів, с. Сотники 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 284; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 284; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1948, 1950, 1953–1980); засідань виконкому; загальних 

зборів мешканців села (1971–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями, накази виборців та інформації про їх виконання (1956, 1961–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959, 1962–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1965–1975, 1978–

1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1962–1980). Звіт голови сільради про 

роботу виконкому (1956). Листування з райвиконкомом про благоустрій села (1970). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1963, 1964, 1968, 

1980); про кількість населення і худоби (1945–1947). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1945, 1947–1950, 1952–1968, 1970–1980). Штатні розписи, кошториси 

витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету (1945–1947, 1950, 1952–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1949, 1963–1965). 

Іменні списки солдат, старшин та офіцерів запасу (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2989  Виконавчий комітет Таращанської сільської Ради депутатів трудящих, с. Тараща 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 20; 1945–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1945–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950, 1952–1959); засідань виконкому (1950–1959). 

Плани роботи сільради (1947, 1949). 

Річний звіт про виконання сільського бюджету (1953). 

Книги обліку та видатків сільського бюджету (1959). Касові книги (1945, 1946, 1949). 
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Ф. Р-2990  Виконавчий комітет Глушківської сільської Ради трудящих, с. Глушки Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 61; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 61; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому (1944–1949). 

Плани роботи виконкому (1944–1947). 

Договори на соцзмагання між сільрадами (1947). Звіт про організаційно-масову роботу 

(1948). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1949–1951); про 

кількість населення, худоби (1945–1947, 1949). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах (1947, 1950, 1953). 

Бюджети сільради (1946–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1953). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1945, 1947–1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2991  Виконавчий комітет Мирошниківської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Мирошниківка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 47; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1950, 1952, 1953); засідань виконкому (1944–1949). Плани 

роботи виконкому (1945, 1946, 1948). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1953). Звіти про благоустрій села та 

будівництво (1950). Річні одноразові статистичні звіти про кількість населення (1944, 1946, 

1947). Списки громадян, які повернулися з Німеччини (1944). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах (1947, 1950, 1953). 

Бюджети сільради (1948–1953). Штатні розписи, кошториси витрат (1950–1952). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1951, 1953, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2992  Виконавчий комітет Вільхівчицької сільської Ради депутатів трудящих, с. Вільхи 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 44; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 44; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1950, 1952–1954); засідань виконкому (1944–1948, 1951). 

Плани роботи виконкому (19471951). 

Статистичні звіти про склад виконкому, постійних комісій (1949). Річні звіти про кількість 

населення (1950). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, списки кандидатів (1947, 1950, 1953). 

Бюджети сільради (1945, 1948, 1950, 1952–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 

1950, 1953, 1954).  

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1949, 1951–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2993  Виконавчий комітет Сухинівської сільської Ради народних депутатів, с. Сухини 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 294; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 294; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1948–1955, 1957–1980); засідань виконкому (1945–1949, 

1951–1953, 1955–1980); загальних зборів мешканців села (1978–1980); звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями, накази виборців (1960, 1961, 1965–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948, 1953, 1960–1982). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 1967, 1968, 

1970, 1977). Інформації про організаційно-масову роботу (1948, 1956, 1958, 1960, 1961, 1966–

1980). 

Статистичні звіти; про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1947, 1948, 1950, 1951, 

1954, 1956–1958, 1960, 1962, 1964, 1968); про кількість населення, худоби та посівів (1946, 

1947). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1945, 1947–1963, 1965–1980). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1947, 1953–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2994  Виконавчий комітет Броваківської сільської Ради народних депутатів, с. Бровахи 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 320; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 320; 1944–1980 рр. 
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Протоколи: сесій сільради (1948–1950, 1952–1980); засідань виконкому (1944, 1946, 1947, 

1950, 1952–1980); загальних зборів мешканців села (1947, 1949, 1950, 1960, 1967, 1972–1980); 

звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями, накази виборців та інформації 

про їх виконання (1961–1963, 1967, 1971–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1954, 1956–1982). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1946, 1966–1972, 

1975, 1978). Інформації про організаційно-масову роботу (1963, 1965, 1968–1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1945, 1947, 1948, 1951, 

1964, 1980); про кількість населення (1948). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 

1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). Списки кандидатів у депутати (1944, 1951, 1952, 1963, 

1965, 1967). 

Бюджети сільради (1947, 1949, 1950, 1952–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 

1947, 1948, 1950, 1953–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1954–1960, 

1963–1972, 1976–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945–1962). 

Списки осіб, які повернулися з Німеччини (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2995  Виконавчий комітет Кичинецької сільської Ради народних депутатів, с. Кичинці 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 296; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1944–1952 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету організаційно-масової роботи, виборів до рад, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 244; 1953–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету організаційно-масової роботи, виборів до рад, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2996  Виконавчий комітету Зарічанської сільської Ради народних депутатів, с. Заріччя 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 242; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 242; 1944–1960, 1967–1980 рр. 
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Протоколи: сесій сільради (1944, 1949–1960, 1967–1980); засідань виконкому (1944–1950, 

1954–1960, 1967–1980); загальних зборів мешканців села (1971–1980); звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями (1952, 1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1967–1982). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1946, 1954, 1971, 

1975–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1952–1956, 1968–1980). 

Листування з райвиконкомом про благоустрій села, індивідуальне та громадське будівництво 

(1968). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1946, 1949, 1950, 1952, 

1957, 1968–1970); про кількість населення, худоби (1945–1949). 

Протоколи загальних зборів трудящих та висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1959, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1946–1960, 1967–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1950–

1960, 1968–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1950–1960, 1967–

1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2998  Виконавчий комітет Прутильської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Прутильці Корсунь-Шевченківського району Київської області 

Справ: 47; 1945–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1945–1953 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945–1947, 1949); засідань виконкому (1945–1949); загальних 

зборів колгоспників (1951). 

Плани роботи сільради (1947, 1948). 

Доповідні записки про організаційно-масову роботу (1951). Статистичні звіти про склад 

депутатів (1951, 1953). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах (1947, 1950, 1953). 

Бюджети сільради (1945, 1947–1950, 1952). Штатні розписи (1945, 1948, 1949, 1952). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1946, 1948–1951, 1953). 

Списки осіб, які повернулися з Німеччини (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-2999  Виконавчий комітет Кіровської сільської Ради депутатів трудящих, с. Кірове 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 54; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 42; 1944–1953 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947); засідань виконкому (1944–1950); загальних зборів 

мешканців села (1950). 

Плани роботи постійних комісій (1947–1949). 

Річні звіти: про індивідуальне будівництво (1948); про благоустрій села (1950). Статистичні 

звіти про склад виконкому, постійних комісій (1948, 1950, 1951, 1953). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, списки кандидатів, депутатів (1947, 1949, 1950). 

Бюджети сільради (1947–1950, 1952). Кошториси витрат (1950, 1951). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1950, 1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 12; 1949–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села. 

Плани роботи постійних комісій. 

Річні звіти: про індивідуальне будівництво; про благоустрій села. Статистичні звіти про склад 

виконкому, постійних комісій. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, списки кандидатів, депутатів. 

Бюджети сільради. Кошториси витрат. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3001  Виконавчий комітет Селищанської сільської Ради народних депутатів, с. Селище 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 221; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 221; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1954, 1956–1980); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1971–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями, 

накази виборців (1961–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1961–1980). 

Плани роботи виконкому (1963, 1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1966, 1968, 

1980). Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1962–1970, 1976–

1980). Листування з органами вищого рівня та організаціями про господарський і культурний 

розвиток села (1973, 1974). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, постійних комісій (1962, 1980); про кількість 

населення (1947). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1963, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 
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Бюджети сільради (1955–1970, 1974, 1975, 1979, 1980). Штатні розписи, кошториси витрат 

(1955, 1963, 1974–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1953, 1956, 1961–

1970, 1973, 1975–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1955, 1958–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3002  Відділ культури виконавчого комітету Корсунь-Шевченківської районної Ради 

народних депутатів, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Справ: 268; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 268; 1950–1980 рр. 

Постанови, накази Черкаського облуправління культури (1951, 1960, 1963, 1965, 1969–1971, 

1973); постанови, розпорядження, рішення місцевих органів з питань культури (1951–1955, 

1960–1980). 

Плани роботи: відділу (1951, 1954, 1955, 1963–1980); культурно-освітніх установ району 

(1953, 1954, 1960, 1963–1966, 1974, 1975, 1978). 

Документи (протоколи, плани, довідки, списки): про роботу Ради при відділі (1962–1979); 

засідань та семінарів, нарад працівників культурно-освітніх установ (1963–1978); (паспорти, 

акти обслідування, охоронні свідоцтва, листування) з питань охорони пам’ятників 

архітектури, історії культури (1953, 1955–1958, 1963–1967, 1971–1975, 1980); (програми, 

заходи, листування по організації і проведенню свят та масових заходів (1954, 1964–1969, 

1972–1974); (протоколи, плани, довідки, списки) про підсумки огляду художньої 

самодіяльності (1961–1963, 1966–1972, 1975–1979); (соцзобов’язання, постанови, протоколи, 

довідки) з організації соцзмагання установ культури (1961, 1972–1975); (доповідні записки, 

довідки) про перевіряння роботи культурно-освітніх установ (1976–1980); (доповідні записки, 

довідки, листування) з питань підбору і розстановки кадрів (1972–1978). 

Річні текстові звіти відділу про роботу культурно-освітніх установ району (1950, 1953, 1954, 

1963–1967, 1970, 1974–1979); річні звіти культурно-освітніх установ про роботу (1950, 1952–

1954, 1960–1979); про роботу бібліотек району (1963, 1968, 1971–1979). 

Списки: культурно-освітніх установ (1969, 1971–1973); працівників цих установ (1968, 1969, 

1974–1980). 

Кошториси витрат відділу (1967–1980). Річні бухгалтерські звіти (1967–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3003  Корсунь-Шевченківська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 

статистики Черкаського обласного управління держстатистики, м. Корсунь –Шевченківський 

Черкаської області 

Справ: 692; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 682; 1944–1980 рр. 
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Накази, розпорядження статистичних органів вищого рівня; рішення місцевих керівних 

органів (1945–1973). 

Плани роботи станції (1974–1980). 

Таблиці, зведення та довідки станції з усіх галузей статистики, представлені місцевим 

керівним органам (1954–1967). Аналітичні записки та доповіді станції з усіх галузей розвитку 

господарства і культури району (1962, 1976–1980). 

Документи (зведені статматеріали – таблиці, підсумки, звіти, зведення): одноразового обліку 

та перепису промисловості; худоби в усіх категоріях господарства; сільського господарства; 

по заготівлях сільськогосподарських продуктів (1952–1980); по капітальному будівництві та 

житлово-комунальному господарству; по статистиці транспорту та зв’язку (1976–1980); по 

статистиці культури (1976–1980), освіти (1976–1980); з питань праці та зарплати (1949–1952, 

1956–1980); про чисельність та склад працівників (1975–1980). Річні звіти колгоспів, таблиці 

та зведення (1963–1980); по статистиці землеробства і урожайності, насіння і посівного 

матеріалу, заготівлю кормів, виробництво продуктів тваринництва (1976–1980). Документи 

Всесоюзного перепису населення (1959, 1970). Зведення даних, відомості про механічний та 

природний рух населення (1957–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1975 – 1980). Річні бухгалтерські звіти (1975–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 10; 1975–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. Статистичні 

звіти про роботу місцевого комітету (1979, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3004  Виконавчий комітет Стеблівської селищної Ради народних депутатів, смт. Стеблів 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 288; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 288; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій селищної Ради (1948, 1950, 1980); засідань виконкому (1944, 1946–1980); 

загальних зборів мешканців села (1977–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів 

перед виборцями, накази виборців (1957, 1961, 1964–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948, 1950, 1956–1982). 

Договори на соцзмагання між селищними Радами та акти перевіряння їх виконання (1960, 

1973–1979). Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1946, 1964, 

1965, 1967, 1971–1977). Інформації про благоустрій селища (1966). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1967, 1968, 1980); про 

кількість населення (1944). Списки членів виконкому (1945). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати селищної Ради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, списки 

депутаті (1947, 1957, 1961, 1963, 1964, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети селищної Ради (1947, 1948, 1951–1968, 1976–1980). Штатні розписи, кошториси 

витрат (1947–1980). Річні звіти про виконання бюджету селищної Ради (1947, 1950, 1962–

1979). 
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Книги обліку доходів та видатків селищного бюджету (1946, 1948, 1959, 1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3005  Виконавчий комітет Корсунь-Шевченківської міської Ради народних депутатів, м. 

Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Справ: 433; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 433; 1944–1980 рр. 

Обов’язкові постанови виконкому (1945). Розпорядження виконкому (1967, 1968, 1970, 1972, 

1973, 1975–1980). Рішення виконкому (1951, 1974–1976). Протоколи: сесій міськради (1947–

1980); засідань виконкому; звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями, 

накази виборців та інформації про їх виконання (1954–1956, 1959–1980); нарад агітаторів та 

голів вуличних комітетів (1946). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1946, 1947, 1951–1980). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946, 1980). 

Умови на соцзмагання між міськрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1957–1976, 

1979). Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1946–1948, 1956–

1980). Листування з райвиконкомом та його відділами: з питань роботи шкіл і дитячих 

установ (1953–1964); про благоустрій міста, індивідуальне та громадське будівництво (1954–

1968); про пенсійне та медичне обслуговування населення (1955–1964); про розвиток 

сільського господарства, тваринництва, роботу споживчої кооперації (1966–1968). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1953, 1957, 1961, 1963, 

1965, 1967, 1969, 1972, 1973, 1980). Списки громадян розстріляних, вивезених до Німеччини в 

період Великої Вітчизняної війни (1944); нагороджених медаллю ―За доблесну працю у 

Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.‖ (1946). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати міськради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, плакати – 

біографії кандидатів, списки обраних депутатів (1946, 1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 

1961, 1963, 1965–1967, 1969, 1971, 1972, 1975, 1977, 1979, 1980). 

Бюджети міськради (1949–1963, 1967). Штатні розписи, кошториси витрат (1967–1973, 1976–

1980). Річні звіти про виконання міського бюджету (1963, 1967–1973, 1976–1980). 

Книги обліку доходів та видатків міського бюджету (1956–1969). 

 

 

 

 

Ф. Р-3006  Телепинська машинно-тракторна станція (МТС), с. Телепине Кам’янського району 

Черкаської області 

Справ: 39; 1939–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1939, 1941, 1944–1957 рр. 

Виробничо-фінансові плани (1941, 1944–1957). 

Річні звіти про діяльність МТС (1939, 1944–1957). Акти про збитки, нанесені німецько-

фашистськими загарбниками (1944). 
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Кошториси колгоспів (1944). Зворотні баланси (1944–1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3007  Фінансовий відділ виконавчого комітету Кам’янської районної Ради народних 

депутатів, м. Кам’янка Черкаської області  

Справ: 483; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 471; 1944–1962, 1966–1979 рр. 

Документи керівництва та контролю, роботи по бюджету, по державних прибутках, з питань 

роботи по штатах, старшого контролера-ревізора, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 12; 1980р. 

Документи керівництва та контролю, роботи по бюджету, по державних прибутках, з питань 

роботи по штатах, старшого контролера-ревізора, бухгалтерії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3008  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Юрчиха Кам’янського 

району Черкаської області 

Справ: 189; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 138; 1944–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946–1948, 1950–1972); засідань правління 

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1959, 1961, 1966–1972). 

Протоколи засідань та плани роботи бюро економічного аналізу (1970–1974). 

Перспективні плани колгоспу (1951–1955, 1959–1970). Плани та зобов’язання на 

держпоставки продуктів (1944). Виробничо-фінансові плани (1946–1969). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1961, 1967–1969, 

1972). 

Аналізи виробничо-господарської діяльності колгоспу (1968, 1972). Річні звіти колгоспу 

(1944–1952); зооветеринарні звіти (1944). Статистичні звіти про підготовку та підвищення 

кваліфікації кадрів сільського господарства (1966–1970). 

Списки колгоспників, представлених до нагородження (1945). 

Кошториси витрат (1946–1955). Акти ревізійних комісій (1945, 1959–1972). 

Книги історії полів сівозмін (1955, 1968–1972). Земельно - шнурова книга (1966 –1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 51; 1973–1980 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань та плани роботи бюро економічного аналізу. 

Перспективні плани колгоспу. Плани та зобов’язання на держпоставки продуктів. 

Виробничо-фінансові плани. 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання. 

Аналізи виробничо-господарської діяльності колгоспу. Річні звіти колгоспу; зооветеринарні 

звіти. Статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів сільського 

господарства. 

Списки колгоспників, представлених до нагородження. 

Кошториси витрат. Акти ревізійних комісій. 

Книги історії полів сівозмін 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3009  Виконавчий комітет Вербівської сільської Ради народних депутатів, с. Вербівка 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 251; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 251; 1944–1980 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1944, 1945, 1974–1977). 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1947–1980); засідань виконкому (1945, 1947–1980, 1962–

1980); загальних зборів мешканців села (1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів 

перед виборцями, накази виборців (1965–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1955–1957, 1961, 1962, 1965–

1981). 

Плани роботи виконкому (1974–1976, 1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1963, 1964, 1966, 

1969–1976, 1980). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1958, 1964–1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1980); по обліку 

населення та худоби (1963–1966, 1974–1979). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради (1953–1963, 1966–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1953–

1957, 1965–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1950, 1951, 1966–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1952–1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3010  Виконавчий комітет Грушківської сільської Ради народних депутатів, с. Грушківка 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 280; 1944–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 280; 1944–1980 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1944, 1978, 1979). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1946–1980); загальних зборів 

мешканців села (1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями, накази 

виборців (1963, 1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1949, 1951–1958, 1960–1981). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951–1955, 1963–

1975, 1980). Довідки, звіти про організаційно-масову роботу (1951–1955, 1960, 1963–1980). 

Статистичні звіти: про склад виконкому, депутатів, постійних комісій (1980); про хід 

будівництва житлових будинків, господарських будівель, кількість населення та худоби 

(1945, 1947, 1948, 1963–1966, 1976–1979). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1945–1961, 1964, 1966–1980). Штатні розписи (1945–1961, 1964–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1964–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1949, 1955–1967, 1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3011  Виконавчий комітет Куликівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Куликівка 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 41; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1944–1954 рр. 

Розпорядження, вказівки райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1944–1948, 1950, 1951, 1953, 1954); засідань виконкому (1946–

1948, 1950). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1951–1953). 

Договори на соцзмагання між сільрадами (1953). Інформації про організаційно-масову роботу 

(1953, 1954). 

Статистичні звіти про кількість населення, худоби (1951). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат (1945, 1946, 1948–1952, 1954). Річний звіт про 

виконання сільського бюджету (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1950, 1052–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3012 Виконавчий комітет Олянинської сільської Ради депутатів трудящих, с. Олянине 

Кам’янського району Кіровоградської області 

Справ: 21; 1944–1951 рр. 
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Опис 1 

Справ: 21; 1944–1951 рр. 

Розпорядження, вказівки райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1950, 1951); засідань виконкому (1946–1948); загальних 

зборів мешканців села (1946). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах (1947). 

Бюджети сільради (1946–1949). Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1947–1949). Річний 

звіт про виконання сільського бюджету (1949). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1949). 

Відомості про кількість громадян вивезених до Німеччини (1945). Статистичні звіти про 

кількість населення, худоби (1947). Іменний список військовослужбовців (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3013  Виконавчий комітет Лубенецької сільської Ради народних депутатів, с. Лубенці 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 274; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 274; 1944–1980 рр. 

Розпорядження, вказівки райвиконкому (1944, 1945, 1980). 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1947–1960, 1963–1980); засідань виконкому (1944–1950, 

1954–1963, 1965–1980); загальних зборів мешканців села (1944, 1945); звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями, накази виборців (1956–1960, 1964–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948, 1949, 1951, 1956–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1954–1962, 1966–

1975). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1954–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах (1947, 

1950, 1965, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради (1946, 1948–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1946, 1948–

1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1952–1980) 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1948–1951, 1954, 1956, 1959). 

Статистичні звіти про кількість населення, худоби (1948, 1950, 1956, 1957, 1961, 1965–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3014  Виконавчий комітет Жаботинської сільської Ради народних депутатів, с. Жаботин 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 270; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 270; 1944–1980 рр. 
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Розпорядження, вказівки райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1944–1952, 1955–1957, 1959–1963, 1965–1980); засідань 

виконкому (1944–1946, 1948–1954, 1956–1980); загальних зборів мешканців села (1946, 1961–

1970, 1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями, накази виборців 

(1959, 1963–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1951, 1955–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1954, 1956–1960, 

1963–1976, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1954, 1956–1960, 1966–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1943, 1955, 1957, 1959, 1967, 1969, 1971, 1973, 1980). 

Бюджети сільради (1945, 1947–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1980). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1950–1954, 1957–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1948, 1950, 1951, 1968). 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай (1945). Статистичні звіти про кількість 

населення, худоби (1953, 1954, 1961–1970, 1978, 1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3015  Виконавчий комітет Коханівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Коханівка 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 39; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1944–1954 рр. 

Розпорядження, вказівки райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1948–1953); засідань виконкому (1945–1950); загальних 

зборів мешканців села (1946). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1949, 1951–1954). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради 

(1947). 

Бюджети сільради (1946–1949, 1951–1954). Кошториси витрат (1949, 1951–1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1949). 

Відомості, інформації та звіти про громадян, насильно вивезених до Німеччини, про кількість 

населення (1945). Акти на передачу майна, про правильність утримання податків (1944, 

1945). Заяви та листи громадян села (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3016  Виконавчий комітет Телепинської сільської Ради народних депутатів, с. Телепине 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 257; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 257; 1944–1949, 1955–1980 рр. 
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Постанови, розпорядження райвиконкому (1944, 1945, 1965). 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1948, 1949, 1955–1980); засідань виконкому (1944–1947, 

1949, 1955–1980); загальних зборів мешканців села (1980); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями, накази виборців (1963–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1965, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради (1946, 1955–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1967– 1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1955–1958, 1961–1980). 

Книги обліку громадян, які тимчасово проживали на території сільради (1962, 1964, 1966). 

Статистичні звіти про кількість населення, худоби (1957, 1960–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3017  Виконавчий комітет Косарської сільської Ради народних депутатів, с. Косарі 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 276; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 276; 1944–1980 рр. 

Постанови, розпорядження, рішення райвиконкому (1944, 1945, 1962). Вказівки 

райвіськомату з питань приписки допризивників (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1950–1980); засідань виконкому (1948, 1950–1980); 

загальних зборів мешканців села (1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями, накази виборців (1959, 1965–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1954–1976, 

1980). Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1954–1980). 

Статистичні звіти: про склад виконкому, постійних комісій (1959, 1961, 1980); про 

будівництво житлових будинків, колгоспників, господарських будівель і культурно-

побутових приміщень (1947); про кількість населення, худоби (1948, 1956–1959, 962–1968, 

1974–1979). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах (1965, 

1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946, 1948, 1951–1963, 1966–1980). Штатні розписи, кошториси витрат 

(1944, 1948, 1959–1963, 1966–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1962, 

1963, 1967–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1955–1961, 1965, 1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3018  Виконавчий комітет Райгородської сільської Ради народних депутатів, с. Райгород 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 267; 1944–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 44; 1944–1955 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 223; 1955–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3019  Виконавчий комітет Радиванівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Радиванівка Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 280; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 72; 1944–1957 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

Опис 2 

Справ: 208; 1958–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3020  Виконавчий комітет Баландинської-2 сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Баландине-2 Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 26; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1944–1946, 1948–1954 рр. 

Розпорядження, вказівки райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1949–1954); засідань виконкому (1945, 1949–1954). 

Бюджети сільради (1945, 1948, 1950–1954). Кошторис витрат (1950). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1946, 1949, 1950). 

Статистичні звіти про кількість працездатного населення, худоби (1945, 1949). 
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Ф. Р-3021  Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету 

Кам’янської районної Ради депутатів трудящих, м. Кам’янка Черкаської області 

Справ: 73; 1944–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 73; 1944–1962, 1967–1970 рр. 

Розпорядження, вказівки Кіровоградського обласного шляхового управління (1944,  

1945); рішення райвиконкому (1958–1962, 1967–1970). 

Протоколи засідань, плани роботи постійної шляхової комісії (1946, 1947). 

Плани роботи відділу (1962, 1969). Будівельно-фінансові плани (1946–1957). 

Договори на соцзмагання між районними шляховими відділами (1946, 1968). 

Місячні звіти про виконання плану з участі населення у шляхових роботах (1944, 1945). Акти 

приймання в експлуатацію доріг (1962, 1968–1970); інвентаризації (1944, 1945). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1945, 1956, 1960–1962, 1967–1970). Річні 

бухгалтерські звіти (1945–1959, 1962, 1967–1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3022  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Кам’янської районної Ради 

народних депутатів, м. Кам’янка Черкаської області 

Справ: 116; 1945–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 116; 1945–1962, 1967–1975 рр. 

Рішення райвиконкому (1962). 

Плани роботи відділу (1967–1979). 

Акти, довідки про перевіряння роботи відділу органами вищого рівня (1943, 1954–1962, 

1967–1975). 

Списки про нагородження багатодітних матерів орденами і медалями (1970, 1971, 1978, 

1979). 

Інформації, довідки та листування з облвідділом соцзабезпечення та райвиконкомом з питань 

призначення і виплати пенсій, держдопомог (1967–1973, 1978, 1979). Річні звіти: про роботу 

відділу (1945, 1954–1962); про виплату пенсій (1945, 1949). Статистичні звіти про виконання 

плану з праці (1948, 1967–1979). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти (1947, 1948, 1958, 1962, 1967–

1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3023  Виконавчий комітет Юрчиської сільської Ради народних депутатів, с. Юрчиха 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 272; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 272; 1944–1980 рр. 

Розпорядження, вказівки райвиконкому (1945, 1980). 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1950–1952, 1954–1980); засідань виконкому (1944, 1946, 

1948, 1950–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями, накази 

виборців (1963–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1949, 1953–1957, 1960–1980). 

Плани роботи виконкому (1959, 1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1956–1959, 1962–

1980). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1963–1980). 

Одноразові статистичні звіти про кількість населення за статтю та віком, кількість худоби 

(1959–1966, 1974–1979). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати рай- і сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946, 1948–1956, 1959–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1949, 

1951–1955, 1959–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1952, 1957–

1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1955, 1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3024  Лисянська районна інформаційно-обчислювальна станція держстатистики смт. 

Лисянка Черкаської області 

Справ: 586; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1945–1956 рр. 

Документи канцелярії; відділів: звітно-статистичного, кадрів. 

 

Опис 2 

Справ: 226; 1957–1962, 1965–1972 рр. 

Документи канцелярії; відділів: звітно-статистичного, кадрів. 

 

Опис 3 

Справ: 310; 1973–1980 рр. 

Документи канцелярії; відділів: звітно-статистичного, кадрів. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 5; 1972 р. 

Документи канцелярії; відділів: звітно-статистичного, кадрів. 
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Ф. Р-3025  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Лисянської районної Ради 

депутатів трудящих, смт. Лисянка Черкаської області 

Справ: 124; 1944–1974 рр.. 

 

Опис 1 

Справ: 112; 1944–1962, 1965–1974 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1971, 1972). Рішення райвиконкому про представлення 

до нагородження багатодітних матерів (1968–1974). 

Протоколи засідань, плани роботи райради соцзабезпечення колгоспників при відділі (1970–

1974). Плани роботи відділу (1971–1974). 

Документи про перевіряння роботи відділу органами вищого рівня (1956–1963, 1968–1972). 

Річні звіти: про роботу відділу (1952–1961, 1965–1974); про працевлаштування інвалідів 

Великої Вітчизняної війни (1946, 1948, 1950, 1951); про виплату пенсій та допомог інвалідам 

війни, сім’ям загиблих військовослужбовців (1944, 1949–1962, 1965–1974); про виплату та 

призначення допомог багатодітним і одиноким матерям (1959–1961, 1965–1974). 

Кошториси витрат (1946, 1950–1957, 1961, 1965–1974). Річні звіти про виконання місцевого 

бюджету та соціального страхування. 

Книги головних рахунків (1944–1947). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 12; 1968–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету профспілки. 

Умови на соцзмагання між райвідділами соцзабезпечення, соцзобов’язання працівників 

відділу (1971–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3026 Відділ культури виконавчого комітету Лисянської районної Ради народних 

депутатів, смт. Лисянка Черкаської області 

Справ: 146; 1947–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 111; 1947, 1948, 1950, 1953–1961, 1965–1975 рр. 

Накази, розпорядження облуправління культури (1950, 1955, 1957, 1960, 1961, 1965–1975); 

постанови, рішення райвиконкому (1947, 1948, 1970–1975). 

Протоколи засідань Ради відділу (1965–1969, 1975). 

Плани роботи відділу (1955, 1965–1975). Соцзобов’язання працівників культурно-освітніх 

закладів (1970–1975). 

Документи: (плани проведення, журнали обліку) районних семінарів культурно-освітніх 

працівників (1965–1975); (програми, репертуарні плани, заходи, списки) з організації та 

проведення районних і сільських оглядів художньої самодіяльності (1965–1967, 1970–1973); з 

проведення фестивалей самодіяльного мистецтва (1966, 1968); (характеристики, доповідні 

записки, інформації) про перевіряння роботи культурно-освітніх закладів (1965). 

Річні звіти про роботу відділу (1965–1975); річні статистичні звіти про роботу клубів та 

бібліотек (1953–1960, 1970–1975). 
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Штатні розписи, кошториси витрат (1965–1975). Річні бухгалтерські звіти (1970–1975). Акти 

ревізій фінансово-господарської діяльності відділу (1970, 1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 35; 1976–1980 рр. 

Накази, розпорядження облуправління культури; постанови, рішення райвиконкому. 

Протоколи засідань Ради відділу. 

Плани роботи відділу. Соцзобов’язання працівників культурно-освітніх закладів. 

Документи: (плани проведення, журнали обліку) районних семінарів культурно-освітніх 

працівників; (програми, репертуарні плани, заходи, списки) з організації та проведення 

районних і сільських оглядів художньої самодіяльності; з проведення фестивалів 

самодіяльного мистецтва; (характеристики, доповідні записки, інформації) про перевіряння 

роботи культурно-освітніх закладів. 

Річні звіти про роботу відділу; річні статистичні звіти про роботу клубів та бібліотек. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізій фінансово-

господарської діяльності відділу 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3027  Відділ народної освіти виконавчого комітету Лисянської районної Ради народних 

депутатів, смт. Лисянка Черкаської області 

Справ: 358; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 339; 1946–1980 рр. 

Розпорядження, рішення Міністерства освіти СРСР, облвідділу народної освіти, 

райвиконкому (1976–1980). 

Накази завідуючого відділом з основної діяльності (1970–1982). 

Протоколи: засідань Ради по народній освіті при відділі (1951–1962, 1968–1978); конференцій 

учителів району (1965–1980); нарад директорів та завідуючих шкіл (1950–1973). 

Плани роботи відділу (1964–1980). Мережа шкіл Лисянського району (1951–1958, 1966–

1980). 

Документи: про нагородження працівників освіти орденами і медалями та присвоєння 

почесного звання (1969–1972, 1978); (акти, довідки, пропозиції) з перевіряння роботи відділу 

органами вищого рівня та органами народного контролю (1971–1973); (доповідні записки, 

довідки, листування) з питань керівництва, організації та методики роботи шкіл, дитячих 

установ, патронування та опіки над неповнолітніми (1964–1973); (плани, звіти) про роботу 

методкабінету (1973–1976, 1980); (доповідні записки, огляди, довідки) з питань підбору та 

розстановки керівник учительських кадрів (1970–1973). 

Річні звіти відділу: про роботу шкіл району (1946–1957, 1966–1973); про роботу дитячих 

садків та позашкільних установ району (1965–1980). Статистичні звіти: шкіл району про 

роботу (1964–1980); робітничої та сільської молоді району про роботу (1964–1980). 

Інформації про участь учнів шкіл району в суспільно-корисній праці (1964–1973). 

Соцзобов’язання шкіл району та акти перевіряння їх виконання (1965, 1969–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат: відділу (1965–1970); підвідомчих установ (1954-1956, 

1959–1962, 1965–1979). Кошториси: шкіл по місцевому бюджету (1956–1962); пришкільних 
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дослідних ділянок шкіл району (1955–1962, 1965, 1966). Річні бухгалтерські звіти відділу 

(1959–1961, 1967–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 19; 1966–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профкому. Звітна доповідь голови 

профкому про роботу (1979). 

Плани роботи місцевого комітету (1978–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3028 Виконавчий комітет Федюківської сільської Ради народних депутатів, с. Федюківка 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 303; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 274; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1944, 1970–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями, накази 

виборців (1959, 1974–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1951–1982). 

Плани роботи виконкому (1952–1964). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1953–1963, 1979, 

1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1957–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1957, 1958, 1965) 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки кандидатів (1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1980). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1946–1980). 

Річні звіти про кількість населення, посівів, худоби (1944, 1954, 1958, 1962, 1963, 1966). 

 

 

Опис 1в 

Справ: 29; 1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 рр. 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3029  Виконавчий комітет Лисянської районної Ради народних депутатів, смт. Лисянка 

Черкаської області 
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Справ: 766; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 117 1944–1955 рр. 

Документи загального відділу, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бухгалтерського обліку та звітності. 

 

 

Опис 2 

Справ: 612; 1956–1962, 1965–1980 рр. 

Документи загального відділу, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

бухгалтерського обліку та звітності. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 37; 1968–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1975–1980); загальних зборів членів профспілки 

(1968–1973); засідань місцевого комітету. Звітні доповіді голови місцевого комітету про 

роботу (1973, 1974, 1977–1980). 

Плани роботи місцевого комітету (1970–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3030  Бужанський цукровий завод Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості, с. Бужанка Лисянського району Черкаської області 

Справ: 636; 1969–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 377; 1944–1975 рр. 

Документи секретаря, головного інженера, головного технолога, інженера по техніці безпеки; 

відділів: виробничо-планового, виробничо-технічного, кадрів; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 53; 1976–1980 рр. 

Документи секретаря, головного інженера, головного технолога, інженера по техніці безпеки; 

відділів: виробничо-планового, виробничо-технічного, кадрів; бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 199; 1944–1975 рр. 

Постанови пленуму оргбюро Київського обкому спілки цукровників, Черкаського обкому 

спілки легкої і харчової промисловості (1944–1962). 

Протоколи: профспілковх конференцій та документи до них (1973–1975); загальних зборів 

членів профспілки; засідань заводського комітету. Звітні доповіді голови завкому про роботу 

(1963–1975). 

Плани роботи заводського комітету (1952, 1954, 1973–1975). 
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Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом та акти перевіряння 

їх виконання (1963–1975). Соцзобов’язання працівників заводу, договори на соцзмагання 

(1963–1975). 

Бюджет завкому (1944). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1975). Звіти про виконання 

бюджету. Статистичні звіти з усіх видів діяльності завкому. 

 

 

Опис 2м 

Справ: 7; 1919–1921 рр. 

Циркуляри профспілки працівників цукрової промисловості. 

Документи (протоколи засідань комісії соцзабезпечення, листування, анкети, посвідчення, 

списки) про соцзабезпечення та надання соцдопомоги пенсіонерам, працівникам та 

службовцям заводу (1920, 1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3031  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Лисянка Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 22; 1957–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1957–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звіт голови 

правління колгоспу (1959). 

Перспективний план розвитку сільського господарства (1959–1965). Виробничо-фінансові 

плани. 

Кошторис на капітальне будівництво колгоспу (1960). 

Акти ревізійної комісії про виробничо-фінансову діяльність колгоспу (1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3032  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Лисянка Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 29; 1951–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1951–1956 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку сільського господарства (1955–1960). Виробничо-фінансові 

плани (1954–1956). 

Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізійної комісії виробничо-фінансової діяльності колгоспу 

(1951, 1952). 

 

 



1209 

 

 

 

 

Ф. Р-3033  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Лисянка Лисянського 

району Київської області 

Справ: 30; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани. 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками. 

Списки присадибних ділянок колгоспників (1945). 

Річні бухгалтерські звіти. Акт ревізійної комісії про виробничо-фінансову діяльність 

колгоспу (1950). 

Головні книги (1945, 1946). Книги обліку основних засобів, виконаних робіт та затрат 

трудоднів (1948, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3034  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Шушківка Лисянскього 

району Черкаської області 

Справ: 68; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 68; 1944–1958 рр. 

Статут артілі (1958). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1947, 1948, 1950–1952, 1954–1958); засідань 

правління колгоспу (1945–1946, 1950–1952, 1954–1958). 

Перспективний план розвитку сільського господарства (1958–1965). Виробничо-фінансові 

плани (1947, 1949, 1952–1958). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1947–1952, 

1957). 

Головна книга (1946). Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків та їх 

розприділення, грошових та натуральних затрат, виконаних робіт та затрат трудоднів (1946–

1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3035  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―1-ше Травня‖, с. Чаплинка Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 47; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1944–1958 рр. 
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Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945, 1947–1958). 

Перспективний план розвитку сільського господарства (1951–1955). Виробничо-фінансові 

плани (1944, 1947, 1950–1958). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1942–1951, 

1955–1958). 

Річні бухгалтерські звіти (1945, 1947–1952, 1956). 

Головна книга (1946). Книги обліку основних засобів, фондів, грошових та натуральних 

затрат (1946). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3036  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―1-ше Травня‖, с. Чаплинка Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 13; 1959–1961 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 13; 1959–1961 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку сільського господарства (1959–1965). Виробничо-фінансові 

плани (1959, 1960). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання. 

Книги обліку виконаних робіт та затрат трудоднів (1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3037  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Іскра‖, с. Чаплинка Лисянського району 

Черкаської області 

Справ: 96; 1962–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1962, 1963 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1962). 

Виробничо-фінансовий план (1963). 

 

 

Опис 2 

Справ: 94; 1964–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1971–1980); (протоколи, 

плани, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1964–1980); групи 

народного контролю (1980–1982). 

Книга історії полів сівозмін (1971–1975). Шнурові книги обліку насіння (1964, 1966–1975, 

1980, 1981). 
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Ф. Р-3038  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Боярка Лисянського району 

Черкаської області 

Справ: 33; 1951–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1951–1961 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові плани. 

Умови та соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 1953, 1955, 

1958). 

Річні звіти колгоспу (1951, 1952, 1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3039  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Боярка Лисянського району 

Черкаської області 

Справ: 102; 1962–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1962–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967–1972). 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1967–1972). 

Акти ревізійних комісій колгоспу (1968–1971). 

Книги історії полів сівозмін (1965–1967, 1969–1972). Шнурові книги обліку насіння (1965–

1971). Технологічні карти (1967–1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 45; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу. 

Акти ревізійних комісій колгоспу. 

Книги історії полів сівозмін. Шнурові книги обліку насіння. Технологічні карти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 15; 1964–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1965, 1967); засідань профспілкового 

комітету (1965, 1967, 1968, 1971, 1972). 

Кошториси витрат (1965, 1966, 1970, 1971). Фінансові та статистичні звіти профкому. 
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Ф. Р-3040  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Яблунівка Лисянського 

району Київської області 

Справ: 21; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 21; 1944–1950 рр. 

Статут артілі (1950). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1950). 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1946, 1947). 

Річні бухгалтерські звіти. 

Головні книги (1945, 1946). Книги обліку фондів, грошових прибутків (1944, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3041  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Яблунівка Лисянського 

району Київської області 

Справ: 7; 1951, 1952 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1951, 1952 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку колгоспу (1951–1955). Виробничо-фінансовий план (1951). 

Акти обліку присадибних ділянок колгоспників (1952). 

Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3042  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Яблунівка Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 117; 1953–1980 рр.. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1953–1964 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1955). 

Зведений план розвитку сільського господарства колгоспу (1958). Виробничо-фінансові 

плани. 

Книга історії полів сівозмін (1956–1960). Сортонасінневі книги (1958, 1959). Шнурова книга 

обліку насіння (1963–1965). 
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Опис 2 

Справ: 80; 1965–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу. 

Зведений план розвитку сільського господарства колгоспу. Виробничо-фінансові плани. 

Книга історії полів сівозмін. Сортонасінневі книги. Шнурова книга обліку насіння. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3043  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Кучківка Лисянського 

району Київської області 

Справ: 20; 1944–1952 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 944–1952 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови правління (1950). 

Виробничо-фінансові плани (1947, 1948, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1950). 

Головна книга (1946, 1951). Книги обліку фондів, грошових прибутків (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3044  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Хлібороб‖, с. Тихонівка Лисянського 

району Київської області 

Справ: 6; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план (1947). 

Річний бухгалтерський звіт (1949). 

Головна книга (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3045  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―ІІІ-ій Інтернаціонал‖, с. Лисянка 

Лисянського району Київської області 

Справ: 15; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1944–1950 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Виробничий план (1947). Основні засоби виробництва (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1948). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1944). Кошториси прибутків та видатків (1945, 1949, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3046  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове будівництво‖, с. Лисянка 

Лисянського району Київської області 

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1949). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Виробничі плани (1947, 1950). 

Річні бухгалтерські звіти (1944–1949). 

Головна книга (1946). Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків (1944, 

1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3047  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар‖, с. Дашуківка Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 71; 1957–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1957–1962 рр. 

Статут артілі (1957). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку колгоспу (1959–1965).  

Виробничо-фінансові плани. 

Племінні свідоцтва худоби. 

Книга історії полів сівозмін (1957). 

 

 

Опис 2 

Справ: 48; 1963–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку колгоспу.  

Виробничо-фінансові плани. 

Племінні свідоцтва худоби. 

Книга історії полів сівозмін 
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Ф. Р-3048  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖, с. Жовтень Лисянського 

району Київської області 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1947–1949). 

Річні бухгалтерські звіти (1947–1950). 

Головні книги (1949, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3049  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Брідок Лисянського 

району Київської області 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (19471949). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946, 1947, 1949, 1950); засідань правління 

колгоспу (1944, 1947–1950). 

Виробничі плани (1947–1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1947, 1948, 1950). 

Книга обліку фондів, грошових прибутків і їх розприділення (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3050  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Радянський хлібороб‖, с. Виноград 

Лисянського району Київської області 

Справ: 25; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1945, 1947–

1950). 

Виробничо-фінансові плани (1947–1950). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944); на вічне 

користування землею колгоспу (1946). 
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Таблиці сівозмін колгоспу (1950). Головна книга (1948–1950). Книги обліку основних засобів, 

фондів, грошових прибутків, виконаних робіт та затрат трудоднів (1948–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3051  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний прогрес‖, с. Виноград 

Лисянського району Київської області 

Справ: 16; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946, 1948); засідань правління колгоспу (1946, 

1950). 

Виробничо-фінансові плани (1947, 1949, 1950). 

Акт на вічне користування землею колгоспу (1950). 

Річні бухгалтерські звіти(1945, 1947–1949). 

Головна книга (1950). Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків, 

виконаних робіт та затрат трудоднів (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3052  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Допомога‖, с. Виноград Лисянського 

району Київської області 

Справ: 15; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1950). 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1945, 1947, 1948). 

Акт на вічне користування землею колгоспу (1944). 

Річні бухгалтерські звіти (1945, 1947–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3053  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар‖, с. Виноград Лисянського 

району Київської області 

Справ: 19; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1947). 

Акт на вічне користування землею колгоспу (1950). 
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Річні бухгалтерські звіти (1945, 1946, 1948, 1949). 

Головні книги (1947, 1950). Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків, 

виконаних робіт та затрат трудоднів (1947, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3054  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Порадівка Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 23; 1951–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1951–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників: засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1951, 1954–1956, 1958). 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1951–1953, 1955, 

1956, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1954, 1956). 

Книги обліку основних засобів, грошових прибутків та їх розприділення (1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3055  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Вільний плугатар‖, с. Порадівка 

Лисянського району Київської області 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1948); засідань правління колгоспу (1944, 

1946–1950). 

Виробничі плани (1947, 1950). 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1947–1950). 

Книга обліку грошових прибутків та їх розприділення (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3056  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Україна‖, с. Виноград Лисянського району 

Черкаської області 

Справ: 140; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 86; 1951–1972 рр. 

Статути колгоспу (1965–1970). 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу; засідань бюро 

економічного аналізу (1968). Звітні доповіді голови правління колгоспу (1963, 1966–1972). 

Виробничо-фінансові плани (1951, 1953, 1956–1972). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1956–1959, 1961, 

1962, 1964). 

Акт на вічне користування землею колгоспу (1951). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1969). Агрономічний та зоотехнічний звіти 

(1965). Річні бухгалтерські звіти (1952, 1956). 

Схеми і таблиці сівозмін (1962, 1963). Книги історії полів сівозмін (1962, 1968–1971). 

Головна книга (1951). Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків виконаних 

робіт та затрат трудоднів (1951). 

 

 

Опис 2 

Справ: 44; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу; засідань бюро 

економічного аналізу. Звітні доповіді голови правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани. 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання. 

Акт на вічне користування землею колгоспу. 

Аналізи господарської діяльності колгоспу. Агрономічний та зоотехнічний звіти. Річні 

бухгалтерські звіти. 

Схеми і таблиці сівозмін. Книги історії полів сівозмін. Головна книга. Книги обліку основних 

засобів, фондів, грошових прибутків виконаних робіт та затрат трудоднів. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 10; 1967–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1968, 1970, 1971); засідань профкому (1967, 

1969–1971). 

План роботи профкому (1968). 

Кошториси прибутків та видатків (1968, 1969, 1971). Фінансові та статистичні звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3057  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Праця‖, с. Харченкове Лисянського 

району Київської області 

Справ: 15; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1944–1950 рр. 

Директиви, розпорядження організацій вищого рівня (1946, 1948). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1946, 1948, 1950); засідань правління 

колгоспу. 

Виробничий план (1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1948). 

Книги обліку фондів, грошових прибутків та їх розприділення (1949). 
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Ф. Р-3058  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона нива‖, с. Боярка Лисянського 

району Київської області 

Справ: 11; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1948, 1950); засідань правління колгоспу 

(1946, 1947, 1949, 1950). 

Виробничі плани (1946, 1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3059  Черкаське обласне управління статистики Державного Комітету УРСР по 

статистиці, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 15909; 1940–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 502; 1953–1963 рр. 

Документи (зведені підсумки, річні звіти, відомості та інші) по статистиці промисловості). 

 

 

Опис 2 

Справ: 756; 1940, 1945–1972 рр. 

Документи (основні показники, аналізи, зведені річні звіти, підсумки перепису і обігу, 

розрахунки та інші) по статистиці сільського господарства. 

 

 

Опис 3 

Справ: 408; 1954–1972 рр. 

Документи (доповідні записки, таблиці, звіти, відомості та інші) по статистиці капітального 

будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

 

Опис 4 

Справ: 442; 1954–1965 рр. 

Документи (доповідні записки, акти, звіти, таблиці та інші) по статистиці праці та заробітної 

плати). 

 

 

Опис 5 

Справ: 327; 1953–1972 рр. 
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Документи (накази, протоколи, плани, звіти, відомості, розрахунки та інші) зведених робіт та 

фінансові статистики). 

 

 

Опис 6 

Справ: 54; 1953–1965 рр. 

Підсумкові звіти та звіти про виконання плану заготівель сільськогосподарських продуктів 

по районах . 

 

 

Опис 7 

Справ: 62; 1960–1965 рр. 

Зведені звіти перепису матеріальних ресурсів по управліннях раднаргоспу; первинні звіти 

підприємств по перепису технологічного обладнання; зведені звіти управління по паливно-

енергетичному балансу; списки організацій та підприємств. 

 

 

Опис 8 

Справ: 248; 1954–1972 рр. 

Документи (аналітичні записки, первинні річні звіти, акти перевірянь і доповідні записки та 

інші) про надходження та впровадження раціоналізаторських пропозицій, розвиток та 

впровадження нової техніки. 

 

 

Опис 9 

Справ: 73; 1954–1972 рр. 

Звіти по курсових заходах. 

Штатні розписи, кошториси витрат статуправління та інспектур держстатистики. Річні 

бухгалтерські звіти статуправління та груп обчислювальних робіт. 

 

 

Опис 10 

Справ: 191; 1954–1972 рр. 

Документи (доповідні записки, довідки, зведені звіти, таблиці, індекси цін та інші) по 

статистиці торгівлі. 

 

 

Опис 11 

Справ: 147; 1957–1959, 1967–1970 рр. 

Документи (вказівки, плани, листування, відомості, алфавітні списки та інші) з перепису 

населення). 

 

 

Опис 12 

Справ: 311; 1954–1970 рр. 

Документи (вказівки, аналітичні і доповідні записки, плани, звіти, списки та інші) по 

статистиці населення, культури та охорони здоров’я). 
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Опис 13 

Справ: 91; 1960–1962, 1971–1973 рр. 

Документи (програмні розроблення, підсумки, звіти, таблиці, списки, підсумкові показники 

та інші) з переоцінки основних фондів. 

 

 

Опис 14 

Справ: 837; 1950–1973 рр. 

Зведені річні звіти та річні звіти колгоспів. 

 

 

Опис 15 

Справ: 949; 1973–1979 рр. 

Документи відділів: статистики промисловості, транспорту, зв’язку, нової техніки, 

статистики капітального будівництва, житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення, статистики сільського господарства, заготівель і бухгалтерського 

обліку, статистики праці і зарплати, населення, культури і охорони здоров’я, статистики 

фінансів, ціноутворення і торгівлі, зведених і балансових робіт, кадрів; бухгалтерії. 

 

 

Опис 16 

Справ: 1561; 1980–1987 рр. 

Документи відділів: статистики промисловості, транспорту, зв’язку, нової техніки, 

статистики капітального будівництва, житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення, статистики сільського господарства, заготівель і бухгалтерського 

обліку, статистики праці і зарплати, населення, культури і охорони здоров’я, статистики 

фінансів, ціноутворення і торгівлі, зведених і балансових робіт, кадрів; бухгалтерії. 

 

 

Опис 18д 

Справ: 623; 1956–1982 рр. 

Документи відділів: статистики промисловості, транспорту, зв’язку, нової техніки, 

статистики капітального будівництва, житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення, статистики сільського господарства, заготівель і бухгалтерського 

обліку, статистики праці і зарплати, населення, культури і охорони здоров’я, статистики 

фінансів, ціноутворення і торгівлі, зведених і балансових робіт, кадрів; бухгалтерії. 

 

 

Опис 21д 

Справ: 245; 1980, 1982, 1984–1986 рр. 

Документи відділів: статистики промисловості, транспорту, зв’язку, нової техніки, 

статистики капітального будівництва, житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення, статистики сільського господарства, заготівель і бухгалтерського 

обліку, статистики праці і зарплати, населення, культури і охорони здоров’я, статистики 

фінансів, ціноутворення і торгівлі, зведених і балансових робіт, кадрів; бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 1314; 1950, 1952–1970 рр. 
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Документи відділів: статистики промисловості, транспорту, зв’язку, нової техніки, 

статистики капітального будівництва, житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення, статистики сільського господарства, заготівель і бухгалтерського 

обліку, статистики праці і зарплати, населення, культури і охорони здоров’я, статистики 

фінансів, ціноутворення і торгівлі, зведених і балансових робіт, кадрів; бухгалтерії. 

 

 

Опис 1вц (обчислювальний центр) 

Справ: 1157; 1964–1969 рр. 

Документи відділів: підготовки і випуску статистичних матеріалів по промисловості, 

транспорту і зв’язку, по капітальному будівництву і житлово-комунальному господарству, по 

праці і зарплаті, по торгівлі і матеріально-технічному постачанню, по сільському 

господарству і заготівлях, механізованих розробок, обчислювальних робіт; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2вц 

Справ: 1252; 1970–1974 рр. 

Документи відділів: підготовки і випуску статистичних матеріалів по промисловості, 

транспорту і зв’язку, по капітальному будівництву і житлово-комунальному господарству, по 

праці і зарплаті, по торгівлі і матеріально-технічному постачанню, по сільському 

господарству і заготівлях, механізованих розробок, обчислювальних робіт; бухгалтерії. 

 

 

Опис 3вц 

Справ: 1321; 1975–1978 рр. 

Документи відділів: підготовки і випуску статистичних матеріалів по промисловості, 

транспорту і зв’язку, по капітальному будівництву і житлово-комунальному господарству, по 

праці і зарплаті, по торгівлі і матеріально-технічному постачанню, по сільському 

господарству і заготівлях, механізованих розробок, обчислювальних робіт; бухгалтерії. 

 

 

Опис 17 

Справ: 1086; 1979–1981 рр. 

Документи відділів: підготовки і випуску статистичних матеріалів по промисловості, 

транспорту і зв’язку, по капітальному будівництву і житлово-комунальному господарству, по 

праці і зарплаті, по торгівлі і матеріально-технічному постачанню, по сільському 

господарству і заготівлях, механізованих розробок, обчислювальних робіт; бухгалтерії. 

 

 

Опис 19д 

Справ: 142; 1967–1982 рр. 

Документи відділів: підготовки і випуску статистичних матеріалів по промисловості, 

транспорту і зв’язку, по капітальному будівництву і житлово-комунальному господарству, по 

праці і зарплаті, по торгівлі і матеріально-технічному постачанню, по сільському 

господарству і заготівлях, механізованих розробок, обчислювальних робіт; бухгалтерії. 

 

 

Опис 20 

Справ: 1722; 1982–1986 рр. 
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Документи відділів: підготовки і випуску статистичних матеріалів по промисловості, 

транспорту і зв’язку, по капітальному будівництву і житлово-комунальному господарству, по 

праці і зарплаті, по торгівлі і матеріально-технічному постачанню, по сільському 

господарству і заготівлях, механізованих розробок, обчислювальних робіт; бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 88; 1954–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1972–1982); загальних зборів 

членів профспілки та додатки до них; місцевого комітету профспілки. 

Колективні договори між адміністрацією управління та профорганізацією (1967–1971, 1973). 

Кошториси прибутків та видатків (1970–1982). Фінансові та статистичні звіти місцевого 

комітету (1962–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3060  Відділ будівництва і експлуатації автомобільних шляхів виконавчого комітету 

Лисянської районної Ради депутатів трудящих, смт. Лисянка Черкаської області 

Справ: 154; 1944–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 132; 1944–1961, 1965–1974 рр. 

Постанови, розпорядження обласного шляхового відділу, райвиконкому. 

Плани-завдання колгоспам та організаціям по будівництву місцевих шляхів (1946, 1947, 1967, 

1971–1974). Плани робіт по будівництву та ремонту шляхів обласного і місцевого значення 

(1965–1974). Виробничі плани (1949, 1959). Промислово-фінансові плани (1950–1956). 

Умови на соцзмагання між райвідділами та акти перевіряння їх виконання (1948, 1951, 1952, 

1955). 

Річні звіти: про виконання плану будівництва та ремонту шляхів; про наявність 

автомобільних шляхів (1966–1974); про виконання плану з праці (1966–1974); по кадрах 

(1968–1973). Документи (звіти, інформації) з раціоналізації та винахідництва, з техніки 

безпеки (1968–1973); (акти, висновки) перевіряння виконання плану роботи по будівництву 

шляхів керівними органами (1965, 1966). Акти приймання робіт по середньому ремонту 

шляхів місцевого значення (1966, 1971–1974). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1956, 1965–1974). Кошториси та будівництво 

автомобільних шляхів (1968–1974). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 22; 1969–1974 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1969, 1970); загальних зборів членів профспілки 

(1970, 1972–1974); засідань місцевого комітету (1972–1974). Звітні доповіді голови місцевого 

комітету (1970–1974). 

Плани роботи місцевого комітету (1971–1974). 

Колективний договір між адміністрацією відділу та профорганізацією (1974). 

Соцзобов’язання працівників відділу (1972, 1973). 

Кошториси витрат. Фінансові та статистичні звіти місцевого комітету. 
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Ф. Р-3061  Радгосп ―13 років Жовтня‖ Черкаського спеціалізованого тресту м’ясо-молочних 

радгоспів, с. Мар’янівка Лисянського району Черкаської області 

Справ: 288; 1948–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 198; 1948–1954, 1957–1974 рр. 

Накази, постанови: Київського міжобласного тресту радгоспів (1948–1954, 1957, 1958); 

Полтавського міжобласного спеціалізованого тресту м’ясо-молочних радгоспів (1965, 1966); 

Черкаського спеціалізованого тресту м’ясо-молочних радгоспів (1967–1972); Черкаського 

обласного управління сільського господарства (1959–1963); рішення, постанови 

райвиконкому (1965–1972). 

Протоколи: виробничих нарад радгоспу (1949, 1950, 1958, 1959); засідань бюро економічного 

аналізу (1972, 1973). 

Перспективні плани радгоспу та селекційно-племінної роботи (1966–1970). Виробничо-

фінансові плани радгоспу. 

Документи: (накази, постанови, довідки, акти) про організацію радгоспу, передавання 

колгоспів до радгоспу (1954, 1957, 1960, 1967); (накази, довідки, висновки, акти, пропозиції) 

перевіряння радгоспу керівними органами (1966–1969); (титульні списки, кошториси, звіти) з 

капбудівництва (1958–1969). 

Колективні договори (1948–1954, 1958, 1959, 1961). Соцзобов’язання працівників радгоспу 

(1959, 1961, 1965, 1969–1972). 

Основні показники виробничо-фінансової діяльності радгоспу (1965–1972). Аналізи 

господарської діяльності радгоспу (1968–1974). Плани та звіти про роботу з кадрами (1948, 

1950–1953, 1958–1962, 1965–1972); списки передовиків виробництва, показники про 

нагородження орденами та медалями (1963, 1967, 1970). Звіти по тваринництву (1961–1972). 

Агрономічні звіти (1965–1972). Статистичні звіти про виконання плану з праці та зарплати. 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950, 1959–1972). Річні бухгалтерські звіти. Акти 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності радгоспу (1958–1964). 

Книги історії полів сівозмін (1957–1965, 1970–1973). Шнурові книги обліку насіння (1666, 

1967, 1971, 1972). Державні племінні книги радгоспу (1967, 1970–1972). Технологічні карти 

радгоспу (1970–1974). 

 

 

Опис 2 

Справ: 64; 1973–1981 рр. 

Накази директора радгоспу з основної діяльності. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. Документи (протоколи, плани, 

колективні договори, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

Книги історії полів сівозмін (1974–1981). Шнурові книги обліку насіння (1973, 1974, 1979, 

1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 26; 1965–1972 рр. 
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Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань робітничого комітету. 

Плани роботи робітничого комітету. 

Колективні договори між адміністрацією радгоспу та робітничим комітетом. 

Кошториси витрат (1967–1969). Фінансові та статистичні звіти робітничого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3062  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 20-річчя Жовтня, с. Франківка 

Лисянського району Київської області 

Справ: 11; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1945–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1947, 1949, 

1950). 

Виробничо-фінансові плани (1947, 1948, 1950). 

Річні бухгалтерські звіти (1948, 1949). 

Книги обліку фондів, грошових прибутків (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3063  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області 

Справ: 16; 1957–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1957–1963 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1957–1961); засідань правління колгоспу (1957–

1961, 1963). Звіт голови правління колгоспу (1957). 

Виробничо-фінансові плани. 

Договір на соцзмагання між колгоспами та акт перевіряння його виконання (1960). 

Книга історії полів сівозмін (1962–1964). Сортонасіннева книга (1959–1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3064  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Авангард‖, с. Кам’яний Брід Лисянського 

району Київської області 

Справ: 17; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1947, 1949). 
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Річні бухгалтерські звіти (1947–1950). 

Головна книга (1945). Книги обліку фондів, грошових прибутків (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3065  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Авангард‖, с. Кам’яний Брід Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 184; 1951–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 118; 1951–1973 рр. 

Статут артілі (1965–1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників, засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови правління колгоспу (1959, 1962, 1965–1973). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1967–1969, 1973). 

Перспективний план колгоспу (1951–1955). Плани розвитку сільського господарства 

колгоспу (1958, 1964, 1965). Виробничо-фінансові плани (1951–1959, 1963, 1964). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1951–1955, 

1959–1967, 1972). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1965–1969). Списки та акти обміру 

присадибних ділянок колгоспу (1952, 1961). Річні бухгалтерські звіти (1951, 1952). 

Книги історії полів сівозмін (1951–1960, 1965–1973). Шнурові книги обліку насіння (1962–

1964, 1969–1972). Сортонасінневі книги (1958, 1959). Технологічні карти колгоспу (1970, 

1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 49; 1974–1983 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Документи (протоколи, плани, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

Книга історії полів сівозмін (1979–1983). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 17; 1964–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. Звітні 

доповіді голови профкому (1965, 1967, 1969, 1972, 1973). 

Кошториси витрат. Фінансові та статистичні звіти профкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3066  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Правда‖, хут. Чернега Чигиринського 

району Кіровоградської області 

Справ: 7; 1946–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ: 7; 1946, 1947, 1949 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Прибутково-видатковий кошторис (1947). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1947, 1949). 

 

 

Ф. Р-3067  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Галаганівка Чигиринського 

району Черкаської області 

Справ: 83; 1936–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1936–1938, 1947–1955 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1955); 

зборів бригад колгоспу (1951, 1952). 

Соцзобов’язання колгоспу по поставках (1947). Виробничі плани (1937, 1947–1949, 1951–

1955). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1947). 

Прибутково-видаткові кошториси (1937, 1938, 1948). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1936, 1947–1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 45; 1956–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу; зборів бригад 

колгоспу. 

Соцзобов’язання колгоспу по поставках. Виробничі плани. 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай. 

Прибутково-видаткові кошториси. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

 

 

Опис 3 

Справ: 8; 1972, 1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу; зборів бригад 

колгоспу. 

Соцзобов’язання колгоспу по поставках. Виробничі плани. 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай. 

Прибутково-видаткові кошториси. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3068  Чигиринський повітовий військово-революційний комітет (повітревком), м. 

Чигирин Кременчуцької губернії  

Справ: 6; 1919–1921 рр. 
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Опис 1 

Справ: 6; 1919, 1921 рр. 

Протоколи: засідань повітової військової наради (1921); засідань повітревкому (1919); 

загальних зборів мешканців села (1919); засідань волосних Рад про вибори делегатів на Ш 

Всеукраїнський з’їзд Рад, посвідчення делегатів з’їзду (1919). Телефонограма про вибори 

членів Александровського волосного виконкому (1919). 

Книги реєстрації вхідних та вихідних документів (1919). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3069  Відділ торгівлі виконавчого комітету Уманської міської Ради народних депутатів, 

м. Умань Черкаської області 

Справ: 191; 1944–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 191; 1944–1982 рр. 

Накази: Міністерства торгівлі УРСР (1965); управління харчової промисловості і торгівлі 

(1966, 1967); міського торгівельного відділу (1944–1960); рішення міськвиконкому (1950–

1982). 

Плани: роботи відділу (1952–1960, 1966–1982); роздрібного товарообігу (1951–1954, 1963, 

1964, 1970–1982); з праці (1970–1973, 1978–1982). 

Соцзобов’язання підприємств торгівлі, громадського харчування (1969–1974). 

Документи: (витяги з наказів, характеристики) про нагородження працівників торгівлі (1971); 

(доповіді, довідки, інформації) про стан торгівлі, громадського харчування в місті (1969–

1982); про виконання плану по торгівлі (1957). Звіти: про роботу відділу (1949, 1955); про 

роботу підприємств громадського харчування (1954); про виконання плану з праці (1978–

1982). Довідки про розвиток торгівельної мережі та виконання плану роздрібного товарообігу 

(1949–1954, 1961, 1962, 1965–1982). Схеми торгівельної мережі, списки підприємств 

громадського харчування (1958, 1962, 1968–1982). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1970–1982). Зведені звіти про виконання кошторису на 

утримання апарату відділу (1972–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3070  Виконавчий комітет Уманської міської Ради народних депутатів, м. Умань 

Черкаської області 

Справ: 1067; 1944–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 838; 1944–1981 рр. 

Документи загального відділу, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

централізованої бухгалтерії. 
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Опис 2 

Справ: 135; 1982–1984 рр. 

Документи загального відділу, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

централізованої бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 33; 1950–1969 рр. 

Документи загального відділу, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, 

централізованої бухгалтерії. 

 

 

Опис 1в 

Справ: 19; 1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати міськради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися. 

 

 

Опис 2в 

Справ: 9; 1948, 1949, 1951, 1954, 1960 рр. 

Рішення міськвиконкому про реєстрацію кандидатів у народні суди та народні засідателі, про 

затвердження рахункових комісій. 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у народні суди та засідателі і 

голосування по виборах, біографії кандидатів, заяви кандидатів про згоду балотуватися. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 33; 1971–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1975–1980); загальних зборів членів профспілки та 

звітні доповіді голови місцевого комітету (1973–1980); засідань місцевого комітету (1973–

1980). 

Плани роботи місцевого комітету (973–1979). 

Кошторис витрат (1976). Статистичні звіти про роботу місцевого комітету (1971–1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3071  Відділ культури виконавчого комітету Уманської міської Ради народних 

депутатів, м. Умань Черкаської області 

Справ: 185; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 85; 1954–1976 рр. 

Рішення міськовиконкому (1968–1976). 

Протоколи: засідань Ради відділу (1976); засідань робітничої групи при відділі (1976). 

Плани: роботи відділу; роботи бібліотек (1974, 1975). 

Документи (протоколи засідань жюрі, постанови, графіки) про проведення міських 

фестивалів художньої самодіяльності (1967, 1974–1976). Інформації, довідки про роботу 
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культурно-освітніх установ міста (1964–1968, 1975, 1976). Річні звіти про роботу бібліотек 

(1962, 1963, 1969, 1972–1975). Статистичні звіти про чисельність працівників апарату відділу, 

розприділення всіх працюючих по займаних посадах, роботу з кадрами (1974–1976). 

Паспорти історичних пам’ятників, список пам’ятників історії і культури (1973). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954, 1974–1976). Річні звіти про виконання кошторису 

(1973–1976). 

 

 

Опис 2 

Справ: 18; 1977–1980 рр. 

Рішення міськовиконкому. 

Протоколи: засідань Ради відділу; засідань робітничої групи при відділі. 

Плани: роботи відділу; роботи бібліотек. 

Документи (протоколи засідань жюрі, постанови, графіки) про проведення міських 

фестивалів художньої самодіяльності. Інформації, довідки про роботу культурно-освітніх 

установ міста. Річні звіти про роботу бібліотек. Статистичні звіти про чисельність 

працівників апарату відділу, розприділення всіх працюючих по займаних посадах, роботу з 

кадрами. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання кошторису. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 82; 1954–1973 рр. 

Документи (протоколи, рішення, плани, звіти) про роботу міжвідомчої Ради; читацьких 

конференцій Уманських міських дитячої бібліотеки та бібліотеки для дорослих. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3072  Уманський районний інформаційно-обчислювальний центр держстатистики 

статистичного управління Черкаської області, м. Умань Черкаської області 

Справ: 150; 1944–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 150; 1944–1950, 1962–1973 рр. 

Рішення міськвиконкому (1970–1973). 

Документи (аналітичні записки і довідки, зведення, таблиці): з усіх галузей статистики, 

представлені місцевим керівним органам (1963–1973); з усіх галузей розвитку господарства 

та культури (1963–1973). 

Документи (зведення, звіти, таблиці); одноразового обліку та перепису по галузях статистики 

(1944–1950); промисловості (1962–1973); худоби в державних та кооперативних 

господарствах (1963–1973); сільського господарства (1962–1973); капітального будівництва 

та житлово-комунального господарства (1967–1973); з питань освіти та культури (1968–

1973); транспорту зв’язку (1973); праці та зарплати (1962–1973); перепису установ охорони 

здоров’я (1963–1973); про роботу з кадрами (1963–1973). Відомості про природній та 

механічний рух населення (1963–1973). 

 

 



1231 

 

 

 

 

Ф. Р-3073  Планова комісія виконавчого комітету Уманської міської Ради народних 

депутатів, м. Умань Черкаської області 

Справ: 238; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 238; 1944–1980 рр. 

Постанови, розпорядження, рішення міськвиконкому (1944–1946, 1950, 1951, 1954, 1962, 

1964, 1967, 1976–1980). Постанови обласної планової комісії (1974). 

Протоколи засідань: міської планової комісії (1946–1951, 1959, 1970–1980); міської 

методичної ради по товарах народного споживання (1976–1980). 

Проекти планів та плани розвитку народного господарства міста. Документи про план 

відновлення та розвитку місцевого господарства міста (1950). Плани випуску валової 

продукції та головних виробів по підприємствах (1956, 1963, 1973–1975). 

Документи (основні показники, підсумки, звіти та інші): про виконання 

народногосподарського плану (1944–1948, 1957, 1969–1980); про виконання планів по 

виробництву основних видів продукції промисловими підприємствами (1944, 1945, 1955–

1957, 1962–1975): по історії міста (1948); про роботу планової комісії (1949, 1955, 1974); про 

виробництво товарів народного споживання (1961–1978); про хід капітального будівництва в 

місті (1956–1976); по соцзмаганню трудящих (1944–1949, 1956–1959, 1963–1980). Економічні 

довідки міста (1959, 1969, 1974–1980). 

Акти про збитки та злодіяння, нанесені німецько-фашистськими загарбниками; списки 

громадян, вивезених до Німеччини (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3074  Редакція газети ―Уманська Зоря‖ – орган Уманських міського і районного 

комітетів Компартії України, міської і районної Рад народних депутатів, м. Умань Черкаської 

області 

Справ: 146; 1948–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 139; 1948–1980 рр. 

Накази: Київського обласного відділу культури (1949); Київського обласного управління у 

справах поліграфічної промисловості і видавництва (1952); рішення міськвиконкому (1974). 

Плани роботи редакції та її відділів (1959, 1961, 1962, 1965–1974). 

Підшивки газет (1959–1968, 1971, 1975–1980). 

Листи, які відображають побут та культуру трудящих та питання сільського господарства 

(1962–1974); сільських кореспондентів, які надіслані на конкурс (1962, 1972, 1973). 

Річні звіти: про роботу редакції (1958, 1961, 1966–1974); про роботу з листами (1962); про 

роботу з кадрами (1955–1966). Відомості про вихід багатотиражних газет по редакції (1963). 

Інформації про роботу сільських кореспондентів редакції (1959). Документи по історії міста 

(1963). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1974). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність редакції (1948–1963, 1966–1980). 
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Опис 1м 

Справ: 7; 1968–1971, 1974 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1968, 1969); загальних зборів членів профспілки 

(1974); засідань комітету (1969, 1970). Звітні доповіді голови місцевого комітету про роботу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3075  Виконавчий комітет Уманської районної Ради народних депутатів, м. Умань 

Черкаської області 

Справ: 595; 1931–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 561; 1944–1977 рр. 

Постанови райвиконкому (1944–1952, 1958–1961); розпорядження райвиконкому (1966–

1977), рішення райвиконкому (1950, 1958, 1959, 1961). 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1948–1977); засідань райвиконкому (1945–1977). 

Плани роботи виконкому (1952–1977); розвитку сільського господарства по району (1951). 

Державні плани розвитку сільського господарства (1949–1954). 

Документи: (протоколи, списки) про нагородження орденами та медалями передовиків 

сільського господарства, багатодітних матерів (1957–1977); (довідки, звіти, акти, листування 

та інші) про роботу релігійних общин (1962, 1965–1977); (протоколи, плани, довідки) про 

роботу постійних комісій (1963–1979). Інформації, довідки про стан організаційно-масової 

роботи (1957, 1958, 1963–1977). Інформації райвиконкому: про стан розгляду заяв та скарг 

трудящих (1963, 1964); про хід виконання постанов, рішень органів вищого рівня з питань 

соціально-культурного будівництва та сільськогосподарського виробництва (1966–1977). 

Накази виборців депутатам та інформації про проведення звітів перед виборцями (1965–

1979). 

Статистичні звіти: про склад депутатів виконкому, постійних комісій (1957, 1963–1977); про 

склад та зміни голів сільрад (1945, 1946, 1953). 

Документи (протоколи, списки, статзвіти, заяви) виборців до Верховної Ради СРСР (1962); 

виборів до районної Ради (1967, 1969–1971, 1973, 1975, 1977); виборів народного суду та 

народних засідателів (1963, 1965, 1967, 1969–1971, 1975, 1977). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1948, 1955–1977). Річні звіти про виконання 

кошторису витрат (1947–1952, 1958–1977). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). Списки учасників 

оборони Ленінграда, які проживають в районі (1957). 

Журнали реєстрації рішень та розпоряджень райвиконкому (1966–1977). 

 

 

Опис 2 

Справ: 10; 1931, 1932 рр. 

Протоколи: засідань та постанови пленуму (1932); колегії райвиконкому (1931); засідань Ради 

Народних Комісарів УРСР; Української економічної наради; обліково-контрольної комісії з 

оприділення урожаю (1932); оргкомітету Вінницького облвиконкому. Документи (протоколи, 

постанови, списки) зльоту жінок-переможців хлібозаготівлі. 
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Плани: осінньої сільськогосподарської кампанії по району (1931); підготовки 

сільськогосподарських кадрів (1932). 

 

 

Опис 1в 

Справ: 3; 1954, 1957 рр. 

Документи про вибори народного суду. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 21; 1967–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1967, 1968, 1971, 1973–1975); загальних зборів 

членів профспілки (1969–1972); засідань місцевого комітету. 

План роботи місцевого комітету (1973). 

Статистичні звіти про роботу місцевого комітету (1969–1971, 1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3076  Виконавчий комітет Бабанської районної Ради депутатів трудящих, с. Бабанка 

Бабанського району Черкаської області 

Справ: 135; 1936–1959 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 129; 1936–1959 рр. 

Постанови: Київського облвиконкому (1944–1953); Черкаського облвиконкому (1954–1959). 

Обов’язкові рішення райвиконкому (1950–1959). Розпорядження райвиконкому (1955–1958). 

Протоколи: сесій райради (1947, 1951–1959); засідань райвиконкому (1944–1959). 

Календарні плани засідань райвиконкому (1951–1959). Плани: роботи постійних комісій 

(1958, 1959); розвитку сільського господарства району (1946–1956). Народногосподарські 

плани (1951, 1958). Договори на соцзмагання району (1944). Державний акт на вічне 

користування землею колгоспниками (1936–1948). 

Зведені статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій та скликання сесій (1957); 

статистичні звіти про склад та зміни голів сільрад (1954). Економічні показники розвитку 

сільського господарства району (1954). Разовий звіт про розпорядження землі по угіддях та 

землекористувачах (1946). Відомості: про виконання плану з усіх видів народного 

господарства (1948, 1951, 1952, 1955, 1956); про електрифікацію колгоспів району та хід 

будівництва житлових будинків по району (1948). 

Прибутково-видаткові кошториси колгоспів району (1947–1951, 1955–1957). Зведені річні 

звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспів району (1945–1950, 1953). 

Допитні листи громадян, які повернулися з Німеччини, списки репатрійованих (1947). 

 

 

Опис 1в 

Справ: 4; 1947, 1950, 1953 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати райради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953). 

Особові картки депутатів (1947, 1950). 
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Опис 2в 

Справ: 2; 1954 р. 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у народних суд, голосування 

по виборах, списки кандидатів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3077  Бабанська ремонтно-технічна станція (РТС) Черкаського обласного управління 

матеріально-технічного постачання і ремонтно-технічних станцій, с. Бабанка Уманського 

району Черкаської області 

Справ: 15; 1958–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1958–1960 рр. 

Рішення райвиконкому (1959). 

Накази директора станції з основної діяльності (1958, 1959). 

Виробничо-фінансові плани (1958, 1959). 

Заяви на рацпропозиції(1959). Примірні договори станції з колгоспами про підготовку 

трактористів на курсах (1960). 

Документи (плани, титульні списки, звіти) з капітального будівництва (1959). Акти про 

нещасні випадки, пов’язані  

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність станції (1958, 1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3078  Виконавчий комітет Коржово-Слобідської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Коржова Слобідка Уманського району Черкаської області 

Справ: 126; 1944–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 126; 1944–1963 рр. 

Протоколи: пленумів сільради (1944); сесій сільради (1945, 1946, 1948, 1949, 1951–1963); 

засідань виконкому (1945, 1948, 1957–1963); загальних зборів мешканців села (1949). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1956–1963). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1952, 1957). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1949, 1959, 1961–1963). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1953, 1955, 1957–

1959); про чисельність та витрати фонду зарплати та кількість штатних одиниць (1951–1954). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1955, 1956, 1960). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради 

(1959). Списки депутатів сільради (1957). 

Бюджети сільради (1948–1950, 1953–1963). Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1949, 

1950, 1953, 1954, 1958–1963). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946–1961). 
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Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1955–1957, 1962, 1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3079  Виконавчий комітет Заячківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Заячківка 

Бабанського району Черкаської області 

Справ: 32; 1945–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1945–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому (1945–1947). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1950–1953). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1953). Статистичні звіти про склад депутатів, 

виконкому, постійних комісій (1953). 

Листування з райвиконкомом: з питань благоустрою села, виконання планів закупівель 

сільськогосподарських продуктів у населення (1946); з питань збирання урожаю та допомоги 

сім’ям військовослужбовців (1945). 

Бюджети сільради (1945, 1946, 1949, 1952–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 

1952–1954). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1945, 1949, 1952). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1950, 1951, 1954). 

 

 

 

 

Ф. Р-3080  Виконавчий комітет Свинарської сільської Ради депутатів трудящих, с. Свинарка 

Бабанського району Черкаської області 

Справ: 36; 1945–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1945–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1946, 

1947). 

Бюджети сільради (1948, 1950, 1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1947, 1954). 

Звіт про виконання кошторису витрат (1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3081  Виконавчий комітет Шаринської сільської Ради депутатів трудящих, с. Шарин 

Ладижинського району Черкаської області 

Справ: 33; 1945–1954 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 33; 1945–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1953); засідань виконкому (1946–1949). 
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Статистичний звіт про склад депутатів, виконкому (1946). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат (1948–1954). Звіти про виконання кошторису витрат 

(1948–1950). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1951–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3082  Виконавчий комітет Аполянської сільської Ради депутатів трудящих, с. Аполянка 

Бабанського району Черкаської області 

Справ: 133; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 127; 1944–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1958); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1944, 1951). 

Протоколи засідань, плани роботи, інформації, списки постійних комісій (1950–1953, 1957). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950–1953, 1956, 

1957). Інформації про організаційно-масову роботу (1955–1957). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1952, 1953, 1956–

1959); про чисельність господарств та населення, хід будівництва, витрати фонду зарплати 

(1947, 1949, 1952–1955). 

Бюджети сільради (1946, 1949–1959). Штатні розписи, кошториси витрат (1949, 1951–1958). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947–1958). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1952, 1959). 

Відомості про збитки, нанесені селу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 1в 

Справ: 6; 1953, 1955, 1957, 1959 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3083  Виконавчий комітет Фурманської сільської Ради депутатів трудящих, с. Фурманка 

Ладижинського району Черкаської області 

Справ: 54; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1950, 1952–1954); засідань виконкому (1944–1946, 1949, 

1953). 

Протоколи засідань, плани роботи, інформації постійних комісій (1949–1952). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950–1952). 
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Інформації про роботу виконкому (1951, 1952). Звіти: про підсумки сівби під урожай (1945, 

1946, 1950); про кількість населення (1945, 1946, 1950–1954); про наявність тварин (1944, 

1946). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1947, 1950–1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945–1949). 

Списки людей, які прибули з Німеччини (1945); поліцаїв (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3084  Виконавчий комітет Танської сільської Ради народних депутатів, с. Танське 

Уманського району Черкаської області 

Справ: 142; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 142; 1950–1958, 1972–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1952–1958, 1972–1980); засідань виконкому; звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями (1976–1980); загальних зборів мешканців села 

(1974–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій. 

Плани роботи виконкому (1978–1980). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 

1951, 1954–1957, 1974–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1974–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1957, 1958, 1976–1980). 

Одноразові звіти про стать та вік населення (1953, 1957). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1956, 1958, 1972–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1950–1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3085  Виконавчий комітет Вільшанської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Вільшанка Бабанського району Черкаської області 

Справ: 30; 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому (1947–1949, 1953). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1954). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1953). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах (1947). 
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Бюджети сільради (1948–1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1951–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3086  Виконачий комітет Посухівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Посухівка 

Ладижинського району Черкаської області 

Справ: 49; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому (1944, 1945, 1947–1950) 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950–1952). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1947, 1949, 1951, 1953). 

Одноразові звіти про наявність населення (1948–1950, 1953); звіти про хід будівництва (1948, 

1950). Листування з райвиконкомом з питань будівництва, розвитку сільського господарства 

(1944, 1946, 1948). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950). 

Бюджети сільради (1949–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1948–1953). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1948–1950, 1952, 1954). 

Акти обстеження особистих господарств колгоспників, які потерпіли збитки під час окупації 

(1944). Списки мешканців села, яких вивезено до Німеччини (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3087  Виконавчий комітет Степківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Степківка 

Ладижинського району Черкаської області 

Справ: 50; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1949); засідань виконкому (1945–1949); загальних зборів 

мешканців села (1945–1948). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1949). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 1949, 

1952). 

Статистичний звіт про склад виконкому, постійних комісій (1951). Листування з 

райвиконкомом з питань благоустрою села, повернення громадян, вивезених до Німеччини, з 

питань виконання плану будівництва та вербування робочої сили (1944, 1945). 

Бюджети сільради (1946–1954). Штатні розписи, кошториси витрат. Звіти про виконання 

сільського бюджету (1951, 1952). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету. 
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Списки воїнів, які пропали безвісти, сімей військовослужбовців, репатрійованих громадян, 

призовників, демобілізованих громадян, багатодітних та одиноких матерів (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3088  Виконавчий комітет Рогівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Рогова 

Бабанського району Черкаської області 

Справ: 35; 1945–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1945–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1954); засідань виконкому (1946, 1947, 1949–1953) 

загальних зборів мешканців села (1950). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1950). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1952). Статистичні звіти: про склад депутатів, 

виконкому, постійних комісій (1945, 1950, 1952); звіти про кількість населення, худоби 

(1950); про хід будівництва на селі (1951). Листування з райвиконкомом з питань надання 

матеріальної допомоги, охорони здоров’я (1945, 1946). 

Бюджети сільради (1951–1954). Кошториси витрат (1953, 1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3089  Виконавчий комітет Вільшано-Слобідської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Вільшана-Слобідка Бабанського району Черкаської області 

Справ: 21; 1947–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ; 21; 1947–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому (1947). 

Акт перевіряння виконання договору на соцзмагання між сільрадами (1950). 

Бюджети сільради (1948–1950, 1952, 1954). Кошториси витрат (1953, 1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1951–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3090  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний Прапор‖, с. Максимівка 

Ладижинського району Черкаської області 

Справ: 49; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1944–1959 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946, 1949–1959); засідань правління 

колгоспу. 

Державний план розвитку сільського господарства (1954). Виробничо-фінансові плани (1949, 

1952–1958). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1956–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1950). 

Книги: головних рахунків (1951); обліку присадибних ділянок колгоспників (1944); обліку 

основних засобів, фондів, натуральних прибутків та їх розприділення (1951, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3091  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Колос‖, с. Яроватка Уманського району 

Київської області 

Справ: 10; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1951). 

Державний план розвитку сільського господарства (1950). Виробничі плани (1944.1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945, 1947, 1950). 

Головна книга (1948). Книга обліку прибутків та видатків бюджету (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3092  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Трудовик‖, с. Бабанка Бабанського району 

Київської області 

Справ: 5; 1948–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1948–1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950); засідань правління колгоспу (1949–1951). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950). 

Головна книга (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3093  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Прапор‖, с. Бабанка Бабанського району 

Київської області 

Справ: 3; 1948–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1948, 1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1949). 
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Річний звіт колгоспу (1949). 

Головна книга (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3094  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, с. Бабанка Бабанського 

району Київської області 

Справ: 4; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1946, 1949, 1950 рр. 

Виробничий план (1949). 

Головні книги (1949, 1950). Книга обліку грошових коштів (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3095  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Бабанка Бабанського 

району Київської області 

Справ: 6; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1949); засідань правління колгоспу (1947–

1950). 

Головна книга (1947). Книга обліку майна (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3096  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖, с. Бабанка Бабанського 

району Київської області 

Справ: 2; 1949 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1949 р. 

Протоколи загальних зборів колгоспників. 

Головна книга. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3097  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жовтневої революції, с. Посухівка 

Ладижинського району Черкаської області 
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Справ: 50; 1941–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1941, 1944–1959 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1959). 

Державний план розвитку сільського господарства (1955). Планові завдання по розвитку 

сільського господарства (1947–1952). Плани розвитку тваринництва (1949–1951). Виробничо-

фінансові плани (1951, 1954, 1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). Агрономічні звіти 

(1957). Відомості та акти про виконання договорів на соцзмагання між колгоспами (1956, 

1957). Акти: обслідування стану тваринництва (1947, 1948); присадибних ділянок (1952–

1954); перевіряння розміщення посівів (1956). 

Списки присадибних ділянок членів колгоспу (1941, 1947). 

Прибутково-видаткові кошториси (1947–1952, 1955, 1957). 

Головна книга (1947). Книги обліку фондів, натуральних прибутків (1947). 

 

 

 

 

Ф. Р-3098  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Свинарка Бабанскього 

району Київської області 

Справ: 14; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Виробничий план 

(1948). 

Головні книги. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3099  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖, с. Антонівка Ладижинського 

району Київської області 

Справ: 19; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1950); засідань правління колгоспу (1946–

1949). 

Виробничі плани (1948, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1949). 

Документи по присадибних ділянках колгоспників (1947–1950). 

Головна книга (1947). Книги обліку фондів, грошових прибутків та їх розприділення (1945, 

1947). 
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Ф. Р-3100  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Рижавка Ладижинського 

району Київської області 

Справ: 8; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1945, 1948–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу (1950). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

Головна книга (1948). Допоміжна книга по рахунках колгоспу (1945). Книги обліку 

держпоставок та колгоспної торгівлі, майна, натуральних прибутків та їх розприділення 

(1948, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3101  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖, с. Рижавка Ладижинського 

району Київської області 

Справ: 19; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1949 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1947); засідань правління колгоспу (1945, 

1947, 1949). 

Виробничі плани (1947, 1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Звіти про виконання 

сільськогосподарських робіт в колгоспі (1944). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). Акти 

інвентаризації тваринницьких приміщень та стану сільськогосподарських культур на полях 

колгоспу (1945). 

Листування з райвиконкомом з питань виконання плану посіву, збирання 

сільськогосподарських культур та розвитку тваринництва, благоустрій села (1944, 1946, 1948, 

1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3102  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Ленінський шлях‖, с. Вільшана-Слобідка 

Бабанського району Черкаської області  

Справ: 30; 1946–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1946, 1948–1955 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950, 1951, 1953–1955); засідань правління 

колгоспу (1948–1951, 1953–1955). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950, 1952, 1955). 
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Земельно-шнурова книга (1950). Головні книги (1946, 1948, 1949, 1950). Книги обліку 

держпоставок та колгоспної торгівлі, фондів, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, натуральних затрат (1946, 1948, 1949, 1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3103 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Друга п’ятирічка‖, с. Сушківка 

Бабанського району Київської області 

Справ: 2; 1950 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1950 р. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3104  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона Зірка‖, с. Сушківка Бабанського 

району Київської області 

Справ: 1; 1950 р. 

Опис 1 

Справ: 1; 1950 р. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3105  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Любашівка Ладижинського 

району Київської області 

Справ: 31: 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Соцзобов’язання працівників тваринництва та документи про їх виконання (1949). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). Акти ревізійної комісії 

про господарську діяльність колгоспу (1944). 

Земельно-шнурова книга (1946). Головні книги (1946–1948, 1950). Книги обліку основних 

засобів, держпоставок та колгоспної торгівлі, та колгоспної торгівлі, фондів, грошових і 

натуральних прибутків та їх розприділення. 
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Ф. Р-3106  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. Юрківка Уманського 

району Черкаської області 

Справ: 64; 1944–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 64; 1944–1964 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1949, 1952–

1964). 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1955). План розвитку сільського 

господарства колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові плани (1955–1962). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1960). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу (1947–1952). Агрономічні звіти про посів та збирання 

сільськогосподарських культур (1953, 1956–1960). Статистичні звіти про стан тваринництва в 

колгоспі (1957, 1958, 1960, 1964). Обґрунтування сівозмін в колгоспі (1952–1955). 

Характеристика колгоспу в учасники Всесоюзної сільськогосподарської виставки (1957). 

Списки передовиків сільського господарства (1956, 1957). 

Листування з райвиконкомом про виконання виробничого плану, плану розвитку 

тваринництва (1945, 1958). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1955–1957) 

Головні книги (1946, 1956). Книги обліку основних засобів, фондів (1945, 1949). 

Бухгалтерські документи касово-меморіального порядку (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3107  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний заможник‖, с. Рижавка 

Ладижинського району Київської області 

Справ: 11; 1948–1950 р. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1948–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1949). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

Головні книги (1948, 1950). Книги обліку майна, натуральних прибутків (1948, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3108  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Енгельса, с. Степківка Уманського 

району Черкаської області 

Справ: 70; 1944–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 70; 1944–1962рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1961); засідань правління колгоспу (1945–

1949, 1951–1962). 
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Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1953, 1955). Перспективний 

план розвитку сільського господарства (1955–1960). Виробничо-фінансові плани. 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1957–1960). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). Заключний звіт про 

підсумки сівби під урожай (1956). 

Схематичні плани, кошториси та пояснюючі записки по будівництву водоймищ (1945). Акти 

та таблиці сівозмін (1953–1957). Акти апробації насіння (1945). 

Прибутково-видаткові кошториси (1948, 1954, 1955). 

Головна книга (1945). Книги обліку матеріалів та продуктів, грошових і натуральних 

прибутків та їх розприділення (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3109  Уманський вітамінний завод ім. ХХV з’їзду КПРС Всесоюзного промислового 

об’єднання по виробництву вітамінів, м. Умань Черкаської області 

Справ: 752; 1953–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 627; 1953–1981 рр. 

Постанови Ради народного господарства Черкаського економічного району (1961, 1962); 

накази: Головного управління вітамінної промисловості (1954, 1967); Міністерства медичної 

промисловості УРСР (1968–1971, 1974, 1976, 1978–1981); Міністерства промисловості 

продтоварів (1957, 1960–1963). 

Накази директора заводу з основної діяльності (1961–1965, 1968–1981). Розпорядження 

директора заводу з виробничих питань (1970–1981). 

Протоколи: виробничих нарад працівників та службовців заводу (1954); засідань технічної 

ради (1959–1965, 1971–1981). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1957, 1960–1981). Промислово-фінансові плани (1953–

1956, 1958, 1959, 1967). Плани з праці та випуску товарної продукції (1960–1964, 1969–1981). 

Річні плани виробничої діяльності заводу (1966, 1967). 

Документи (протоколи, плани, звіти, розрахунки, довідки та інші): з питань раціоналізації та 

винахідництва; наукової організації праці (1966–1981); про розвиток нової техніки та 

впровадження передової технології (1968–1981); про науково-дослідної роботи (1966–1981); 

про якість продукції, яка випускається (1966–1981); з охорони праці та техніки безпеки (1954, 

1956, 1957, 1964–1981); з питань капітального будівництва (1969–1976); про роботу з кадрами 

(1968–1981). Статистичні звіти: про виконання плану з продукції, праці, собівартості товарної 

продукції (1960–1967, 1970–1981); про чисельність працівників, розприділення всіх 

працюючих по займаних посадах (1971–1981). 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1954–1959, 1968–1971, 1978–1981). 

Соцзобов’язання колективу заводу, договори на соцзмагання та акти перевіряння їх 

виконання (1957, 1965–1981). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 125; 1953–1980 рр. 

Протоколи: заводських конференцій (1965–1967, 1972, 1974–1980); звітно-виборних 

профзборів (1955, 1961, 1963); загальних зборів членів профспілки (1953–1970, 1973, 1975); 
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засідань заводського комітету (1953, 1960–1980); засідань президії постійно-діючих нарад 

(1972–1977). Звітні доповіді голови завкому про роботу (1957, 1968, 1970, 1971, 1973). 

Плани роботи завкому (1960–1980). 

Колективні договори між адміністрацією заводу та заводським комітетом та акти перевіряння 

їх виконання (1963, 1966, 1967, 1970–1975). Договори на соцзмагання та відомості про 

виконання соцзобов’язань (1960–1963). 

Кошториси витрат (1960–1977). Статистичні та фінансові звіти про роботу завкому (1960–

1977) 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3110  Уманський завод ―Мегометр‖ Всесоюзного промислового об’єднання 

―Союзелектроприлад‖ Міністерства приладобудування засобів автоматизації і систем 

управління СРСР, м. Умань Черкаської області 

Справ: 1100; 1957–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 877; 1957–1980 рр. 

Документи канцелярії, відділів: кадрів, праці і зарплати, наукової організації праці, планово-

економічного, головного технолога, головного конструктора, головного механіка, головного 

енергетика, капітального будівництва, збуту, технічного контролю, бюро технічної 

інформації і рацпропозицій, техніки безпеки, стандартизації; центрально-заводської 

лабораторії, народного контролю; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 104; 1957–1977 рр. 

Документи канцелярії, відділів: кадрів, праці і зарплати, наукової організації праці, планово-

економічного, головного технолога, головного конструктора, головного механіка, головного 

енергетика, капітального будівництва, збуту, технічного контролю, бюро технічної 

інформації і рацпропозицій, техніки безпеки, стандартизації; центрально-заводської 

лабораторії, народного контролю; бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 23; 1963–1970 рр. 

Документи канцелярії, відділів: кадрів, праці і зарплати, наукової організації праці, планово-

економічного, головного технолога, головного конструктора, головного механіка, головного 

енергетика, капітального будівництва, збуту, технічного контролю, бюро технічної 

інформації і рацпропозицій, техніки безпеки, стандартизації; центрально-заводської 

лабораторії, народного контролю; бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 96; 1959–1980 рр. 

Постанови Черкаської обласної ради профспілки (1959–1965). 
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Протоколи: звітно-виборних конференцій (1971–1974, 1979); заводських конференцій (1960, 

1966–1968, 1971, 1977–1979); засідань заводського комітету. Звітні доповіді голови про 

роботу завкому (1967–1969, 1974–1976). 

Плани роботи заводського комітету (1959–1961, 1966–1971, 1974–1979). 

Колективний договір між адміністрацією заводу і заводським комітетом та акт перевіряння 

його виконання (1962). Соцзобов’язання працівників та службовців (1965, 1966). 

Кошториси витрат. Статистичні та фінансові звіти про роботу завкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3111  Уманський оптико-механічний завод Всесоюзного державного промислового 

госпрозрахункового об’єднання по виробництву засобів оргтехніки ―Союзоргтехніка‖ 

Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і систем управління СРСР, м. Умань 

Черкаської області 

Справ:527; 1960–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 444; 1960–1980 рр. 

Постанови, розпорядження голови Раднаргоспу (1965); накази Міністра приладобудування, 

засобів автоматизації і систем управління СРСР (1966, 1967, 1975–1980); рішення 

міськвиконкому (1975–1980).  

Накази директора заводу з основної діяльності (1974–1980). 

Протоколи: виробничих нарад (1961); загальних зборів заводу (1963). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1963–1980). Промислово-фінансовий план (1962). 

Плани з праці та собівартості продукції. 

Документи (плани, звіти, договори, довідки, акти та інші); з питань раціоналізації та 

винахідництва (1962–1980); наукової організації праці (1971–1980); соцзмагання (1961–1980); 

про розвиток нової техніки та передової технології (1966–1980); про охорону праці та техніку 

безпеки (1966–1980); групи народного контролю (1978–1980); про роботу з кадрами (1961, 

1963–1980); з капітального будівництва (1960–1963, 1976–1980). Річні звіти про постачання 

готової продукції, залишки і надходження сировини та матеріалів (1969–1980); статистичні 

звіти про виконання планів з парці та випуску продукції (1960, 1967–1980). Економічна 

довідка заводу (1964). 

Колективні договори (1962, 1963, 1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1960–1971). Річний звіт про фінансово-господарську 

діяльність заводу (1969). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 83; 1961–1963, 1966–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1974–1980); звітно-виборних профзборів 

(1963, 1967, 1972, 1973); загальних зборів членів профспілки; засідань заводського комітету. 

Звітні доповіді голови про роботу завкому (1966, 1968, 1969, 1971). 

Плани роботи заводського комітету (1969–1979). 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом та акти перевіряння 

їх виконання (1967, 1969–1971). Річні колективні соцзобов’язання та довідки про їх 

виконання (1966, 1969, 1971–1979). 
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Кошториси витрат (1966, 1968–1977). Статистичні та фінансові звіти про роботу завкому 

(1966, 1968–1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3112  Уманський міський комітет професійної спілки працівників державних установ, м. 

Умань Черкаської області 

Справ: 202; 1950–1995 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 202; 1950–1995 рр. 

Протоколи: міської конференції профспілки (1957, 1974, 1979, 1981, 1984, 1986, 1989, 1995); 

звітно-виборних профконференцій (1967, 1976); пленумів міському (1972–1995); засідань 

президії міському (1971–1995); засідань міськкому (1971–1995); звітно-виборних профзборів 

низових профорганізацій (1957, 1961, 1964–1973, 1976, 1977, 1985, 1986); засідань місцевих 

комітетів профорганізацій (1958, 1959). Звітні доповіді про роботу міського комітету (1950–

1976). 

Плани роботи міського комітету (1955–1957, 1962–1983). 

Документи (протоколи, плани, довідки, списки): про роботу комісії по соцстраху (1970, 1971, 

1975–1979); виробничо-масової, культурно-масової та житлово-побутової комісій (1977–

1979). 

Колективні договори державних установ (1977–1979). Соцзобов’язання колективів 

державних установ (1977–1979, 1984–1986). 

Журнал обліку бригад ударників комуністичної праці та відмінників держустанов (1972–

1974). 

Кошториси витрат (1956, 1957, 1961–1986). Річні статистичні та фінансові звіти про роботу 

міського комітету (1954–1986); статистичні звіти низових профорганізацій про підсумки 

виборів (1965–1986). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3113  Уманський міський комітет професійної спілки працівників освіти і науки, м. 

Умань Черкаської області. 

Справ: 188; 1952–1995 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 123; 1952–1975 рр. 

Протоколи: міської конференції профспілки (1957, 1959, 1961, 1973, 1974); пленумів 

міськкому (1963–1975); засідань президії міськкому (1954–1976); звітно-виборних зборів 

низових профорганізацій (1956–1968, 1971–1975). Звітні доповіді про роботу міського 

комітету (1967–1971). 

Плани роботи міського комітету (1954–1958, 1966–1975). 

Договори на соцзмагання, соцзобов’язання колективів та акти перевіряння їх виконання 

(1967–1969, 1974, 1975). 
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Кошториси прибутків та видатків. Річні статистичні та фінансові звіти про роботу міського 

комітету; звіти місцевих комітетів низових профорганізацій (1956, 1957, 1962, 1971–1975). 

 

 

Опис 2 

Справ: 65; 1976–1995 рр. 

Протоколи: міської конференції профспілки; пленумів міськкому; засідань президії 

міськкому; звітно-виборних зборів низових профорганізацій. Звітні доповіді про роботу 

міського комітету. 

Плани роботи міського комітету. 

Договори на соцзмагання, соцзобов’язання колективів та акти перевіряння їх виконання. 

Кошториси прибутків та видатків. Річні статистичні та фінансові звіти про роботу міського 

комітету; звіти місцевих комітетів низових профорганізацій 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3114  Рада голів профспілки комітетів працівників культури міста Умані, м. Умань 

Черкаської області 

Справ: 148; 1954–1997 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 105; 1954–1975 рр. 

Протоколи: міської конференції профспілки (1964); пленумів Ради голів та документи до них 

(1974, 1975); засідань президії Ради голів; звітно-виборних профзборів місцевих комітетів 

низових профорганізацій та документи до них (1960, 1963–1975). Звітні доповіді про роботу 

Ради голів (1959–1974). 

Плани роботи Ради голів (1962–1975). 

Статистичні звіти: про роботу Ради голів (1956–1969, 1972–1975); про роботу місцевих 

комітетів низових профорганізацій (1957, 1972–1975) 

Кошториси витрат (1955–1973). 

Фінансові звіти Ради голів. 

 

 

Опис 2 

Справ: 43; 1976–1997 рр. 

Протоколи: міської конференції профспілки; пленумів Ради голів та документи до них; 

засідань президії Ради голів; звітно-виборних профзборів місцевих комітетів низових 

профорганізацій та документи до них. Звітні доповіді про роботу Ради голів. 

Плани роботи Ради голів. 

Статистичні звіти: про роботу Ради голів; про роботу місцевих комітетів низових 

профорганізацій 

Кошториси витрат. 

Фінансові звіти Ради голів. 
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Ф. Р-3115  Черкаський деревообробний комбінат тресту ―Київспецлісгоспзаг‖, м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 65; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 59; 1944–1957 рр. 

Накази тресту ―Київспецлісгоспзаг‖ (1947–1949). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1946, 1954–1957). Промислово-фінансові плани (1947, 

1948). Фінансовий план (1951). Річні виробничі плани (1946, 1949). 

Доповіді директора, аналізи роботи комбінату (1944, 1945, 1953, 1955, 1957). Річні виробничі 

звіти. Звіти по кадрах (1948, 1951). Річні виробничі звіти. Звіти по кадрах (1948, 1951). 

Статистичні звіти про виконання плану з основних показників роботи (1944, 1945, 1956, 

1957). 

Колективні договори (1947–1953, 1956). 

Документи: (плани, акти) з питань раціоналізації (1948); охорони праці та техніки безпеки 

(1946–1948); (протоколи технічних нарад, титульні списки, кон’юнктурний огляд) з 

капітального будівництва (1944–1948). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1947, 1950, 1956, 1957). Річні бухгалтерські звіти 

(1948–1950). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 6; 1954–1957 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій (1954, 1956); засідань заводського комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3117  Відділ державного соціального забезпечення виконавчого комітету Черкаської 

міської Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Київської області 

Справ: 11; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1944–1946 рр. 

Розпорядження управління соцзабезпечення (1944, 1945); постанови міськвиконкому (1944, 

1945). 

План роботи відділу (1945). 

Звіт та акти перевіряння роботи відділу (1944, 1945). 

Приймально-здавальний акт про передачу відділу (1946). 

Штатні розписи, кошториси витрат. 
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Ф. Р-3118  Черкаський консервний комбінат обласного виробничого аграрно-промислового 

об’єднання по плодоовочевій продукції ―Черкасиплодоовочгосп‖ Міністерства 

плодоовочевого господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 1027; 1944–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 875; 1944–1982 рр. 

Накази: Українського консервного тресту (1949–1956); Міністра продтоварів СРСР (1954); 

Головного управління консервної: харчової промисловості (1954, 1957); накази, постанови, 

рішення управління харчової промисловості (1958–1965); накази Головного управління 

консервної, овочесушильної промисловості (1966–1969). 

Накази директора комбінату з основної діяльності (1975–1982); розпорядження директора 

комбінату (1958–1960, 1964–1969). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1952–1982). Промислово-фінансові плани (1945, 1946, 

1949). Плани з праці (1944, 1957, 1968–1971). Фінансові плани (1968–1978). Плани по 

випуску валової та товарної продукції, по собівартості продукції (1968–1975, 1978). 

Основні показники, аналізи роботи комбінату (1949–1969, 1972–1976). Річні звіти: з основної 

діяльності комбінату (1945, 1946, 1954–1978); з основної діяльності радгоспів комбінату 

(1964–1981); про виконання плану заготівель сільськогосподарської сировини та 

надходження сировини (1968–1982). Статистичні звіти про виконання плану з праці, витрати 

та залишки палива (1954–1965, 1975–1982). 

Документи (протоколи, плани, звіти, інформації та інші); з питань раціоналізації та 

винахідництва; наукової організації праці (1967–1979, 1982); про розвиток та впровадження 

нової техніки і передової технології (1955–1982); з охорони праці та техніки безпеки (1945–

1979); про роботу науково-технічного товариства (1960, 1963–1982); про роботу бюро 

технічної інформації (1970–1982); про роботу з кадрами (1956–1982); лабораторії з якості 

продукції (1955–1982); з капітального будівництва (1945–1949, 1954–1976); групи народного 

контролю (1979–1981); заводського комітету (1975–1982). 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1949, 1953, 1955, 1957–1969, 1975–

1982). Соцзобов’язання колективу комбінату та підсумки їх виконання (1954–1979, 1982). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 152; 1950–1974 рр. 

Витяги з протоколів засідань президії обласного комітету профспілки працівників харчової 

промисловості (1953–1967); протоколи: звітно-виборних профконференцій (1959–1974); 

постійно-діючих виробничих нарад (1958–1960, 1965, 1966, 1969); загальних зборів членів 

профспілки (1950–1967); засідань заводського комітету (1953–1974); засідань товариського 

суду та документи до них (1968, 1969). Звітні доповіді голови про роботу заводського 

комітету (1954–1969). 

Колективні договори між адміністрацією комбінату і заводським комітетом та звіти про їх 

виконання (1959–1967, 1970–1974). Соцзобов’язання колективу комбінату та підсумки їх 

виконання (1959–1974). 

Кошториси прибутків та видатків (1952, 1956–1974). Фінансові плани (1950, 1951).Штатні 

розписи (1950–1952, 1956–1969). Статистичні та фінансові звіти завкому (1956–1974). 
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Ф. Р-3119  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Черкаської міської Ради 

депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 215;1944–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 188; 1944–1974 рр. 

Накази, постанови, рішення Київського та Черкаського облвідділів соцзабезпечення, 

міськвиконкому (1945–1958, 1960–1974). 

Протоколи засідань Ради пенсіонерів при відділі (1962–1964). 

Плани: роботи відділу (1946–1950, 1960–1973); постійно-діючої комісії соцзабезпечення 

(1948, 1950); працевлаштування пенсіонерів, інвалідів та сімей померлих годувальників 

(1956, 1959). 

Договори на соцзмагання між міськими відділами, соцзобов’язання працівників відділу 

(1947, 1949, 1951, 1967). 

Документи (рішення, заяви, довідки та інші) про призначення опікунства (1971–1973). 

Текстові та статистичні звіти, інформації про роботу відділу (1946, 1956, 1959–1974). Річні 

звіти: про виплату пенсій та допомог (1971–1974); будинку інвалідів (1945–1961); про склад 

та рух кадрів (1956, 1973). Статистичні звіти про чисельність та працевлаштування інвалідів 

(1948, 1950, 1955, 1959, 1960, 1968, 1969). 

Акти перевіряння правильності призначення та виплати пенсій (1966–1969, 1973, 1974). 

Штатні розписи, кошториси витрат (194–1958, 1962–1974). Річні фінансові звіти (1946–1974). 

Акти ревізій фінансово-господарської діяльності відділу (1971–1973). 

 

Опис 1м 

Справ:27; 1966–1974 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1968–1970); загальних зборів членів профспілки 

(1967, 1970–1973); засідань місцевого комітету (1967–1974). Звітні доповіді голови про 

роботу місцевого комітету (1968–1973). 

Плани роботи місцевого комітету (1967–1970). 

Соцзобов’язання працівників відділу та довідки про їх виконання (1967–1973). 

Кошториси витрат (1967–1973). Фінансові та статистичні звіти про роботу місцевого 

комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3120  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 775; 1944–1982 рр.. 

 

Опис 1 

Справ: 141; 1944–1957 рр. 

Документи секретаря, організаційно-методичного кабінету, централізованої бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 
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Справ: 634; 1958–1982 рр. 

Документи секретаря, організаційно-методичного кабінету, централізованої бухгалтерії 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3121  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Змагайлівка Черкаського 

району Черкаської області 

Справ: 32; 1950–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1950–1956 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1951–1956). 

Державний план розвитку сільського господарства та тваринництва (1951). План розвитку 

сільського господарства колгоспу (1955). Виробничі плани (1951–1955). Зобов’язання на 

поставку державі сільськогосподарських продуктів та сировини (1955). 

Звіт: правління колгоспу (1953); про наявність землі в присадибному користуванні (1955). 

Довідки про економічний стан колгоспу (1955). Довідки-характеристики на членів колгоспу 

(1955). 

Акти на виконані роботи за договорами з машинно-тракторною станцією (1954–1956). 

Кошториси витрат (1950, 1953). 

Книги обліку головних рахунків (1953).; натуральних прибутків та їх розприділення (1953). 

Інвентарна книга обліку племінних тварин (1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3122  Черкаський районний комітет професійної спілки працівників агропромислового 

комплексу, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 321; 1965–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 294; 1965–1986 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1970–1979). 

Протоколи: районних конференцій профспілки (1967, 1969, 1974, 1976, 1979, 1981, 1984, 

1986); пленумів райкому; засідань президії райкому; звітно-виборних зборів низових 

профорганізацій та документи до них (1969). 

Плани роботи президії райкому (1965–1975, 1978). 

Договори на соцзмагання між колективами працівників колгоспів і радгоспів, 

соцзобов’язання працівників сільського господарства Черкаського району та довідки про 

підведення підсумків соцзмагання (1967, 1970–1978). 

Документи (акти, схеми, пояснюючі записки та інші) з питань охорони праці та техніки 

безпеки (1969–1976). 

Довідки, інформації про роботу райкому (1966, 1971). Зведені звіти райкому про підсумки 

виборів (1966–1976); з усіх видів діяльності (1965–1980). Річні статистичні звіти колгоспних, 

робітничих та місцевих комітетів профспілки з усіх видів діяльності (1965–1980). 
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Списки: Героїв Соціалістичної Праці – працівників сільського господарства Черкаського 

району, Героїв Радянського Союзу (1969, 1971); передових колгоспів та працівників 

сільського господарства – передовиків по виробництву сільськогосподарської продукції по 

району та документи про їх нагородження (1969). 

Зведені профбюджети райкому (1966–1980); бюджети державного страхування райкому 

(1966–1980). Зведені кошториси райкому по централізованому союзному фонду 

соцстрахування колгоспників (1970–1979). Зведені річні фінансові звіти райкому про 

виконання профбюджету (1965–1980); бюджету державного соцстраху (1966–1980); 

кошторису централізованого союзного фонду соцстрахування колгоспників (1970–1980). 

Річні фінансові звіти колгоспних, робітничих та місцевих комітетів (1966, 1967, 1970–1976). 

Акти ревізії фінансово-господарської діяльності райкому (1966–1970). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 12; 1969–1972 рр. 

Протоколи: районних конференцій профспілки; пленумів райкому; засідань президії райкому; 

звітно-виборних зборів низових профорганізацій та документи до них. 

Плани роботи президії райкому. 

Договори на соцзмагання між колективами працівників колгоспів і радгоспів, 

соцзобов’язання працівників сільського господарства Черкаського району та довідки про 

підведення підсумків соцзмагання. 

 

 

Опис 2 

Справ: 15; 1987–1996 рр. 

Протоколи: пленумів райкому (1987–1994); засідань президії райкому. 

 

 

 

 

Ф. Р-3123  Виконавчий комітет Станіславчицької сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Станіславчик Черкаського району Черкаської області 

Справ: 36; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1945, 1947, 1949, 1951–1954); засідань виконкому (1944, 

1945, 1947, 1951); загальних зборів мешканців села (1952, 1953); окружних виборчих комісій 

про реєстрацію кандидатів у депутати сільради (1950, 1951, 1953, 1954). Статистичні звіти 

про розвиток сільського господарства (1951). 

Акти про збитки, нанесені селу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Бюджети сільради (1947–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1950–1953). 

Книги обліку виконання сільського бюджету (1947, 1948, 1950, 1952); доходів та видатків 

сільського бюджету (1946, 1947, 1951, 1953, 1954). 
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Ф. Р-3124  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Червона Слобода Черкаського 

району Черкаської області 

Справ: 132; 1957–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 64; 1957–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови правління колгоспу (1962–1964, 1970–1973). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1968, 1972). 

Виробничо-фінансові плани (1957–1959, 1961). 

Історична довідка колгоспу (1965). Довідки про роботу колгоспу (1966, 1973). Аналіз 

виконання виробничого плану (1957). Характеристика артілі на виставку передового досвіду 

в народному господарстві (1959). Річні звіти колгоспу (1959, 1964). 

Колгоспна багатотиражна газета ―Ленінець‖ (1962–1964). 

Прибутково-видатковий кошторис (1957). 

Книга обліку насіння (1967). 

 

 

Опис 2 

Справ: 53; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови правління колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу. 

Виробничо-фінансові плани. 

Історична довідка колгоспу. Довідки про роботу колгоспу. Аналіз виконання виробничого 

плану. Характеристика артілі на виставку передового досвіду в народному господарстві. Річні 

звіти колгоспу. 

Прибутково-видатковий кошторис. 

Книга обліку насіння. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 15; 1964–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1966, 1967, 1969); загальних зборів членів 

профспілки (1964, 1965, 1968); засідань профкому (1964, 1965). Звітна доповідь голови про 

роботу профкому (1966). 

Кошториси витрат. Статистичні та фінансові звіти про роботу профкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3125  Виконавчий комітет Білозірської сільської Ради депутатів трудящих, с. Білозір’я 

Смілянського району Черкаської області 

Справ: 54; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1944–1954 рр. 
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Протоколи: сесій сільради (1946, 1948–1954); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1949, 1953). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1947–1954). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950–1952). 

Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1949, 1953, 1954). 

Бюджети сільради (1945, 1949–1953). Кошториси витрат (1946, 1948–1950, 1953). Звіти про 

виконання сільського бюджету. 

Книга обліку доходів та видатків сільського бюджету (1950). 

Статистичні звіти про стать та вік сільського населення, кількість худоби, хід будівництва 

(1944–1946). 

Списки, ствердження та автобіографії репатрійованих громадян (1945). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3126  Змагайлівський район електричних мереж Черкаського обласного енергетичного 

експлуатаційного управління сільського господарства, с. Змагайлівка Черкаського району 

Черкаської області 

Справ: 114; 1961–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 88; 1961–1968 рр. 

Накази: Міністра енергетики і електрифікації УРСР (1963); Черкаського управління (1961, 

1965–1968); постанови облвиконкому та райвиконкому (1965). 

Протоколи виробничо-технічних нарад при головному інженері (1964–1968). 

Промислово-фінансові плани. Виробничі плани (1966, 1967). 

Документи: (заяви, схеми, описання, журнали) з питань раціоналізації та винахідництва 

(1964–1968); (плани, листування) з охорони праці та техніки безпеки (1965–1968); (титульні 

списки, плани, звіти) з капітального будівництва (1967, 1968). Звіти про розвиток та 

впровадження нової техніки (1966–1968). Річні виробничо-технічні звіти. Річні звіти про 

підготовку та підвищення кваліфікації працівників, інженерно-технічних працівників і інших 

(1963, 1966–1968). Одноразові статистичні звіти про чисельність та склад керівних 

працівників, спеціалістів, які мають вищу і середню освіту, розприділення всіх працюючих 

по займаних посадах. 

Листування з райвиконкомом з питань електрифікації колгоспів (1966–1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. Акти ревізії фінансово-виробничої 

діяльності. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 26; 1964–1969 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1965–1967, 1969); загальних зборів членів 

профспілки (1966–1968); засідань робітничого комітету (1965–1969). Звітні доповіді голови 

про роботу робітничого комітету (1966–1969). 

Колективні договори між адміністрацією району і робітничим комітетом та акти перевіряння 

їх виконання. Документи (соцзобов’язання, показники, довідки, характеристики) по 

соцзмаганню (1967–1969). 
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Кошториси витрат (1967–1969). Річні статистичні та фінансові звіти про роботу робітничого 

комітету (1966–1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3127  Звірогосподарство Черкаської обласної спілки споживчих і кооперативних 

товариств, Урочище Мошногір’я Черкаського району Черкаської області 

Справ: 430; 1956–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 236; 1956–1976 рр. 

Постанови, розпорядження облспоживспілки. 

Накази директора господарства з основної діяльності (1971–1976). 

Протоколи виробничих нарад (1970–1974). 

Перспективні плани розвитку звірогосподарства (1971–1980). Плани ветеринарно-

профілактичних заходів (1962, 1965, 1966, 1969, 1970, 1974–1976); план заходів по 

впровадженню нової техніки (1973). Виробничо-фінансові плани (1958–1976). План-схема 

ставків (1956). 

Представлення до присвоєння звання майстра-тваринника (1971). 

Документи: (заяви, розрахунки, креслення, звіти) з питань раціоналізації та винахідництва 

(1968–1975); (плани, звіти з наукової організації праці (1969, 1970); (соцзобов’язання, акти) 

по соцзмаганню (1971–1976); плани, звіти з охорони праці та техніки безпеки (1968–1976); 

про роботу з кадрами (1963, 1966–1976); (титульні списки, плани фінансування, плани по 

праці в будівництві) з питань капітального будівництва (1956, 1957, 1963–1968). Історична 

довідка (1976). Інформації, довідки про роботу звірогосподарства (1960, 1961, 1964, 1968–

1973). Зоотехнічні звіти (1965–1970, 1972, 1975, 1976). Статистичні звіти про чисельність 

адміністративно-управлінського персоналу працівників, які мають вищу і середню освіту, 

працівників та службовців за статтю, віком і стажем роботи (1957, 1963, 1964, 1968). Річні 

звіти з виробничої діяльності. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти (1967–1976). Акти документальних 

ревізій фінансово-господарської діяльності звірогосподарства. 

 

 

Опис 2 

Справ: 152; 1977–1986 рр. 

Протоколи виробничих нарад (1970–1974). 

Перспективні плани розвитку звірогосподарства. Плани ветеринарно-профілактичних 

заходів; план заходів по впровадженню нової техніки. Виробничо-фінансові плани. План-

схема ставків. 

Представлення до присвоєння звання майстра-тваринника. 

Документи: (заяви, розрахунки, креслення, звіти) з питань раціоналізації та винахідництва; 

(плани, звіти з наукової організації праці; (соцзобов’язання, акти) по соцзмаганню; плани, 

звіти з охорони праці та техніки безпеки; про роботу з кадрами; (титульні списки, плани 

фінансування, плани по праці в будівництві) з питань капітального будівництва. Історична 

довідка. Інформації, довідки про роботу звірогосподарства. Зоотехнічні звіти. 

 

 



1259 

 

Опис 1м 

Справ: 42; 1957–1960, 1963, 1966–1976 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1967, 1969); загальних зборів членів профспілки; 

засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1957, 1972–1976). 

Колективні договори між адміністрацією звірогосподарства і місцевим комітетом та акти 

перевіряння їх виконання (1971–1976). Соцзобов’язання колективу та довідки по підсумках 

соцзмагання (1963, 1966, 1968). 

Кошториси витрат (1968, 1971–1976). Статистичні та фінансові звіти про роботу місцевого 

комітету (1968, 1970–1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3128  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Маяк‖, с. Скибин Жашківського району 

Черкаської області 

Справ: 195; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 147; 1951–1972 рр. 

Статут колгоспу (1955, 1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1955–1972). 

Документи (довідки, інформації, відомості та інші) бюро економічного аналізу (1971). 

Перспективні плани розвитку господарства (1955–1975). Виробничо-фінансові плани (1951–

1962). 

Соцзобов’язання колгоспу і бригад та акти перевіряння їх виконання (1954–1961). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1961, 1962). Технологічні карти 

вирощування сільськогосподарських культур (1966, 1969–1972). 

Акти перевірянь та ревізій органами державного контролю (1951–1958, 1961–1967, 1970–

1972).Списки та характеристики на учасників виставки досягнень сільського господарства 

(1957). 

Багатотиражна газета колгоспу (1957–1961). 

Книги історії полів сівозмін (1951–1965). Шнурові книги обліку насіння (1958–1968). Книги 

обліку основних засобів, фондів, грошових та натуральних прибутків (1951, 1966). 

 

 

Опис 2 

Справ: 33; 1973–1980 рр. 

Протоколи: зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. Звітні 

доповіді голови правління про господарську діяльність. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1973–1975). 

 

Опис 1м 

Справ: 15; 1964–1969 рр. 

Протоколи: організаційних зборів по виборах профкому (1964); звітно-виборних профзборів 

(1965); загальних зборів членів профспілки (1966–1969); засідань профкому (1966–1969). 

Звітні доповіді голови профкому про роботу (1965, 1966, 1969). 
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Соцзобов’язання колгоспу, бригад, ферм та підсумки їх виконання (1966, 1968, 1969). 

Кошториси витрат. Фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3129  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Скибин Жашківського 

району Київської області 

Справ; 19; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945, 1946, 1948–

1950). 

Виробничо-фінансовий план (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1947). 

Касова книга (1944–1946). Книги обліку основних засобів, натуральних і грошових прибутків 

та затрат (1948–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3130  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Скибин Жашківського 

району Київської області 

Справ: 15; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1944–1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1945, 1950, 1951); засідань правління 

колгоспу (1944, 1945, 1949–1951). 

Виробничо-фінансові плани (1945–1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1948). 

Книга головних рахунків (1946). Книги обліку основних засобів, фондів, натуральних 

прибутків, грошових та натуральних затрат (1947, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3131  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Скибин Жашківського 

району Київської області 

Справ: 14; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1945–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1949). 

Виробничий план (1946). 
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Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1947, 1949). 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових та натуральних прибутків (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3132  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, с. Житники Жашківського 

району Київської області 

Справ: 121; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 79; 1944–1972 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1972). 

Документи (протоколи, плани, розрахунки та інші) бюро економічного аналізу (1971, 1972). 

Перспективні плани розвитку господарства (1966–1975). Виробничо-фінансові плани (1946–

1961, 1965, 1967). 

Соцзобов’язання колгоспу, ланок та акти перевіряння їх виконання (1951–1955, 1971). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1953, 1956). Акти ревізій 

колгоспу (1964–1968). 

Книги історії полів сівозмін (1956–1967). Шнурова книга обліку насіння (1964–1967). 

Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур (1970, 1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 34; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови правління про господарську діяльність колгоспу (1976, 1980). 

Документи (протоколи, плани, аналізи, списки) бюро економічного аналізу; (протоколи, 

кошториси витрат, звіти) профспілкового комітету (1975). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 8; 1964–1968 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1964, 1967, 1968); засідань профспілкового 

комітету. 

Кошториси витрат. Фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3133  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, с. Тетерівка Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 36; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1944–1958 рр. 
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Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1945, 1947–

1951, 1955–1958). 

Перспективний план розвитку господарства (1955). Виробничо-фінансові плани (1945, 1946, 

1954, 1956, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945, 1949–1951). 

Земельно-шнурова книга (1950–1958). 

Книга головних рахунків (1946, 1947). Книги обліку основних засобів, фондів, грошових і 

натуральних прибутків та затрат (1948, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3134  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняхівського, с. Багва Жашківського 

району Черкаської області 1955–1959 рр. 

Справ: 14; 1955–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1955–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників, ; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани. 

Акти перевіряння виконання соцзобов’язань колгоспу (1956). 

Книга історії полів сівозмін. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3135  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Жовтень‖, с. Нова Гребля Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 134; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 95; 1944–1972 рр. 

Статути артілі (1956, 1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови правління колгоспу (1966–1972). 

Документи (протоколи, плани, інформації та інші) бюро економічного аналізу (1967–1972). 

Перспективні та п’ятирічні плани розвитку господарства (1953–1963, 1966–1975). Плани 

розвитку сільського господарства колгоспу (1950, 1964, 1965). Виробничо-фінансові плани 

(1945, 1948, 1951–1962). Агротехнічні заходи по вирощуванню та збиранню 

сільськогосподарських культур (1964). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1958, 1959); 

соцзобов’язання колгоспу, бригад, ферм, ланок та акти перевіряння їх виконання (1955, 1971, 

1972). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1965, 1966). 
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Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). Акти ревізії 

колгоспу (1970–1972). 

Книги історії полів сівозмін (1948, 1956–1966). Земельно-шнурова книга (1948). 

Сортонасіннева книга (1958–1961). Шнурові книги обліку насіння (1961–1963, 1966–1969). 

Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур (1970–1972). 

 

 

Опис 2 

Справ: 18; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Доповіді голови про 

господарську діяльність колгоспу (1973, 1974). 

Документ (протоколи, плани, довідки, відомості та інші) бюро економічного аналізу. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 21; 1964–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. Звіти 

голови профкому. 

Кошториси витрат. Фінансові звіти та акти перевіряння діяльності профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3136  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Вороне Маньківського 

району Київської області 

Справ: 10; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1950); засідань правління колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949, 1950). 

Книга обліку натуральних прибутків (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3137  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Друга п’ятирічка‖, с. Вороне 

Маньківського району Київської області 

Справ: 9; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949). 

Книга обліку натуральних прибутків (1946). 
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Ф. Р-3138  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Авангард‖, с. Вороне Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 99; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 70; 1951–1970 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови правління про господарську діяльність колгоспу (1970). 

Документи (протоколи, аналізи, відомості) бюро економічного аналізу (1968–1972). 

Перспективні плани розвитку господарства (1959–1970). Зведений план розвитку сільського 

господарства (1958). Виробничо-фінансові плани (1955–1962). 

Аналіз господарської діяльності колгоспу (1969). 

Соцзобов’язання колгоспу, ланок та акти перевіряння їх виконання (155–1959, 1963–1965). 

Книги історії полів сівозмін (1951–1955, 1966, 1967). Земельно-шнурова книга (1954). 

Шнурові книги обліку насіння (1966, 1967). Технологічна карта вирощування 

сільськогосподарських культур (1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 29; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови правління про господарську діяльність колгоспу. 

Документи (протоколи, аналізи, відомості, розрахунки) бюро економічного аналізу (1976–

1980). 

Документи (протоколи, кошториси витрат, звіти) місцевого комітету профспілки (1974, 1975, 

1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3139  Виконавчий комітет Новогребельської сільської Ради депутатів трудящих, с. Нова 

Гребля Жашківського району Черкаської області 

Справ: 59; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 59; 1944–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1959); засідань виконкому (1944, 1947, 1948, 1950–1959). 

План роботи виконкому (1958). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1958). Річні та одноразові статистичні звіти про 

кількість населення, худоби (1944, 1945). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 

1959). 
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Бюджети сільради (1945–1955, 1958, 1959). Кошториси витрат (1945, 1947–1958). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1950–1959). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1949, 1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3140  Виконавчий комітет Хижнянської сільської Ради народних депутатів, с. Хижня 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 301; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 301; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1951, 1953–1961, 1963–1980); засідань виконкому; загальних 

зборів мешканців села (1944, 1960, 1963–1966, 1969–1980); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями, накази виборців та відомості про їх виконання (1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1946, 1961, 1962, 1965–1980). 

Плани роботи виконкому (1972–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951–1953, 1956–

1964, 1968–1979). Інформації, відомості про організаційно-масову роботу (1945–1947, 1951–

1972, 1975–1978). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 

1969, 1971, 1973–1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947–

1954, 1962–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1952, 1955–1963). 

Річні та одноразові статистичні звіти про кількість населення, худоби (1944–1946). Акти про 

збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Списки осіб, представлених до нагороди (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3141  Виконавчий комітет Кривчутської сільської Ради народних депутатів, с. 

Кривчунка Жашківського району Черкаської області 

Справ: 296; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 296; 1944–1980 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1948–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1949, 1961–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1963, 1970–

1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1961–1980). 

Плани роботи виконкому (1944–1946) 
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Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1961–1963, 

1967–1976). Інформації, відомості: про організаційно-масову роботу (1949, 1961–1980); про 

благоустрій села, індивідуальне громадське будівництво, надання допомоги одиноким 

матерям та пенсіонерам (1949, 1963–1974). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1955, 1959–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1961–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1960, 1975). 

Списки: громадян, які загинули в Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. (1962); громадян, 

які брали участь у партизанській боротьбі проти німецьких загарбників у роки війни (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3142  Виконавчий комітет Острожанської сільської Ради народних депутатів, с. 

Острожани Жашківського району Черкаської області 

Справ: 272; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 272; 1945–1980 рр. 

Розпорядження, вказівки райвиконкому та його відділів (1945, 1946). 

Протоколи: сесій сільради (1948–1952, 1954, 1956–1980); засідань виконкому (1945, 1946, 

955–1975, 1977–1980); загальних зборів мешканців села (1949, 1955, 1963,  

1969–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями, накази виборців та 

довідки про їх виконання (1961–1966, 1969–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісії (1951, 1952, 1958–1982). 

Плани роботи виконкому (1951, 1976–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1961, 1968, 1971–

1980). Інформації, звіти: про організаційно-масову роботу (1953–1980); про благоустрій села, 

індивідуальне будівництво села, збереження пам’ятників та з інших питань (1965, 1967, 

1970–1972, 1975–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки кандидатів (1953, 1955, 1957, 1959, 1961–1963, 

1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1945, 1947, 1950–1962, 1965–1980). Штатні розписи, кошториси витрат 

(1947, 1952–1961, 1965–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1947, 

1950–1961, 1966–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1950–1954, 1962, 1965). 

Річні та одноразові статистичні звіти про кількість населення, худоби (1945, 1946). 

Заяви та скарги громадян (1945, 1946, 1949). 

 

 

 

 



1267 

 

 

Ф. Р-3143  Виконавчий комітет Павлівської сільської Ради народних депутатів, с. Павлівка 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 258; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 258; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1955, 1960–1980); засідань виконкому (1946–1952, 1959–

1980); загальних зборів мешканців села (1953, 1967, 1970–1980); звітних зборів виборців та 

звіти депутатів перед виборцями, накази виборців та інформації про їх виконання (1963, 1965, 

1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1962–1982). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1953, 

1958, 1962–1968, 1972–1980). Інформації, звіти: про організаційно-масову роботу (1953–1965, 

1968–1980); про благоустрій села, виконання заходів з соціально-культурного будівництва 

села, про перевіряння матеріально-побутових умов багатодітних сімей та з інших питань 

(1966–1975, 1978–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1951–1956, 1960–1980). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1953, 1955–1962, 1966–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947–1952, 1954, 1963–1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3144  Виконавчий комітет Скибинської сільської Ради народних депутатів, с. Скибин 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 294; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 294; 1944–1980 рр. 

Розпорядження, вказівки райвиконкому та його відділів (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1949, 1952–1969, 1973–1980); засідань виконкому (1945–1947, 

1949–1980); загальних зборів мешканців села (1962, 1965–1980); звітних зборів виборців та 

звіти депутатів перед виборцями, накази виборців (1961, 1965–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1960, 1963, 1967–1982). 

Плани роботи виконкому (1945–1947, 1950, 1951, 1954). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1947, 1951, 1953, 

1955–1963, 1966–1975, 1978, 1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1952–1980). 

Відомості, довідки про благоустрій села, громадське будівництво, побутове обслуговування 

населення та зміни питань (1959, 1962, 1966–1979). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки кандидатів (1952, 1955, 1957, 1959, 1963, 1965–

1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1980). 



1268 

 

Бюджети сільради (1947–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1980). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1946, 1950, 1951, 1953, 1957, 1963–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1949, 1952, 1954–1956, 1958–

1962). 

Статистичні звіти про кількість худоби, про урожай зернових та технічних культур (1944). 

Списки: депутатів сільради (1950); військовозобов’язаних (1946). Листи воїнів визволителів з 

фронту (1945). Заяви та скарги громадян (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3145  Виконавчий комітет Конельсько-Хутірської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Конельські Хутори Жашківського району Черкаської області 

Справ: 144; 1944–1968 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 144; 1944–1968 рр. 

Розпорядження, вказівки райвиконкому та його відділів (1944, 1945, 1947). 

Протоколи: сесій сільради (1952–1967); засідань виконкому (1945, 1955–1968); загальних 

зборів мешканців села (1964, 1966–1968). Накази виборців та звіти депутатів перед 

виборцями (1955, 1964–1967). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1955–1968). 

Умови на соцзмагання між сільрадами, акти перевіряння виконання соцзобов’язань (1951–

1955, 1959–1964, 1967). Інформації, відомості про організаційно-масову роботу (1953–1966). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959, 

1961, 1963). 

Бюджети сільради (1945, 1946, 1948–1967). Річні звіти про виконання сільського бюджету 

(1948, 1950–1968). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1954, 1957, 1963, 1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3146  Виконавчий комітет Баштечківської сільської Ради народних депутатів, с. 

Баштечки Жашківського району Черкаської області 

Справ: 236; 1948–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 236; 1948–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1948–1950, 1953–1980); загальних зборів 

мешканців села (1961, 1970–1980); звітних зборів виборців, накази виборців та інформації 

про їх виконання (1961, 1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1960, 1961, 1964–1980). 

Плани роботи виконкому (1976–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1960, 1966, 1969, 

1974, 1975, 1979, 1980). Інформації: про організаційно-масову роботу (1958, 1961, 1964, 1967–
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1974, 1977–1980); про благоустрій села, представлення до нагороди багатодітних матерів, 

індивідуальне і громадське будівництво та з інших питань (1969–1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1949–1955, 1958–1963, 1967–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1950, 1959, 1964, 1966). 

 

 

 

Ф. Р-3147  Виконавчий комітет Королівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Королівка 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 46; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1944–1954 рр. 

Постанови райвиконкому (1946); розпорядження, вказівки; райфінвідділу (1944, 1945); 

райвійськомату (1945); райпрокуратури та народного суду (1945). 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1950–1954); засідань виконкому (1944–1947). 

Плани роботи, списки постійних комісій (1945, 1953). 

Плани роботи виконкому (1945–1947). 

Статистичні звіти: про склад виконкому (1945); про кількість населення, худоби (1944, 1945). 

Бюджети сільради (1945, 1947–1953). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1946–1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947, 1948). 

Списки багатодітних матерів, представлених до нагороди (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3148  Виконавчий комітет Конельської сільської Ради народних депутатів, с. Конела 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 272; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 272; 1944–1980 рр. 

Розпорядження, вказівки райвиконкому (1945). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1944–1946, 1949–1980); 

загальних зборів мешканців села (1966, 1972–1978); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями, накази виборців та інформації про їх виконання (1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1960–1982). 

Плани роботи виконкому (1946, 1954). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 

1956–1962, 1965–1972, 1975). Інформації, відомості: про організаційно-масову роботу (1948, 

1954–1979); про благоустрій села, наявність пам’ятників на території села, індивідуальне і 

громадське будівництво та з інших питань (1954, 1960, 1965–1976). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 

1969, 1973, 1975, 1977, 1980). 
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Бюджети сільради (1945–1953, 1956–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1951, 

1954–1976, 1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1959–1974, 1976–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1958, 1964–1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3149  Виконачий комітет Сорокотязької сільської Ради народних депутатів, с. 

Сорокотяга Жашківського району Черкаської області 

Справ: 279; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 279; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1944, 1945, 19501951, 1954–

1956, 1959–1980); загальних зборів мешканців села (1963–1966, 1970–1980); звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями, накази виборців та інформації про їх виконання 

(1962, 1969–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1962–1980). 

Плани роботи виконкому (1977–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1964–

1980). Інформації, звіти: про організаційно-масову роботу (1953, 1957–1959, 1962, 1965–

1980); про благоустрій села, виховання молоді, дотримання громадського порядку та з інших 

питань (1967–1980). Акти перевіряння роботи сільради органами вищого рівня (1944). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1978, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1953, 1958–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948, 1963–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3150  Виконавчий комітет Житницької сільської Ради народних депутатів, с. Житники 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 252; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 252; 1944–1980 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1944, 1945); накази, розпорядження: уповмінзагу 

(1944); райвіськомату (1945). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1944–1950, 1954–1980); 

загальних зборів мешканців села (1962, 1973–1977, 1980); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями, накази виборців та інформації про їх виконання (1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1955, 1956, 1962–1969, 1972, 

1982). 
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Плани роботи виконкому (1958, 1976). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1952, 1958, 

1966–1971, 1978–1980). Інформації, звіти: про організаційно-масову роботу (1954–1962, 

1967–1974, 1977–1980); про благоустрій села, надання допомоги багатодітним сім’ям та з 

інших питань (1969–1975, 1980). Акти перевіряння роботи сільради органами вищого рівня 

(1953). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1954, 1955, 1958, 1960, 

1961, 1967); про кількість населення, худоби (1945, 1960). 

Списки осіб села, нагороджених орденом Леніна (1969). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1955, 1961, 1963, 1965–1969, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1951, 1954–1960, 1963–1980). Штатні розписи, кошториси витрат 

(1946–1950, 1970–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1954, 1963–

1976, 1979, 1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1952, 1954–1962, 1969, 1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3151  Виконавчий комітет Тихохутірської сільської Ради народних депутатів, с. Тихий 

Хутір Жашківського району Черкаської області 

Справ: 283; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 283; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1961, 1964, 1965, 1969–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями, 

накази виборців та інформації про їх виконання (1959, 1960, 1963, 1966, 1969–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959–1982). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1956, 

1957, 1960, 1965, 1969–1971, 1976–1979). Інформації: про організаційно-масову роботу (1957–

1980); про благоустрій села, індивідуальне та громадське будівництво, роботу з 

багатодітними сім’ями та з інших питань (1965–1979). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради (19461980). Кошториси витрат (1945–1980). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1945–1949, 1953–1980). 

Річні та одноразові статистичні звіти про кількість населення, худоби (1953–1963). 
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Ф. Р-3152  Виконавчий комітет Червонокутської сільської Ради народних депутатів, с. 

Червоний Кут Жашківського району Черкаської області 

Справ: 262; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 262; 1945–1980 рр. 

Постанови райвиконкому (1946). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1945–1948, 1951–1980); 

загальних зборів мешканців села (1966, 1970–1978); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями, накази виборців та інформації про їх виконання (1957, 1958, 

1961–1980). 

Плани роботи виконкому (1946, 1978–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959–1982). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1957–1968, 

1979). Інформації, довідки: про організаційно-масову роботу (1957–1980); про благоустрій 

села, громадське будівництво, роботу з багатодітними сім’ями та з інших питань (1963–1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1955, 1957, 1959, 

1961, 1963, 1965, 1967, 1969–1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1950–1980). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1949, 1952–1956, 1958–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1951, 1957). 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай (1947). Річні та одноразові статистичні звіти 

про кількість населення, худоби (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3153  Виконавчий комітет Конельсько-Попівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Конельська Попівка Жашківського району Черкаської області 

Справ: 237; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 237; 1944–1980 рр. 

Постанови, розпорядження: райвиконкому (1944, 1945); уповмінзагу (1945); райвійськомату 

та списки військовозобов’язаних села (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1948–1951, 1954–1956, 1961–1980); засідань виконкому (1948, 

1961–1980); загальних зборів мешканців села (1969–1980); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями (1968–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1962–1982). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 

1952, 1955–1961, 1966–1980). Інформації, звіти: про організаційно-масову роботу (1953, 

1956–1980); про благоустрій села, індивідуальне будівництво та з інших питань (1968–1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1965, 1967, 1969, 1971, 

1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Кошториси витрат (1969–1980). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1946, 1955–1954, 1964, 1966–1980). 
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Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1950, 1951, 1954, 1959–1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3154  Виконавчий комітет Багвянської сільської Ради депутатів трудящих, с. Багва 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 40; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому (1944–1948). 

Плани роботи виконкому (1945). 

Договір на соцзмагання між сільрадами та інформація про його виконання (1953). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах (1947). 

Бюджети сільради (1945–1949). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1952). Річний звіт 

про виконання сільського бюджету (1946). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1952). 

Заключний статистичний звіт про підсумки сівби під урожай (1944). Відомості про стан 

тваринництва (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3155  Виконавчий комітет Соколівської сільської Ради народних депутатів, с. Соколівка 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 251; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 251; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1950–1953, 1955, 1957–1980); засідань виконкому (1944–

1946, 1948–1952, 1955–1980); загальних зборів мешканців села (1958–1963, 1966–1977, 1980); 

звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями, накази виборців та інформації 

про їх виконання (1970–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1963–1980). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1964–

1980). Інформації: про організаційно-масову роботу (1963–1980); про благоустрій села, 

раціональне використання землі та з інших питань (1969–1974, 1977–1980). 

Статистичні звіти; про склад виконкому, постійних комісій (1963, 1967–1969); про збір 

урожаю (1944, 1945, 1949). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Кошториси витрат (1953, 1964, 1970–1980). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1947, 1951, 1953, 1966, 1968–1980). 
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Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1950, 1952, 1954–1961, 1963–

1965, 1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3156  Виконавчий комітет Юстинградської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Юстинград Маньківського району Черкаської області 

Справ: 21; 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1947–1949). 

Протоколи окружних виборчих комісій по виборах кандидатів у депутати сільради, список 

кандидатів (1947). 

Бюджети сільради (1949–1954). Кошториси витрат (1953, 1954). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1950, 1951). 

Книги обліку доходів сільського бюджету (1953, 1954). 

Анкети, довідки, акти про представлення до нагород багатодітних матерів (1949); про 

надання допомоги багатодітним матерям (1948). Акт про збитки, нанесені селу німецько-

фашистськими загарбниками та списки убитих громадян (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3157  Виконавчий комітет Тетерівської сільської Ради народних депутатів, с. Тетерівка 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 286; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 286; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946–1980); засідань виконкому (1945–1980); загальних зборів 

мешканців села (1945, 1947, 1957, 1967, 1969, 1972–1980); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями, накази виборців та інформації про їх виконання (1963, 1965, 

1970–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1946, 1947, 1951, 1952, 1955–

1964, 1967–1982). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 1953–1960, 

1966–1979). Інформації, звіти: про організаційно-масову роботу (1947, 1955–1963, 1966, 

1969–1980); про благоустрій села, історію села, впровадження в побут нових громадських 

обрядів та з інших питань (1966–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, списки 

кандидатів (1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1955–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1952, 1955–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1955–1958, 1960–1980). 
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Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947–1952, 1959, 1967, 1975). 

Річні та одноразові статистичні звіти про кількість населення, худоби (1944, 1945). Довідки, 

списки про надання допомоги багатодітним матерям (1945). Списки громадян, які загинули у 

роки війни (1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3158  Відділ освіти виконавчого комітету Жашківської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Жашків Черкаської області 

Справ: 273; 1945–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 273; 1945–1976 рр. 

Накази: Київського облвідділу народної освіти (1948–1953); завідуючого відділом з основної 

діяльності (1950, 1957–1974). 

Протоколи: районних конференцій учителів (1968, 1969); нарад директорів шкіл (1961, 1962, 

1965–1968, 1971–1979); Ради по народній освіті при відділі (1951–1953, 1958–1967, 1971–

1976); засідань шкільної учнівської ради (1945, 1962, 1963); зборів учнів (1966–1968) 

Плани: роботи відділу (1948, 1951–1954, 1966–1975); розгортання мережі шкіл району (1945–

1952, 1955–1963, 1966). Перспективні плани розвитку мережі шкіл (1956–1965, 1971–1979). 

Плани роботи та довідки про роботу методичного кабінету (1969–1975). 

Соцзобов’язання учителів, шкіл району та інформації про їх виконання (1967–1976). 

Документи про нагородження учителів (1948–1952, 1970). 

Інформації, довідки, зведення та листування з облвідділом народної освіти з питань 

керівництва, організації роботи шкіл, дитячих установ, про учбово-виховну роботу в районі 

(1970–1976). Текстові звіти про навчально-виховну роботу шкіл (1946–1949, 1953–1962). 

Звіти про роботу районного педагогічного кабінету (1952, 1953). Статистичні звіти: 

райвідділу та шкіл (1945, 1947–1954, 1963–1966, 1970–1976); про склад та успішність учнів 

(1971–1975); про роботу з кадрами (1971, 1973, 1975, 1976). 

Бюджет відділу (1966). Штатні розписи, кошториси витрат відділу та підвідомчих організацій 

(1946–1954, 1961–1969, 1972–1976). Річні бухгалтерські звіти (1947–1954, 1961–1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3159  Березинський цукровий комбінат Черкаського бурякоцукортресту, с-ще Березине 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 361; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 252; 1944–1975 рр. 

Накази директора комбінату з основної діяльності (1972–1975). 

Протоколи постійно-діючих нарад (1962–1965). 

П’ятирічний план розвитку господарства (1971–1975). Плани, доведені трестами (1947, 1958–

1969). Техніко-промислово-фінансові плани (1948, 1957, 1958, 1964–1972, 1975). 

Соцзобов’язання працівників комбінату (1973–1975). 
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Довідка про історію розвитку цукрозаводу (1970). Аналізи, довідки про господарську 

діяльність комбінату (1960, 1962, 1969–1975). Хіміко-технологічні звіти цукропісочного 

виробництва (1950–1952, 1955–1966). Річні виробничо-технічні звіти по цукропісочному 

виробництву (1968–1975). Статистичні звіти: по виробництву (1957–1975); з праці та 

зарплати, чисельність персоналу (1957–1975). 

Документи: (протоколи технічних нарад, рацпропозицій, звіти) з питань раціоналізації та 

винахідництва (1955, 1956, 1963–1975); плани, звіти з наукової організації праці (1969, 1970, 

1973); про впровадження нової техніки (1957, 1958, 1964–1975); з охорони праці та техніки 

безпеки (1968, 1971–1975); про роботу з кадрами (1972–1975); з питань капітального 

будівництва (1958, 1970–1975); групи народного контролю (1944–1962, 1965–1967). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1948, 1969–1975). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність комбінату (1944–1957, 1960, 1970, 1971). 

 

 

 

 

 

Опис 1м 

Справ: 109; 1947–1950, 1958–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1959); загальних зборів членів профспілки (1947–

1950, 1960–1975); засідань заводського комітету (1948–1950, 1960–1975). 

Плани роботи заводського комітету (1972–1974). 

Колективні договори між адміністрацією комбінату і профорганізацією та акти перевіряння 

їх виконання (1947–1949, 1960–1975). Договори на соцзмагання між цукрокомбінатами та 

акти перевіряння їх виконання (1948, 1960–1969, 1974–1976). 

Інформації про роботу заводського комітету (194, 1948). 

Документи (протоколи, заяви, представлення) товариського суду (1961–1968). 

Кошториси витрат (1948, 1958–1975). Фінансові звіти та акти перевіряння роботи заводського 

комітету (1947, 1948, 1958–1971, 1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3160  Бурякорадгосп Брезинського цукрового комбінату Черкаського 

бурякоцукротресту, с-ще Березине Жашківського району Черкаської області 

Справ: 89; 1945–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 89; 1945–1976 рр. 

Накази директора з основної діяльності (1975, 1976). 

Протоколи нарад при головному агрономі (1962, 1967–1975). 

Перспективні плани розвитку господарства (1959–1975). Плани: доведені трестами (1952, 

1953, 1959); агротехнічних заходів (1969–1971). Робочий агротехнічний план (1960–1964). 

Виробничо-фінансові плани (1948, 1952, 1958, 1968–1975). 

Основні показники розвитку господарства (1960–1965). Динамічні таблиці звітності (1969, 

1971). Аналізи господарської діяльності (1952, 1959). Звіти: про надходження та 

впровадження рацпропозицій (1972–1976); про розприділення земель по угіддях (1972). Річні 

звіти про фінансово-господарську діяльність радгоспу (1945–1957, 1960–1965, 1969–1975). 
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Колективні договори між адміністрацією бурякорадгоспу та профорганізацією (1972–1975). 

Соцзобов’язання працівників радгоспу та показники виконання умов соцзмагання (1972–

1975). 

Книга історії полів сівозмін (1951–1959). Технологічні карти вирощування 

сільськогосподарських культур (1965–1968). Структура посівних площ (1974, 1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3161  Жашківський цукровий комбінат Черкаського бурякоцукростресту, м. Жашків 

Черкаської області 

Справ: 378; 1944–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 262; 1944–1974 рр. 

Протоколи виробничо-технічних нарад (1948, 1952). 

Техніко промислово-фінансові плани (1954–1963, 1966–1974). Промислово-фінансові плани 

(1948, 1950, 1952). Плани по виробництву праці та зарплаті (1957, 1960–1974). 

Аналізи, довідки про господарську діяльність комбінату (1969–1972). Річні виробничо-

технічні звіти по цукропісочному виробництву (1956–1964, 1967–1970). Підсумкові 

виробничо-технічні звіти (1957–1963, 1969–1974). Статистичні звіти по виробництву з праці 

та зарплати (1960–1974). 

Документи: (протоколи, рацпропозиції, звіти) з питань раціоналізації та винахідництва (1949–

1954, 1962–1974); плани, звіти про впровадження нової техніки (1958–1960, 1963–1974); з 

охорони праці та техніки безпеки (1967–1973); про капітальне будівництво (1945–1958, 1969–

1974). Акти державної комісії з приймання заводу з ремонту (1958–1970, 1973, 1974). 

Книги контролю технології цукропісочного виробництва (1959–1963, 1966–1969). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1951, 1954–1959, 1969–1974). Річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність комбінату (1944–1957, 1960–1965, 1970–1974). Акти 

документної ревізії фінансово-господарської діяльності (1958–1968). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 116; 1955, 1957–1974 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій (1957, 1958, 1960–1973); загальних зборів членів 

профспілки (1959–1974); засідань заводського комітету (1957–1962, 1964–1974); засідань 

товариського суду (1963–1968). 

Плани роботи заводського комітету (1971–1974). 

Звіти про роботу заводського комітету (1957–1969). 

Колективні договори між адміністрацією комбінату і профорганізацією та акти перевіряння 

їх виконання, Соцзобов’язання колективу комбінату, радгоспу, бригад та акти перевіряння їх 

виконання (1959, 1963–1974). 

Кошториси витрат (1958–1974). Фінансові звіти (1958–1974). Акти перевіряння роботи 

завкому (1959–1969). 
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Ф. Р-3162  Бурякорадгосп Жашківського цукрового комбінату Черкаського 

бурякоцукротресту, м. Жашків Черкаської області 

Справ: 147; 1944–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 147; 1944–1974 рр. 

Протоколи агросесій (1965–1969). 

Перспективні плани розвитку господарства (1959–1970). Плани; доведені трестами (1955–

1969); розвитку радгоспу (1960–1964). Виробничо-фінансові плани (1945–1958, 1961–1974). 

Робочі агротехнічні плани (1963–1966). 

Колективні договори між адміністрацією радгоспу та профорганізацією (1970–1974). 

Соцзобов’язання працівників радгоспу (1972–1974). 

Документи: (характеристики, відомості та інші) про представлення до нагородження 

передових працівників (1948, 1950); агропаспорти, характеристики на участь в 

сільськогосподарській виставці (1950–1952); про впровадження нової техніки (1960); з 

техніки безпеки (1972, 1973). 

Основні показники розвитку господарства (1961–1964). Табеля та динамічні таблиці звітності 

(1970–1974). Агрономічні звіти (1970–1974); зооветеринарні звіти (1970–1974). Звіти по 

тваринництву (1972–1974). 

Штатні розписи (1949, 1953, 1961, 1963, 1966–1974). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність радгоспу. 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3163  Виконавчий комітет Хацьківської сільської Ради народних депутатів, с. Хацьки 

Черкаського району Черкаської області 

Справ: 406; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 109; 1944–1958 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Рад, бухгалтерського обліку і фінансово-бюджетної роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 297; 1959–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Рад, бухгалтерського обліку і фінансово-бюджетної роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3164  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Леміщиха Жашківського 

району Черкаської області 
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Справ: 46; 1944–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1944–1960 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1959); засідань правління колгоспу (1944–

1946, 1948, 1949, 1951–1959). 

Перспективні плани розвитку господарства (1955–1965). Виробничо-фінансові плани (1947–

1960). 

Соцзобов’язання колгоспу і бригад та акт перевіряння їх виконання (1960). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та затрат (1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3165  Виконавчий комітет Вільшанської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Вільшанка Жашківського району Черкаської області 

Справ: 52; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1944–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1958); засідань виконкому (1944, 1957, 1958); загальних 

зборів мешканців села (1957). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1957, 1958). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1954–1958). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах (1947, 1950, 1953, 1957, 1959). 

Бюджети сільради (1945, 1947–1958). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1958). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1951, 1954–1959). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1950, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3166  Виконавчий комітет Побійнянської сільської Ради депутатів трудящих, с. Побійна 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 42; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1964); засідань виконкому (1949–1954); загальних зборів 

мешканців села (1950–1952). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах (1953). 

Бюджети сільради (1945–1949, 1953). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1949, 1953). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946–1948, 1953). 
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Статистичні звіти, списки про кількість худоби (1944). 

Заяви та скарги громадян (1944). Листи фронтовиків (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3167  Виконавчий комітет Бузівської сільської Ради народних депутатів, с. Бузівка 

Жашківського району Черкаської області  

Справ: 299; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 299; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1960, 1963–1980); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1957–1979); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями, 

накази виборців та інформації про їх виконання (1959, 1962, 1965–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1957–1979). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1957, 1958, 1961, 

1962, 1966–1975, 1978, 1979). Інформації: про організаційно-масову роботу (1947, 1957–

1980); про благоустрій села, виконання постанов уряду, роботу виконкому та з інших питань 

(1965–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висунення кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1945–1980). Кошториси витрат (1946–1950, 1953–1980). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1949, 1951, 1956, 1957, 1959–1974, 1976–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1950, 1953–1955, 1958, 1975). 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай (1944). Статистичні звіти про кількість 

населення, дворів, худоби (1944, 1946). 

Заяви та скарги трудящих (1944–1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3168  Виконавчий комітет Нагірнянської сільської Ради народних депутатів, с. Нагірна 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 285; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 285; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1950–1952, 1968–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями, накази 

виборців та інформації про їх виконання (1963, 1964, 1968–1980). Звітні доповіді голови про 

роботу виконкому (1971, 1972). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1958–1982). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1956, 1958, 1962–

1971, 1974, 1976, 1978, 1980). Інформації: про організаційно-масову роботу (1958, 1961–1963, 
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1966–1980); про благоустрій села, раціональне використання землі, надання пільг інвалідам 

війни та з інших питань (1967–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 

1969, 1971, 1973–1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1948, 1950, 1955–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–

1947, 1950, 1955–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946–1948, 1951, 

1953–1957, 1963–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1958–

1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3169  Черкаське районне об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського 

господарства обласного об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського 

господарства, м. Черкаси Черкаської області 

Справ:363; 1961–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 274; 1961–1985 рр. 

Накази, розпорядження: Українського об’єднання ―Укрсільгосптехніка‖ (1964, 1966, 1977); 

Черкаського обласного об’єднання (1961, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970); рішення 

райвиконкому (1968); накази керуючого райоб’єднання з основної діяльності (1975–1985). 

Документи (наказ, постанови, протоколи) техніко-економічної ради при об’єднанні (1972, 

1973, 1981–1985). 

Виробничо-фінансові плани (1963–1966, 1973–1985). 

Документи: (накази, розпорядження, плани, інформації, звіти) з питань раціоналізації та 

винахідництва; плани, звіти з наукової організації праці (1973–1985); (накази, плани, довідки, 

звіти) про впровадження нової техніки (1966–1985); з охорони праці та техніки безпеки (1964, 

1967–1985); (протоколи, умови, договори, соцзобов’язання, підсумки) по соцзмаганню (1966, 

1973–1985); (накази, протоколи, плани) бюро економічного аналізу (1972–1979); про роботу з 

кадрами (1964–1985); групи народного контролю (1980–1983); (протоколи, колективні 

договори, акти, кошториси витрат, звіти) профспілкового комітету (1982–1985). Списки: 

працівників об’єднання, представлених до нагородження (1971, 1982); кандидатів в учасники 

Виставки досягнень народного господарства СРСР (1966, 1969, 1971). 

Зведені річні звіти об’єднання з основної діяльності. Річні звіти районних відділень. Звіти з 

праці (1983–1985). Одноразові статистичні звіти про чисельність адміністративно-

управлінського персоналу, розприділення всіх працюючих по займаних посадах (1964–1970). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1964–1969, 1979–1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 6; 1961, 1962 рр. 

Протоколи засідань робітничого комітету. 

Колективний договір між адміністрацією об’єднання та профорганізацією (1962). 

Кошторис прибутків та видатків (1962). Фінансові звіти. 
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Опис 2м 

Справ: 83; 1963–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1964–1968, 1973, 1975–1981); звітно-

виборних профзборів (1970, 1971); загальних зборів членів профспілки (1963, 1965–1968, 

1970, 1971, 1973, 974, 1977–1981); засідань робітничого комітету. 

Плани роботи робітничого комітету (1979–1981). 

Колективні договори між адміністрацією об’єднання і профорганізацією та акти перевіряння 

їх виконання. Соцзобов’язання працівників, інженерно-технічних працівників та службовців 

(1964, 1967–1971). 

Кошториси прибутків та видатків (1963–1971, 1976, 1978–1981). Фінансові та статистичні 

звіти (1963–1971, 1976–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3170  Риболовецький колгосп ―Червоний жовтень‖ Черкаського обласного рибного 

комбінату, с. Лозівок Черкаського району Черкаської області 

Справ: 175; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1944–1954 рр. 

Протоколи: засідань оргбюро Київської міжрайрибколгоспспілки (1945); загальних зборів 

членів рибколгоспу (1946–1948); засідань правління (1947–1953). 

Виробничі плани (1948–1954). 

Договори на соцзмагання між рибколгоспами (1950–1953). 

Річні звіти рибколкоспу (1945, 1947–1954). 

Акти по масовому штучному риборозведенню (1949). 

Баланс рибколгоспу (1944). Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 129; 1955–1980 рр. 

Протоколи: засідань оргбюро Київської міжрайрибколгоспспілки; загальних зборів членів 

рибколгоспу; засідань правління. 

Виробничі плани. 

Договори на соцзмагання між рибколгоспами. 

Річні звіти рибколкоспу. 

Акти по масовому штучному риборозведенню. 

Баланс рибколгоспу. Штатні розписи, кошториси витрат. 

. 

 

 

 

 

Ф. Р-3171  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. Яснозір’я Черкаського 

району Черкаської області 
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Справ: 184; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1950–1956 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

План розвитку сільського господарства колгоспу (1954). Виробничі план (1954–1956). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 73; 1957–1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови правління колгоспу про роботу (1962, 1963, 1966–1972). 

Протоколи засідань, лани роботи бюро економічного аналізу (1970–1973). 

План розвитку сільського господарства колгоспу (1971–1975). Виробничо-фінансові плани 

(1957–1961). 

Річні звіти колгоспу (1964–1966, 1969, 1970). Агрономічні звіти (1971, 1972); статистичні 

звіти по кадрах (1971, 1972). 

Багатотиражна газета колгоспу ―Колгоспний лан‖ (1962, 1963). 

Книги історії полів сівозмін (1965–1971). Шнурові книги обліку насіння (1965–1968, 1972–

1975). 

 

 

Опис 3 

Справ: 49; 1972–1980 рр. 

Протоколи: зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу (1973–1980). 

Звітні доповіді голови колгоспу про роботу правління (1973–1980). 

Документи (протоколи, плани роботи) бюро економічного аналізу (1974–1976); (протоколи, 

плани, звіти, акти) групи народного контролю (1979); профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 16; 1964–1971 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1964, 1968); загальних зборів членів профспілки 

(1968–1971); засідань профспілкового комітету (1970). 

Плани роботи профкому (1970, 1971). 

Кошториси витрат. Фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3172  Виконавчий комітет Дубіївської сільської Ради народних депутатів, с. Дубіївка 

Черкаського району Черкаської області 

Справ: 429; 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 67; 1944–1954 рр. 
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Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бухгалтерського обліку і бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 362; 1955–1985 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бухгалтерського обліку і бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3173  Виконавчий комітет Шуляківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Шуляки 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 236; 1944–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 236; 1944–1976 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1948, 1950, 1952–1976); засідань виконкому (1944–1956, 

1958–1969, 1971–1976); загальних зборів мешканців села (1963, 1966–1976); звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями, накази виборців та інформації про їх виконання 

(1955, 1956, 1964–1976). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1953, 1954, 1961–1976). 

Плани роботи виконкому (1944, 1945, 1959, 1962). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950–1953, 1961–

1970, 1974). Інформації, звіти; про організаційно-масову роботу (1952, 1957–1976); про 

благоустрій села, індивідуальне будівництво, покращення умов життя багатодітних сімей 

(1970–1975). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1955, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 

1973, 1975). 

Бюджети сільради (1945, 1947–1976). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1976). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1946–1948, 1950, 1951, 1956–1958, 1960–1976). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1949, 1952–1955, 1959). 

Акти про збитки, нанесені селу німецько-фашистськими загарбниками (1944). Списки: 

громадян села, які повернулися з німецької неволі (1944); які під час німецької окупації були 

фашистськими помічниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3174  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. Тарасівка 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 23; 1944–1958 рр. 
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Опис 1  

Справ: 23; 1944–1950, 1952–1957 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1946, 1948–

1950, 1952–1954, 1956, 1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1947, 1952, 1953). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків (1949, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3175  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний комунар‖, с. Новосілка 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 9; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1944, 1949–1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1949–1957); засідань правління колгоспу (1951–

1957). 

Виробничо-фінансовий план (1944). 

Книга обліку основних засобів (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3176  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 7-го з’їзду Рад, с. Коритня 

Монастирищенського району Вінницької області 

Справ: 9; 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1945-1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників: засідань правління колгоспу (1946–1950). 

Виробничо-фінансовий план (1945). 

Річний звіт колгоспу (1945). 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків (1946, 1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3177  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Хвиля Жовтня‖, с. Коритня 

Монастирищенського району Вінницької області 

Справ: 9; 1944–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1944–1947 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1946, 1947). 
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Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3178  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖, с. Владиславчик 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 10; 1947–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1947, 1948, 1950–1953 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948). 

Виробничо-фінансові плани (1948, 1952, 1953). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1950–1952). Акт ревізійної 

комісії колгоспу (1951). 

Книга обліку фондів (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3179  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар‖, с. Зюбриха 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 10; 1945–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1945, 1948–1953, 1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945, 1950, 1952, 

1953, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948–1951). 

Книга обліку фондів, грошових прибутків (1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3180  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ІІІ-го Інтернаціоналу, с. Цибулів 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 38; 1944–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1944–1963 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1948–1951, 

1953–1963). 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1954, 1956–1963). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1947–1952). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1962, 1963). 

Книга обліку головних рахунків (1945, 1946). 
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Ф. Р-3181  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, с. Цибулів 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 38; 1944–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1944–1946, 1949–1963 рр. 

Статут артілі (1949). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1952–1954, 1956, 1958–1961, 1963). 

Річні звіти колгоспу (1949, 1951, 1952, 1959). Агрономічний звіт (1952). 

Книги обліку: головних рахунків (1950); основних засобів, фондів (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3182  Виконавчий комітет Новосілківської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Новосілка Монастирищенського району Черкаської області 

Справ:30; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1944–1947 рр. 

Постанови райвиконкому (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1944); засідань виконкому (1945–1947). 

Статистичний звіт про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1946). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради 

(1947). 

Бюджет сільради (1947). Кошторис витрат (1947). Річний звіт по прибутках та видатках 

бюджету (1947). 

 

 

Опис 2 

Справ: 21; 1948–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 

Статистичний звіт про склад депутатів, виконкому, постійних комісій. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради. 

Бюджет сільради. Кошторис витрат. Річний звіт по прибутках та видатках бюджету 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3183  Виконавчий комітет Шарнопільської сільської Ради народних депутатів, с. 

Шарнопіль Монастирищенського району Черкаської області 
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Справ: 266; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 266; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1949–1980); засідань виконкому (1945, 1947, 1949–1955, 

1957–1980); загальних зборів мешканців села (1962–1980); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями, накази виборців та інформації про їх виконання (1957, 1965, 

1967, 1974–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1956, 1959–1980). 

Плани роботи виконкому (1977–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1964, 1977–

1980). Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1953–1966, 1972, 

1973, 1977–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1965, 1977–1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 

1957, 1959, 1961–1963, 1965, 1967, 1971, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947, 1949–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1980). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1947, 1950–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3184  Виконавчий комітет Тарнавської сільської Ради народних депутатів, с. Тарнава 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 250; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944, 1946 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1946); засідань виконкому (1946). 

Бюджет сільради (1946). 

Книги обліку та видатків сільського бюджету (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 244; 1947–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому (1949–1980); загальних зборів 

мешканців села (1969–1972); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями, 

накази виборців та інформації про їх виконання (1955, 1958, 1964, 1973–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1955, 1959, 1960, 1967–1969, 

1973–1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами (1955). Доповідні записки, інформації про 

організаційно-масову роботу (1953–1966, 1976, 1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 

1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 
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Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3185  Виконавчий комітет Лукашівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Лукашівка Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 265; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 265; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945–1948, 1950, 1953–1980); засідань виконкому; загальних 

зборів мешканців села (1967–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями, накази виборців та інформації про їх виконання (1958, 1960, 1963–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1960–1980). 

Плани роботи виконкому (1957, 1958, 1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 1958, 1961). 

Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1951, 1955, 1961–1966, 

1972–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1974, 1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1955, 1957, 

1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969–1971, 1973, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1949, 1952–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1949–1951, 1953–1974, 1976–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1954, 1956–1958, 1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3186  Прокуратура Монастирищенського району Прокуратури Черкаської області, м. 

Монастирище Черкаської області 

Справ: 205; 1944–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 205; 1944–1962, 1967–1984 рр. 

Накази, розпорядження: Прокуратури СРСР і УРСР (1946); Прокуратури Черкаської області 

(1945–1950, 1952, 1970, 1971). 

Протоколи міжвідомчих, координаційних і оперативних нарад та документи до них (1958, 

1961, 1968–1984). 

Плани роботи прокуратури (1976–1984). 

Доповіді, довідки та звіти про роботу прокуратури (1958, 1961, 1968, 1972–1980, 1983). 

Довідки перевіряння роботи прокуратури працівниками Прокуратури Черкаської області 

(1968–1972, 1976–1983). Доповідні записки, довідки, повідомлення про виконання 

пропозицій за результатами перевірянь (1960, 1962, 1968, 1971–1984). Аналізи та 

узагальнення з усіх питань прокурорської і слідчої роботи (1967, 1969–1984). Проекти 
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постанов та подання прокуратури на розгляд у різні органи (1967, 1969–1982). Річні 

оперативно-статистичні звіти про роботу прокурора (1961, 1962, 1967, 1968, 1971–1984). 

Припинені кримінальні справи (1944–1951, 1953, 1960–1962, 1968, 1971–1975, 1978, 1979, 

1982–1984). Наглядові виробництва: по кримінальних справах (1958, 1960, 1961, 1967, 1969, 

1970, 1980–1982); за скаргами громадян (1958, 1962, 1967–1984). 

Штатні розписи (1952–1962). Фінансові звіти (1956–1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3187  Фінансовий відділ виконавчого комітету Монастирищенської районної Ради 

народних депутатів, м. Монастирище Черкаської області 

Справ: 542; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 508; 1944–1963, 1967–1979 рр. 

Документи секретаря, контролера-ревізора, інспекції: бюджетної, держприбутків, по 

фінансуванню сільського господарства, по штатах, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 34; 1980р. 

Документи секретаря, контролера-ревізора, інспекції: бюджетної, держприбутків, по 

фінансуванню сільського господарства, по штатах, бухгалтерії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3188  Монастирищенський спиртовий завод Київського виробничого об’єднання 

спиртової промисловості ―Укрспиртпром‖, смт. Монастирище Черкаської області 

Справ: 553; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 465; 1944–1980 рр. 

Накази Київського виробничого об'єднання спиртової промисловості (1979, 1980); накази, 

постанови: Черкаського раднаргоспу (1960–1963); Київського спиртотресту (1957, 1959, 

1964–1974, 1976); Вінницького спиртотресту (1944, 1945, 1947–1950, 1952–1955). 

Накази директора заводу з основної діяльності (1966–1968, 1980); розпорядження директора 

заводу (1963–1967, 1969–1972). 

Протоколи технічних нарад (1952–1957, 1961–1966, 1969–1980). 

Перспективні плани заводу (1965–1970, 1976–1980). Техніко-промислово-фінансові плани 

(1945, 1947, 1949, 1955–1980). 

Довідки, представлені в керівні органи вищого рівня про діяльність заводу (1973–1980). 

Аналізи виробничо-господарської діяльності заводу (1969–1980). Виробничо-технічні звіти 

(1957, 1959–1980). Статистичні звіти про виконання плану з праці, виробництво продукції 

(1953–1980). 
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Документи: (накази, довідки, акти, рекомендації) перевірянь заводу державними керівними 

органами та народним контролем (1969–1980); (протоколи, плани, прийняті рацпропозиції, 

звіти) з раціоналізації та винахідництва (1963–1980); плани, звіти з наукової організації праці 

(1969–1972); про впровадження нової техніки (1973–1980); про роботу первинної організації 

науково-технічного товариства (1963–1980); з охорони праці та техніки безпеки (1963–1967, 

1972–1980); (постанови, соцзобов’язання, умови, довідки) по соцзмаганню (1969–1980); 

(плани, представлення до нагородження, довідки, звіти) про роботу з кадрами (1951, 1953, 

1956–1980); (титульні списки, кошториси, звіти) з капітального будівництва (1955–1961, 

1963, 1965–1970, 1973–1980); (протоколи, плани, кошториси, звіти) заводського комітету 

профспілки (1977–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1951–1980). Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізії 

фінансово-господарської діяльності заводу (1958–1967). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 88; 1953–1976 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1953, 1960–1962, 1964, 1966–1976); засідань 

заводського комітету (1953, 1960–1962, 1964–1976). 

Плани роботи заводського комітету (1973–1976). 

Колективні договори між адміністрацією заводу та профорганізацією та акти перевіряння їх 

виконання (1955–1968, 1972). Соцзобов’язання заводу (1953–1968). 

Кошториси витрат (1969–1976). Фінансові і статистичні звіти (1961–1976). Акти перевіряння 

завкому ревізійною комісією (1969–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3189  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. Княжики 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 42; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1944–1959 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947, 1948, 1950–

1959). 

Виробничо-фінансові плани (1950–1958). 

Річні звіти колгоспу (1946, 1947, 1950–1952). Агрономічний звіт (1944). Річний звіт по 

тваринництву (1944). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1944, 1945, 1948, 1953, 1956). 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків (1945, 1948, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3190  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Прогрес‖, с. Леськове 

Монастирищенського району Черкаської області 
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Справ: 78; 1959–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 78; 1959–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1961). 

Плани розвитку сільського господарства (1964–1970). Виробничо-фінансові плани (1959–

1967). 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1971, 1972, 1974). 

Соцзобов’язання колгоспників (1969). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1967, 1968, 1971–1973). Акти: ревізійної комісії 

колгоспу (1959–1962, 1964); документальних ревізій фінансово-господарської діяльності 

колгоспу (1968–1971). 

Книги історії полів сівозмін (1965–1971). Шнурові книги обліку насіння (1966–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3191  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Шарнопіль 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 128; 1944–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 128; 1944–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1964–1967). 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро  економічного аналізу (1969–1972). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства (1966–1975). Виробничо-фінансові плани 

(1944, 1959–1973). 

Соцзобов’язання колгоспників (1944). 

Аналізи роботи колгоспу (1969–1972). Річні звіти колгоспу (1944–1947, 1955–1972). 

Агрономічні звіти (1944, 1972). Акти ревізійної комісії колгоспу (1945, 1946, 1950–1952, 

1955–1957, 1960–1962, 1965, 1969–1973). 

Земельно-шнурова книга (1946). Сортонасіннева книга (1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3192  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Прогрес‖, с. Леськове 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 32; 1946–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1946–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1946, 1953, 1955–1958). 
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Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946). Акт ревізійної комісії 

колгоспу (1946). 

Книги головних рахунків (1946–1948, 1950–1952). Книги обліку фондів, грошових прибутків 

та витрат (1949, 1951, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3193  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Заповіт Леніна‖, с. Халаїдове 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 35; 1945–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1945–1953 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1949, 1951–

1953). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1946). 

Книги головних рахунків (1945, 1946, 1948–1953). Книги обліку основних засобів (1950, 

1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 12; 1954–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

План розвитку сільського господарства (1958). Виробничо-фінансові плани (1954, 1956–

1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3194  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Заповіт Леніна‖, с. Халаїдове 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 101; 1959–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1959–1974 рр. 

Статути артілі (1960, 1962). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1964, 1972). 

Перспективні плани розвитку колгоспу (1959–1965, 1971–1975). План розвитку сільського 

господарства (1966–1970). Виробничо-фінансові плани (1959–1967). 

Аналізи фінансово-господарської діяльності колгоспу (1971, 1972). Річний звіт колгоспу 

(1959). Акти ревізійної комісії колгоспу (1960–1964, 1971, 1972). 

Книга історії полів сівозмін (1972–1974). Шнурова книга обліку насіння (1972–1974). 
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Опис 2 

Справ: 47; 1973–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973–1975, 1978–1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1976–1980). 

Аналізи господарської діяльності: колгоспу (1974, 1976, 1977); госпрозрахункових одиниць 

колгоспу (1973, 1975). 

Шнурова книга обліку насіння (1980, 1981). Технологічні карти колгоспу (1976, 1977). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1978–

1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3195  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінського комсомолу, с. Тарнава 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 70; 1945–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 70; 1945–1947, 1953–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946, 1947, 1956–

1974); бюро економічного аналізу (1972, 1973). Звітна доповідь голови колгоспу (1973) 

Перспективний план розвитку господарства (1966–1970). Виробничо-фінансові плани (1953–

1955, 1957–1967). 

Аналізи роботи колгоспу (1970–1972). Річні звіти колгоспу (1945, 1959). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1962–1971). 

Сортонасіннева книга (1966–1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3196  Сільськогосподарсьва артіль (колгосп) ―Пам’ять Леніна‖, смт. Цибулів 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ:142; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 83; 1944–1976 рр. 

Статут артілі (1957). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1972–1974). 

Плани розвитку сільського господарства (1964–1970). Виробничо-фінансові плани (1956, 

1957, 1959, 1961–1964, 1966). 

Аналізи роботи колгоспу (1969–1971). Річні звіти колгоспу (1944, 1952, 1959). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1963–1971). 

Книга історії полів сівозмін (1972–1976); обліку насіння (1965–1968). Сортонасіннева книга 

(1968–1971). Книги: головних рахунків (1945, 1947, 1948).; обліку основних засобів, фондів, 

грошових прибутків (1947, 1948, 1950). 
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Опис 2 

Справ: 59; 1972–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973–1978, 1980). 

Документи (протоколи, плани) бюро економічного аналізу (1975–1980); (протоколи, 

кошториси витрат, звіти) профспілкового комітету. 

Книга історії полів сівозмін (1977–1981). Шнурові книги обліку насіння (1973, 1974, 1976–

1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3197  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Коритня 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 150; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 150; 1944–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1946, 1949–

1980). Звітні доповіді голови правління колгоспу (1967–1980). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства (1966–1975). Виробничо-фінансові плани 

(1955, 1957, 1960–1967). 

Аналізи роботи колгоспу (1969–1972). Річні звіти колгоспу (1951, 1952, 1959). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1955–1972). 

Документи (протоколи, плани, аналізи) бюро економічного аналізу (1969–1980); (протоколи, 

кошториси, звіти) профспілкового комітету (1972–1980). 

Книги історії полів сівозмін (1967–1980, 1976–1980). Шнурові книги обліку насіння (1974–

1979). Книги обліку фондів, грошових прибутків (1945–1948, 1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3198  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Княжа Криниця 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 134; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 77; 1944–1976 рр. 

Статут колгоспу (1972). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1972). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1972). 

П’ятирічні плани розвитку господарства (1966–1975). Виробничо-фінансові плани (1945, 

1946, 1950–1967). 

Аналізи роботи колгоспу (1969–1971). Річні звіти колгоспу (1944–1952, 1959). 
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Книги історії полів сівозмін (1964–1966, 1969–1976). Шнурова книга обліку насіння (1972, 

1973). Сортонасіневі книги (1967, 1969, 1970). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 45; 1973–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Документи: (протоколи, плани, аналізи роботи) бюро економічного аналізу; (протоколи, 

кошториси, звіти) профспілкового комітету профспілки. 

Аналізи роботи госпрозрахункових одиниць колгоспу (1977–1980). 

Книга історії полів сівозмін (1977–1981). Шнурова книга обліку насіння (1974–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 12; 1964–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету (1965). 

Кошториси витрат (1965, 1967, 1970–1972). Статистичні та фінансові звіти (1964–1967, 1970–

1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3199  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана Хмельницького, с. Зарубинці 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 65; 1944–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 65; 1944, 1946, 1954–1973 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1954–1973). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1967, 1970–1973). 

Виробничо-фінансові плани (1956, 1958, 1961–1967, 19773). 

Аналіз роботи колгоспу (1972). Агрономічний звіт (1944). Річний звіт по тваринництву 

(1944). Акти ревізійної комісії колгоспу (1962–1966, 1969–1971). 

Книга історії полів сівозмін (1971–1973). Книги обліку основних засобів, фондів, грошових 

прибутків (1944, 1946, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3200  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка, с. Половинчик 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 71; 1945–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 71; 1945–1958, 1965–1973 рр. 



1297 

 

Статути артілі (1950, 1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1954, 1956–

1958, 1965–1973). Звітні доповіді голови колгоспу (1967–1971). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970, 1971, 1973). 

Плани розвитку сільського господарства (1954, 1958, 1966–1970). Виробничо-фінансові 

плани (1952, 1953, 1956–1958, 1965, 1966). 

Соцзобов’язання працівників колгоспу та акти перевіряння їх виконання (1968–1971). 

Аналізи роботи колгоспу (1970, 1971). Річні звіти колгоспу (1945–1952). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1948, 1952–1958, 1967–1972). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3201  Черкаське будівельно-монтажне управління № 3 тресту ―Черкасхімбуд‖, м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 4; 1965–1967 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1965р. 

Наказ про створення управління. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 3; 1965–1967 рр. 

Протоколи засідань будівельного комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3202  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях до комунізму‖, с. Журавка 

Златопільського району Кіровоградської області 

Справ: 17; 1945–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1945, 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план (1950). Річні виробничі завдання фермам та бригадам (1950). 

Річні бухгалтерські звіти (1945, 1948). Акти ревізійної комісії колгоспу (1947, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3203  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Журавка Златопільського 

району Кіровоградської області 

Справ: 27; 1944–1951 рр. 
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Опис 1 

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1946, 1949, 1950); засідань правління 

колгоспу (1944–1946, 1948–1950). 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1946, 1949, 1950). 

Договір на соцзмагання між колгоспами (1946). 

Річні бухгалтерські звіти (1944–1946, 1949, 1950). Акти ревізійної комісії колгоспу (1946, 

1949). 

Книги обліку основних засобів (1945–1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3204  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комуніст‖, с. Матусів Шполянського 

району Черкаської області 

Справ: 188; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1950–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-

фінансові плани (1950, 1952, 1953, 1962–1972). 

Річні звіти по тваринництву (1964–1972); агрономічні звіти (1964–1972); звіти по кадрах 

(1964, 1965). Річні бухгалтерські звіти (1950, 1952). Акти ревізійної комісії про перевіряння 

господарської діяльності колгоспу (1959, 1960, 1963–1965, 1969, 1970). 

Книга історії полів сівозмін (1969–1971). Шнурові книги обліку насіння (1968, 1969). 

 

 

Опис 2 

Справ: 100; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу. Виробничо-фінансові плани. 

Річні звіти по тваринництву; агрономічні звіти; звіти по кадрах. Річні бухгалтерські звіти. 

Акти ревізійної комісії про перевіряння господарської діяльності колгоспу. 

Книга історії полів сівозмін. Шнурові книги обліку насіння. 

 

 

Опис 3 

Справ: 38; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. 

Плани роботи профспілкового комітету (1972, 1973, 1976–1979). 

Кошториси витрат (1976, 1979, 1980). Статистичні та фінансові звіти (1975–1980). 
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Ф. Р-3205  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Антонівка Шполянського 

району Черкаської області 

Справ: 16; 1949–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1949 р. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

Опис 2 

Справ: 14; 1950–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1950–1952, 1954–

1956). 

План розвитку лісового господарства (1952–1961). Виробничо-фінансовий план (1957). 

Річні бухгалтерські звіти (1951, 1952, 1956, 1957). 

Книга обліку натуральних прибутків (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3206  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖, с. Маслове Златопільського 

району Черкаської області 

Справ: 53; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1944–1954 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1947, 1949, 1950, 1952–1954). 

Агрономічний звіт (1954). Річні бухгалтерські звіти (1944–1946, 1949, 1950, 1952). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Книги обліку основних засобів, грошових прибутків (1947, 1948). 

 

 

Опис 2 

Справ: 17; 1955–1958 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1955–1957). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Плани розвитку сільського господарства (1955, 1957). Виробничо-фінансові плани (1955, 

1957). 

Річні: агрономічні звіти (1955–1957); бухгалтерський звіт (1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3207  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Ленінська зоря‖, с. Журавка 

Шполянського району Черкаської області 

Справ: 96; 1951–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 62; 1951–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1968–1971). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970, 1971). 

Виробничо-фінансові плани (1951, 1956–1962, 1970). 

Річний: агрономічний звіт (1969); бухгалтерський звіт (1952). Акти ревізійної комісії 

колгоспу (1965, 1968). 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків (1951). 

 

 

Опис 2 

Справ: 34; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Книги історії полів сівозмін. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3208  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ІІІ-го Інтернаціоналу, с. Нечаєве 

Златопільського району Черкаської області 

Справ: 43; 1945–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1945, 1946, 1948, 1950–1954 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945, 1948, 1950–

1954). 

Виробничо-фінансові плани (1953, 1954). 

Річні бухгалтерські звіти (1945, 1950–1952). 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків (1946, 1948). 

 

 

Опис 2 

Справ: 24; 1955–1958 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1955, 1957, 1958). 

Статут артілі (1957). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1956–1958). 

План розвитку господарства колгоспу (1955). Виробничо-фінансові плани. 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1955, 1957). 

Річні і агрономічні звіти (1955, 1956); бухгалтерський звіт (1955). 

Сортонасіннева книга (1958). 
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Ф. Р-3209  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Лебедин 

Шполянського району Черкаської області 

Справ: 28; 1959–1968 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1959–1968 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1960–1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3210  Сільськогосподарсьва артіль (колгосп) ―Перемога‖, с. Водяне Шполянського 

району Черкаської області 

Справ: 119; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 58; 1944–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1947, 1949–1953, 1955–1960, 1962); засідань 

правління колгоспу (1944–1947, 1949–1962). 

План розвитку тваринництва колгоспу (1955–1960) Виробничо-фінансові плани (1953–1962). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1952, 1955, 

1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952, 1956, 1962). 

 

 

Опис 2 

Справ: 61; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Документи: (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу; (протоколи, плани, 

кошториси, звіти) профспілкового комітету (1974–1980). 

Книги історії полів сівозмін (1972–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3211  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Радянський хлібороб‖, м. Шпола 

Київської області 

Справ: 19; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1947, 1949, 1950). 
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Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945, 1948–1950). Акт 

ревізійної комісії колгоспу (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3212  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, м. Шпола Черкаської області 

Справ: 46; 1944–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1944–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1957–1959). 

Виробничо-фінансові плани (1944–1946, 1951–1962). 

Річні звіти колгоспу (1944–1946, 1951, 1952). Агрономічний звіт (1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3213  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Жовтень‖, с. Кавунівка Шполянського 

району Черкаської області 

Справ: 49; 1944–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1944–1951 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1951). 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1946–1951). 

Договір на соцзмагання між колгоспами та акт перевіряння його виконання (1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945, 1947–1951). 

 

 

Опис 2 

Справ: 26; 1952–1962 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани. 

Договір на соцзмагання між колгоспами та акт перевіряння його виконання. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3214  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Лип’янка Златопільського 

району Черкаської області 

Справ: 29; 1944–1960 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 29; 1944–1950, 1954–1959 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1949, 1954–

1959). 

Виробничо-фінансові плани (1944–1946, 1948, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1946, 1948, 1949). 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків (1947, 1950, 1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3215  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Лип’янка Златопільського 

району Черкаської області 

Справ: 45; 1944–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1944–1951, 1953, 1954, 1956–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1946, 1948, 1951, 1953, 1954, 1956–1959); 

засідань правління колгоспу (1945, 1946, 1948, 1951, 1953, 1954, 1956–1959). 

Виробничо-фінансові плани (1945–1949, 1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1948, 1951). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків (1949, 1950, 1953, 1954, 1956–

1959). 

 

 

 

 

Ф. Р-3216  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. Межигірка Шполянського 

району Черкаської області 

Справ: 37; 1944–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1944–1947, 1950–1958, 1962 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1947, 1950–

1958). 

Виробничо-фінансові плани (1944–1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1947, 1962). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків (1950–1952, 1955, 1962) 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3217  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Зоря комунізму‖, с. Васильків 

Шполянського району Черкаської області 

Справ:83; 1959–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 35; 1959–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1969, 1971). 

План розвитку сільського господарства (1959–1965). Виробничо-фінансові плани (1959–

1965). 

Соцзобов’язання колгоспників (1966). 

Шнурові книги обліку насіння (1970, 1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 48; 1972–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1972–1975, 1977–

1980). Звітні доповіді голови колгоспу (1973, 1975, 1978–1980). 

Документи: (протоколи, плани, список) бюро економічного аналізу (1972–1978); (протоколи, 

плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1972–1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3218  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Авангард‖, с. Соболівка Шполянського 

району Черкаської області 

Справ: 59; 1944–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 59; 1944–1972 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1950–1972). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1968, 1969, 1971). 

Виробничо-фінансові плани (1958, 1960–1962). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949, 1951, 1952, 1956, 

1957). Агрономічні звіти (1970–1972). 

Книга історії полів сівозмін (1966–1972). Шнурові книги обліку насіння (1972, 1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3219  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний шлях‖, с. Васильків 

Шполянського району Київської області 

Справ: 31; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947); засідань правління колгоспу (1946). 

Виробничо-фінансові плани (1946, 1948–1950). 

Агрономічний звіт (1948). Річні бухгалтерські звіти (1945, 1947, 1949). 

Списки осіб, представлених до урядових нагород (1945). 
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Книги головних рахунків (1945, 1946). Книги обліку основних засобів, фондів, грошових 

прибутків (1944–1946, 1948, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3220  Сільськогосподарсьва артіль (колгосп) ―Комінтерн‖, с. Васильків Шполянського 

району Київської області 

Справ: 17; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1945, 1946, 1948–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1949, 1950). 

Виробничо-фінансові плани (1949, 1950). 

Річний бухгалтерський звіт (1949). 

Книги головних рахунків (1945, 1946). Книги обліку основних засобів, фондів (1945, 1946, 

1948, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3221  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Васильків Шполянського 

району Черкаської області 

Справ: 32; 1950–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1950–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1951–1953, 1955–1958). Фінансові плани (1951, 1953–1957) 

Річні бухгалтерські звіти (1950–1952, 1956, 1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3222  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінського комсомолу, с. Матусів 

Шполянського району Черкаської області 

Справ: 56; 1952–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 56; 1952–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

План розвитку сільського господарства (1960–1965). Виробничо-фінансові плани. 

Соцзобов’язання колгоспників, акти перевіряння соцзмагання (1954, 1955, 1960). 

Річні звіти колгоспу. Річні: агрономічні звіти (1953, 1960, 1962); звіти по тваринництву (1961, 

1962). Звіт по кадрах та список спеціалістів колгоспу (1961). Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1960, 1962). 
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Ф. Р-3223  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний Жовтень‖, с. Веселий Кут 

Шполянського району Черкаської області 

Справ: 100; 1944–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1944–1953 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946, 1948–1953); засідань правління колгоспу 

(1946–1953). 

Виробничо-фінансові плани (1946, 1948, 1949, 1951–1953). 

Договори на соцзмагання між колгоспами (1945). 

Річні бухгалтерські звіти. 

Книга головних рахунків (1946). Книга обліку основних засобів (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 61; 1954–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1968–1973). 

Документи (протоколи, плани, список) бюро економічного аналізу (1970–1973). 

План розвитку сільського господарства (1959–1965). Виробничо-фінансові плани (1956–1962, 

1972). 

Статистичні звіти про капітальні вкладення колгоспу (1972, 1973). Річні бухгалтерські звіти 

(1956, 1957). 

Книги історії полів сівозмін (1962–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3224  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Осовського, с. Лебедин Шполянського 

району Черкаської області 

Справ: 114; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1944–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

План розвитку господарства (1950–1953). Виробничо-фінансові плани (1946, 1947, 1950–

1954, 1957, 1958). 

Агрономічний звіт (1950). Річні бухгалтерські звіти (1944–1952). 

Книги головних рахунків (1945, 1946, 1950). 

 

 

Опис 2 

Справ: 14; 1969–1971 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Соцзобв’язання колгоспників (1971). 

Річний звіт по тваринництву (1971). Звіти по капітальному будівництву (1971). 

 

 

Опис 3 

Справ: 56; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Соцзобв’язання колгоспників. 

Річний звіт по тваринництву. Звіти по капітальному будівництву 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3225  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Васильків Шполянського 

району Черкаської області 

Справ: 28; 1950–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1950–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани. Фінансові плани (1951–1954). 

Річні бухгалтерські звіти (1950–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3226  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 20-річчя Жовтня, с. Станіславчик 

Шполянського району Черкаської області 

Справ: 48; 1944–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1944–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1949, 1954, 1955, 1961); засідань правління 

колгоспу (1954, 1955). 

Виробничо-фінансові плани. 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1948–1951, 1953, 

1957, 1962). 

Річні бухгалтерські звіти. 
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Ф. Р-3227  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дружба‖, с. Антонівка Шполянського 

району Черкаської області 

Справ: 81; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1959–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967–1970). 

План розвитку сільського господарства (1966–1970). Виробничо-фінансові плани (1959–

1962). 

Книги історії полів сівозмін (1968, 1969). Шнурові книги обліку насіння (1968–1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 56; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Документи: (протоколи, плани, список) бюро економічного аналізу (1971–1973, 1977–1980); 

(протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1973, 1974, 1977–1980). 

Книга історії полів сівозмін (1973–1975). Шнурові книги обліку насіння (1975, 1980–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3228  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 40-річчя Жовтня, с. Глиняна Балка 

Шполянського району Черкаської області 

Справ: 9; 1955–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1955–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1955, 1956). 

Річні бухгалтерські звіти (1956, 1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3229  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях Леніна‖, с. Лип’янка Шполянського 

району Черкаської області 

Справ: 64; 1960–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1960–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1960–1965, 1968–1970); засідань правління 

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1968, 1969). 
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План розвитку сільського господарства (1966–1970). Виробничо-фінансові плани (1968–

1970). 

Зооветеринарні звіти (1968, 1969). 

Книга історії полів сівозмін (1966). Сортонасіннева книга (1968). 

 

 

Опис 2 

Справ: 39; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1971, 1972, 1974–1979). 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу. 

Книги історії полів сівозмін (1971, 1972). Шнурова книга обліку насіння (1979–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3230  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Заповіт Леніна‖, с. Топильна 

Шполянського району Черкаської області 

Справ: 144; 1944–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 101; 1944–1971 рр. 

Рішення райвиконкому (1951–1958, 1961–1971). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1947, 1966, 1968–1971). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970, 1971). 

Виробничо-фінансові плани (1944–1947, 1949–1971). 

Річні звіти колгоспу (1944–1956, 1958, 1960–1971). Агрономічні звіти (1961–1971). Річні 

звіти: по тваринництву (1964–1971); з капітального будівництва (1970, 1971); про підготовку 

та підвищення кваліфікації кадрів (1970, 1971). 

Акти: на вічне користування землею (1948, 1949); ревізійної комісії колгоспу (1945–1953, 

1955, 1956, 1964–1971); про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання колгоспників та акти перевіряння 

їх виконання (1952, 1953, 1962, 1967–1970). 

Книги історії полів сівозмін (1969, 1970). Земельно-шнурова книга (1946). Шнурові книги 

обліку насіння (1969, 1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 43; 1972–1982 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Документи: (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1973–1975, 1978, 1979); 

(протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1974–1977). 

Книга історії полів сівозмін (1978–1980). Шнурові книги обліку насіння (1974–1982). 
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Ф. Р-3231  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Вітязеве 

Мокрокалигірського району Київської області 

Справ: 40; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1946, 1949, 1950); засідань правління 

колгоспу. 

Виробничі плани (1944, 1946, 1948–1950). Фінансові плани (1944, 1946–1950). 

Договір на соцзмагання між колгоспами (1950). 

Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізійної комісії колгоспу (1949). 

Книги головних рахунків (1944, 1946). Книга обліку основних засобів (1945). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3232  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІ з’їзду КПРС, с. Капустине 

Шполянського району Черкаської області 

Справ: 85; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1959–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1959, 1966–1968, 1970, 1971). 

Перспективні плани розвитку народного господарства (1959–1970). Виробничо-фінансові 

плани (1959–1962). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1968–1970). 

Книга історії полів сівозмін (1969–1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 54; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1972–1978). 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1972–1979). 

Книги історії полів сівозмін (1973–1975, 1977–1980). Шнурові книги обліку насіння (1975–

1980). 

Документи (протоколи, плани, звітна доповідь) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3233  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Іскра‖, с. Нечаєве Шполянського району 

Черкаської області 
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Справ: 87; 1959-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1959-1971 рр. 

Рішення райвиконкому (1965). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1964, 1967, 1969, 1971). 

Виробничо-фінансові плани (1959, 1961, 1962, 1965). 

 

 

Опис 2 

Справ: 50; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1972–1974). 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1972–1976, 1980). 

Книги історії полів сівозмін. Шнурові книги обліку насіння (1973–1982). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф.Р-3234  Звенигородський повітовий військово-революційний комітет (повітревком), м. 

Звенигородка Київської губернії 

Справ: 2; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1921р. 

Зведення та звіти повітревкому про радянське будівництво, політичний стан в повіті та 

продовольчу кампанію. Зведення, доповіді, рапорти, донесення органів міліції, військових 

частин, волосних революційних комітетів, начальників військових підрозділів та 

продовольчих загонів про боротьбу з бандитизмом і дезертирством, бандитський терор та хід 

виконання продрозверстки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3235  Чигиринський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів м. Чигирин Київської губернії 

Справ: 21; 1921–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1921, 1922 рр. 

Постанови Ради Народних Комісарів та Всеукраїнського Центрального Виконавчого 

Комітету (1921). Циркуляри Кременчуцького губвиконкому (1921); циркуляри, накази 

Чигиринської повітової економічної наради; накази повітревкому (1921). 

Положення про губернські та повітові наради по боротьбі з бандитизмом. Інструкція про 

організацію районних і волосних нарад. 
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Протоколи: районного з’їзду інспекторів, секретарів та статистиків волостей (1921); 

Чигиринських повітової та районної економічних нарад; засідань повітової та районної 

продовольчих нарад (1921); волосних з’їздів КНС, загальних зборів громадян сіл, засідань 

ревкому та сільрад волостей повіту (1921). 

Телеграми Чигиринського повітревкому, повітового військового комісара з питань наведення 

порядку в повіті (1921). Зведення, телеграми Чигиринському повітревкому про боротьбу з 

бандитизмом в районі (1921). 

Документи (відомості, списки та інші) про організацію та стан комітетів незаможних селян 

по волостях повіту (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3236  Черкаська обласна типографія ім. газети ―Правда‖ управління у справах 

видавництва, поліграфії і книжкової торгівлі виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Справ:245; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1945–1953 рр. 

Плани випуску валової продукції (1947, 1948, 1951). Виробничі плани (1947, 1948, 1953). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1947, 1948). 

Довідки про роботу типографії (1951–1953). Звіти: про виконання плану роботи з основних 

показників (1945, 1946, 1948–1953); про роботу з кадрами, підготовку та підвищення 

кваліфікації кадрів (1947, 1948, 1952, 1953); про чисельність працівників і витрат фонду 

зарплати та виконання плану з праці. 

Штатні розписи (1947, 1948, 1953). Річний бухгалтерський звіт (1952). 

Колективні договори між адміністрацією та профспілковою організацією (1949, 1950, 1953). 

Соцзобов’язання колективу та відомості про хід соцзмагання (1947–1949). 

 

 

Опис 2 

Справ: 150; 1954–1980 рр. 

Плани випуску валової продукції. Виробничі плани. Техніко-промислово-фінансові плани. 

Довідки про роботу типографії. Звіти: про виконання плану роботи з основних показників; 

про роботу з кадрами, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів; про чисельність 

працівників і витрат фонду зарплати та виконання плану з праці. 

Штатні розписи. Річний бухгалтерський звіт. 

Колективні договори між адміністрацією та профспілковою організацією. Соцзобов’язання 

колективу та відомості про хід соцзмагання. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 5; 1961–1965 рр. 

Плани випуску валової продукції. Виробничі плани. Техніко-промислово-фінансові плани. 

Довідки про роботу типографії. Звіти: про виконання плану роботи з основних показників; 

про роботу з кадрами, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів; про чисельність 

працівників і витрат фонду зарплати та виконання плану з праці. 
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Штатні розписи. Річний бухгалтерський звіт. 

Колективні договори між адміністрацією та профспілковою організацією. Соцзобов’язання 

колективу та відомості про хід соцзмагання 

 

 

Опис 1м 

Справ: 3; 1952 р. 

Кошторис прибутків та видатків. 

Фінансовий та статистичний звіти про роботу фабрично-заводського комітету. 

 

Опис 2м 

Справ: 47; 1962–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій та звітні доповіді про роботу фабрично-

заводського комітету (1963, 1966, 1968, 1970, 1972, 1976, 1978–1980); звітно-виборних 

профзборів (1973–1976); загальних зборів членів фабрично-заводського комітету (1974–1976, 

1978); засідань фабрично-заводського комітету. 

Колективні договори між адміністрацією і профорганізацією та акти перевіряння їх 

виконання (1966–1972). 

Кошториси прибутків та видатків (1965–1979). Фінансові та статистичні звіти (1965–1980). 

Акти ревізії діяльності фабрично-заводського комітету (1965–1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3237  Черкаська обласна організація Українського товариства мисливців і рибалок 

(УТМР), м. Черкаси Черкаської області 

Справ:408; 1954–1989 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 310; 1954–1989 рр. 

Накази Республіканської ради УТМР, рішення, розпорядження облвиконкому (1977–1982); 

вказівки Ради УТМР (1967–1969). 

Протоколи: обласних звітно-виборних конференцій та документи до них (1972, 1976, 1980); 

пленумів, засідань президії облради та документи до них (1958–1989); конференцій райрад 

(1971, 1972); засідань пленумів та президій райрад (1970–1973). 

П’ятирічні плани господарсько-фінансової діяльності (1966–1975). Плани роботи облради 

(1974–1980). Плани фінансово-господарської діяльності. 

Документи (договори, соцзобов’язання, акти) про соцзмагання (1971–1989); плани, звіти з 

організаційно-масової та культурно-масової роботи облради (1974–1989); про роботу по 

мисливському господарству, риболовству та рибно-спортивних заходах (1970–1973, 1976–

1989); (кошториси, звіти, акти та інші) про будівництво та купівлю різних об’єктів для 

мисливців і рибалок в м. Черкасах та області (1958–1970, 1973, 1974, 1976, 1984). Зведені 

показники про підсумки обліку мисливських тварин по угіддях, закріплених за облрадою, 

діяльності райрад, доповідні записки про наявність водоймищ (1971–1989). Одноразові 

статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу та про 

розприділення всіх працюючих по займаних посадах (1975, 1979–1989). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954–1975, 1982–1989). Річні бухгалтерські звіти (1954–

1970, 1976–1989). 
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Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1982–1989). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 58; 1954–1956, 1959–1969 рр. 

Протоколи: обласних звітно-виборних конференцій та документи до них; пленумів, засідань 

президії облради та документи до них; конференцій райрад; засідань пленумів та президій 

райрад. 

П’ятирічні плани господарсько-фінансової діяльності. Плани роботи облради. Плани 

фінансово-господарської діяльності. 

Документи (договори, соцзобов’язання, акти) про соцзмагання; плани, звіти з організаційно-

масової та культурно-масової роботи облради; про роботу по мисливському господарству, 

риболовству та рибно-спортивних заходах 1976–1989); (кошториси, звіти, акти та інші) про 

будівництво та купівлю різних об’єктів для мисливців і рибалок в м. Черкасах та області. 

Зведені показники про підсумки обліку мисливських тварин по угіддях, закріплених за 

облрадою, діяльності райрад. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 40; 1965–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1971–1981); загальних зборів членів профспілки 

(1965–1970, 1974); засідань місцевого комітету (1966–1980). Звітні доповіді голови про 

роботу місцевого комітету (1973–1975). 

Кошториси прибутків та видатків (1966–1973, 1975–1981). Фінансові та статистичні звіти про 

роботу місцевого комітету (1966–1973, 1975–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3238  Черкаська обласна контора по прокату кінофільмів Головного управління 

кінофікації і кінопрокату Комітету по кінематографії при Раді Міністрів УРСР, м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 6; 1963–1968 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1963, 1967, 1968 рр. 

Звіт про експлуатацію художнього фільму ―Русское чудо‖ (1963). Відомості про кількість 

глядачів, які проглянули кінофільм ―Війна і мир‖ в 1967–1968 рр. 

 

 

Опис 2 

Справ: 4; 1965, 1966–1968 рр. 

Протоколи засідань та плани роботи місцевого комітету. 
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Ф. Р-3239  Планова комісія виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 211; 1944–1989 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 211; 1944–1989 рр. 

Постанови, рішення: облвиконкому (1948–1951); міськвиконкому (1949–1951). 

Протоколи засідань планової комісії (1957–1989). 

П’ятирічні плани розвитку народного господарства міста (1951–1955, 1966–1975). Плани: 

економічного і соціального розвитку (1948–1985); благоустрою села (1961–1963); житлового 

будівництва (1959); роботи комунальних підприємств (1949); роботи планової комісії (1953, 

1955–1989). 

Документи: (довідки, відомості, основні показники та інші) про виконання народно-

господарського плану (1948, 1949, 1974–1985); (доповіді, довідки та інші) про перспективи 

розвитку народного господарства міста (1972, 1973); про роботу підприємств та організацій 

міста (1944–1953); (соцзобов'’зання, постанови, підсумки виконання) по соцзмаганню (1949–

1953, 1956–1985); (постанови, довідки та інші) про перевіряння роботи планової комісії 

органами вищого рівня (1974). Звіт про роботу міського відділу соцзабезпечення з 

побутового влаштування сімей військовослужбовців (1945). Довідки про виробництво товарів 

широкого вжитку та розгортання кооперативної торгівлі (1947). 

Економічні характеристики міста (1966–1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1948). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками по м. Черкаси (1944). 

Списки стахановців-передовиків виробництва для занесення на Дошку пошани та для 

вручення почесних грамот (1948, 1950–1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3240  Комітет по фізичній культурі і спорту виконавчого комітету Черкаської міської 

Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 74; 1946–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1946–1958 рр. 

Накази: Комітету у справах фізкультури і спорту при Раді Міністрів УРСР (1946); обласного 

комітету у справах фізкультури і спорту (1947, 1948, 1950); рішення, розпорядження 

міськвиконкому (1946, 1947, 1957, 1958). 

Накази голови комітету з основної діяльності та з особового складу. 

Протоколи: засідань міського комітету (1946–1950); учбово-методичної конференції (1946, 

1948); загальних зборів членів добровільних спортивних товариств міста (1946, 1947). 

План роботи комітету (1958). 

Зведені річні звіти по фізкультурі (1948–1950). Довідки, інформації про стан спортивної 

роботи в місті (1949, 1950, 1956, 1957). 

Дипломи та грамоти, вручені за спортивні досягнення (1948–1959). 

Кошториси адміністративно-господарських витрат (1954, 1956–1958). Річні фінансові звіти 

(1956, 1957). 
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Опис 2 

Справ: 24; 1981–1991 рр. 

Накази голови комітету з основної діяльності. 

Протоколи засідань колегії комітету та документи до них. 

Річні звіти про роботу комітету, звіти фізкультурних організацій міста (1981–1987). 

Річний бухгалтерський звіт (1991). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3241  Черкаське міське відділення Держбанку СРСР, м. Черкаси Київської області 

Справ: 1; 1940 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1940 р. 

Річний бухгалтерський звіт по загальнообов’язкових операціях. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3242  Відділ народної освіти виконавчого комітету Драбівської районної Ради народних 

депутатів, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Справ: 406; 1947–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 406; 1947–1979 рр. 

Накази, постанови облвідділу народної освіти (1948, 1950); постанови, рішення 

райвиконкому (1947, 1952–1954). 

Накази завідуючого відділом з основної діяльності (1963–1979). 

Протоколи: засідань ради народної освіти при відділі та документи до них (1956, 1964–1983); 

нарад директорів шкіл (1960–1963, 1967–1972); районних конференцій учителів (1962–1968, 

1977–1979); нарад учителів та працівників дитячих установ району (1965–1976). 

Плани: розгортання мережі шкіл по району (1950, 1952–1979); учбово-виховної роботи шкіл 

(1960, 1962); роботи відділу (1959, 1962–1979). 

Соціалістичні зобов’язання шкіл району та підсумки соцзмагання (1961, 1966–1979). 

Зведені річні та річні звіти відділу про учбово-виховну роботу в школах району (1955–1979); 

зведені статистичні звіти та річні статистичні звіти про стан шкіл та склад учнів; зведені 

звіти; про успішність учнів (1961, 1962, 1964); про чисельність спеціалістів з вищою освітою 

(1961, 1964, 1968); річні звіти про роботу дошкільних установ (1962–1979). 

Документи: (плани, звіти, довідки) про роботу методичного кабінету (1969–1979); 

(інформації, доповідні записки, листування) з питань керівництва, організації і методики 

роботи шкіл, позашкільних установ, патронування та опіки (1969–1976, 1979); (плани, 

інформації, списки) з організації та здійсненню зв’язку школи з життям, участі учнів у 

суспільно-корисній справі (1969–1979); (довідки, інформації та інші) з питань підбору і 

розстановки керівних, учительських та виховательських кадрів (1969–1979); (списки, 
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характеристики, анкети) про нагородження працівників освіти (1962, 1970–1976). Списки 

випускників, нагороджених золотими медалями (1966–1979). 

Особові справи патронованих дітей (1964–1968). 

Бюджети відділу по народній освіті (1967–1979). Штатні розписи, кошториси витрат відділу 

та шкіл (1953, 1967–1979). Зведені звіти про виконання плану з праці (1960, 1961, 1966–1968). 

Річний бухгалтерські звіти (1949–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3243  Виконавчий комітет Мехедівської сільської Ради народних депутатів, с. Мехедівка 

Драбівського району Черкаської області 

Справ: 274; 1945–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 274; 1945–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1949, 1951–1979); засідань виконкому (1945, 1947, 1948, 

1951–1979); сходок мешканців села (1972–1976); звітних зборів виборців та звіти депутатів 

перед виборцями, накази виборців (1955, 1972, 1973, 1977–1979). 

Документи (протоколи, плани, списки) постійних комісій (1951, 1957–1979) 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання ( 1955, 

1957, 1959–1963, 1969, 1972, 1974, 1976). Доповідні записки, інформації про організаційно-

масову роботу (1956–1979). 

Статистичні звіти про склад виконкому, депутатів, постійних комісій (1965, 1972–1979). Річні 

одноразові статистичні звіти про кількість населення, худоби, насаджень, посівів (1945, 1949–

1959). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай в господарствах колгоспників, 

одноосібників, працівників та службовців (1947, 1948). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977). 

Бюджети сільради (1945–1954, 1957–1967, 1970–1979). Штатні розписи, кошториси витрат 

(1948–1954, 1956–1968, 1970–1979). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1950–

1979). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1949, 1955, 1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3244  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Шрамківської районної 

Ради депутатів трудящих, с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області 

Справ: 39; 1947–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1947–1954 рр. 

Накази: Полтавського обласного відділу соцзабезпечення (1949–1951); Черкаського 

обласного відділу соцзабезпечення (1954). 
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Акти перевіряння роботи відділу органами вищого рівня. 

Договори на соцзмагання між районними відділами та акти перевіряння їх виконання. 

Річні звіти: про роботу відділу (1948–1950, 1952–1954); про виплату пенсій та державних 

допомог (1950, 1951, 1953). Статистичні звіти про виконання планів з усіх галузей діяльності 

відділу (1947, 1952–1954). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950–1954). Річні бухгалтерські звіти (1951, 1953, 1954). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3245  Планова комісія виконавчого комітету Драбівської районної Ради народних 

депутатів, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Справ: 134; 1947–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 134; 1947–1980 рр. 

Директивні вказівки, розпорядження обласної планової комісії (1949, 1951, 1953). 

Протоколи засідань планової комісії (1965–1980). 

Плани роботи (1951, 1957, 1958, 1960, 1961, 1963–1980). Перспективні плани розвитку 

народного господарства району (1949, 1951–1955, 1960–1965, 1971–1975). Плани розвитку 

народного господарства району. 

Довідки про перевіряння роботи планової комісії органами вищого рівня (1969, 1973). 

Економічні характеристики району (1951, 1954, 1956, 1960, 1961, 1963, 1965–1967, 1969, 

1971). 

Документи (показники, довідки, відомості) про виконання народногосподарського плану 

району (1950, 1957–1980). Інформації: про підсумки виконання соцзобов’язань в сільському 

господарстві (1961); про виконання плану з капітального будівництва та електрифікації 

населених пунктів (1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3246  Виконавчий комітет Вільшанської селищної Ради народних депутатів, смт. 

Вільшана Городищенського району Черкаської області 

Справ: 324; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 324; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій селищної Ради (1947–1964, 1966–1980); засідань виконкому (1944, 1946–

1954, 1956–1959, 1961–1968, 1970–1980); сходок мешканців селища (1958, 1966, 1968–1970, 

1972, 1979–1981); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями, накази 

виборців (1964–1980). 

Документи (протоколи, плани, списки) постійних комісій (1948, 1951–1954, 1958, 1961, 1963–

1982). 

Плани роботи виконкому (1946, 1976–1980). 
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Листування з райвиконкомом про благоустрій селища, виробництво та заготівлю 

сільськогосподарської продукції (1951, 1955, 1964); з райвідділом соціального забезпечення 

про надання допомоги дітям-сиротам, сім’ям військовослужбовців, інвалідам війни (1944, 

1946); з районним відділом колгоспного будівництва про громадське будівництво (1949, 

1959, 1966). 

Умови на соцзмагання між селищними Радами та акти перевіряння їх виконання (1948–1955, 

1966, 1971, 1976–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1955–1960, 1964–1969, 

1972, 1977, 1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1947, 1950, 1953, 1957, 

1959, 1963, 1965, 1966, 1976, 1980); про стать та вік сільського населення, облік населення 

(1976–1978). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 

1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети селищної Ради (1946–1953, 1955–1959, 1961–1980). Штатні розписи, кошториси 

витрат. Річні звіти про виконання селищного бюджету (1946, 1948–1962, 1964–1973, 1976–

1980). 

Книги обліку доходів та видатків селищного бюджету (1946, 1947, 1955, 1957, 1963). 

Документи (протоколи, плани, звіти, акти перевірок) групи народного контролю (1980–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3247  Виконавчий комітет Вербівської сільської Ради народних депутатів, с. Вербівка 

Городищенського району Черкаської області 

Справ: 298; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 298; 1944–1980 рр. 

Постанови, розпорядження облвиконкому та райвиконкому (1944–1946). 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1945, 1948, 1949, 1952–1980); засідань виконкому (1944, 

1945, 1948, 1949, 1951–1980); сходок мешканців села (1969–1974, 1979, 1980); звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями, накази виборців (1961–1964, 1967–1980). 

Документи (протоколи, плани, списки) постійних комісій (1949, 19551982). 

Плани роботи виконкому (1976–1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1952, 1954, 

1955, 1959, 1969). Інформації про організаційно-масову роботу (1947, 1955–1966, 1976). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1952, 1955, 1961, 1964). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1955, 1963, 1965, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1950, 1953, 1955–1965, 1968–1971, 1973–1980). Штатні розписи, 

кошториси витрат (1944, 1946–1955, 1963–1965, 1968, 1973–1980). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1945–1950, 1952–1957, 1960–1964, 1966–1969, 1971–1974, 1976–1978, 

1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1951, 1953–1956, 1958, 1959, 

1965, 1969, 1975, 1979). 
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Документи: про збитки, нанесені селу німецько-фашистськими загарбниками (1944); про 

заготівлі сільськогосподарських продуктів (1944). Звіти та відомості про індивідуальне 

будівництво (1946, 1949, 1951). Листи, заяви та скарги трудящих (1944). 

Документи (плани, список, акти перевірок, журнал) групи народного контролю (1980, 1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3248  Виконавчий комітет Петриківської сільської Ради народних депутатів, с. Петрики 

Городищенського району Черкаської області 

Справ: 288; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 288; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946–1980); засідань виконкому (1944, 1945, 1947–1949, 1954, 

1956–1980); сходок мешканців села (1944, 1968, 1972–1974, 1976–1982); звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями, накази виборців (1968–1977, 1979, 1980). 

Документи (протоколи, плани, списки) постійних комісій (1967–1978, 1980–1982). 

Листування з райвиконкомом та райвідділом соціального забезпечення про влаштування 

дітей-сиріт у дитячі будинки, надання допомоги сім’ям фронтовиків (1944–1947, 1951, 1955). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1944, 1945, 1949, 

1980–1982). Інформації про організаційно-масову роботу (1965, 1966, 1968, 1969, 1972, 1980–

1982). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1965, 1966, 1968, 1969, 

1980–1982). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 

1975, 1977, 1979, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1949, 1951–1973, 1975–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1944–1950, 1965–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1955–1964). 

Відомості: акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944); про 

організацію установ на селі (1944); про наявність населення (1944, 1946, 1965); про 

виконання держпоставок (1944); про хід весняної та посівної кампаній (1944); про кількість 

братських могил, загиблих бійців, сержантів, офіцерів (1946). Списки: розстріляних 

мешканців села в період окупації (1944); комсомольців, вивезених до Німеччини (1944); 

мешканців села, які здали кошти на побудову танкової колони ім. Захарова (1944); 

військовослужбовців, які пропали безвісти в війну (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3249  Виконавчий комітет Цвітківської селищної Ради народних депутатів, смт. 

Цвіткове Городищенського району Черкаської області 

Справ: 321; 1960-80 рр. 
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Опис 1 

Справ: 321; 1960-80 рр. 

Протоколи: сесій селищної Ради; засідань виконкому (1961–1980); сходок мешканців селища 

(1967–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1961–1971, 1973, 

1976–1980). 

Документи (протоколи, плани, списки) постійних комісій (1961–1968, 1970–1982). 

Плани роботи виконкому (1976–1980). 

Умови на соцзмагання між селищними Радами та акти перевіряння їх виконання (1966, 1976–

1980). Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1963–1966, 1976–

1978, 1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1960, 1963–1966, 1976–

1978, 1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки кандидатів (1961, 1963–1965, 1967, 1969, 1971, 

1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1965–1969, 1972–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1965–1969, 

1972–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1961, 1963–1966, 1968–1973, 

1975–1977, 1979, 1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1960–1962, 1967, 1974, 1978). 

Анкета-характеристика населеного пункту (1968). Документи: (довідки, відомості) про 

господарський та культурний розвиток селища (1977–1980); (плани, постанови, відомості) 

про будівництво школи в селищі (1961, 1963, 1964). 

Документи (протоколи, плани, звіти, список, акт) групи народного контролю (1976–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3250  Шевченківське окружне відділення професійної спілки працівників шкіряної 

промисловості, м. Корсунь Київської губернії 

Справ: 80; 1923–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 80; 1923–1925 рр. 

Протоколи: засідань Шевченківського окрвиконкому та документи до них (1924, 1925); 

засідань окрвідділення. 

Плани роботи та звіти про роботу окрвідділення. 

Документи (протоколи, плани, звіти) про роботу правлінь профспілок. 

Документи (особові справи, списки, довідки, посвідчення та інші) про особовий склад 

профспілкових працівників (1923). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3251  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників текстильної і легкої 

промисловості, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 561; 1967–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 498; 1967–1980 рр. 

Протокол: обласний конференцій профспілки (1967, 1976, 1979); організаційних пленумів 

обкому (1967, 1969, 1979); пленумів обкому та документи до них (1967–1972, 1976–1980); 

засідань президії обкому; звітно-виборних конференцій, зборів МК і ФЗМК. 

Плани роботи обкому. 

Зведені статистичні звіти обкому та статистичні звіти ФЗМК про вибори, профспілкове 

членство, забезпечення членів профспілки путівками в санаторії та будинки відпочинку, 

піонерські табори (1967–1972, 1976–1980). Довідки, інформації обкому та ФЗМК про роботу 

клубів і бібліотек (1967, 1972, 1976–1980). 

Документи: (плани, заходи, довідки та інші) про роботу житлово-побутової, культурно-

масової комісій, комісії по соціальному страхуванню (1970–1980); про роботу позаштатного 

відділу організаційно-масової роботи (1970–1980). 

Документи: (протоколи, постанови, інформації) про впровадження наукової організації праці 

на підприємствах (1968–1971, 1976–1980); (доповідні записки, інформації, звіти) про стан 

роботи з охорони праці та техніки безпеки, промислової санітарії на підприємствах (1967, 

1968, 1970, 1972, 1974, 1976–1980). 

Колективні договори підприємств та документи про заключення і перевіряння їх. Документи 

(протоколи, заходи, плани, соцзобов’язання, виробничі характеристики) по соцзмаганню 

(1970–1980). 

Зведені пробюджети обкому (1967–1972, 1976–1980). Бюджети по соцстраху. Штатні 

розписи, кошториси витрат обкому (1967–1970). Кошториси ФЗМК (1967, 1968, 1976–1980). 

Річні звіти обкому про виконання профбюджету; про виконання бюджету державного 

соцстраху; фінансові звіти ФЗМК про виконання профбюджету (1971–1980). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 63; 1967–1975 рр. 

Протокол: обласний конференцій профспілки; організаційних пленумів обкому; пленумів 

обкому та документи до них; засідань президії обкому; звітно-виборних конференцій, зборів 

МК і ФЗМК. 

Плани роботи обкому. 

Зведені пробюджети обкому. Бюджети по соцстраху. Штатні розписи, кошториси витрат 

обкому. Кошториси ФЗМК. Річні звіти обкому про виконання профбюджету; про виконання 

бюджету державного соцстраху; фінансові звіти ФЗМК про виконання профбюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3252  Виконавчий комітет Підставківської сільської Ради народних депутатів, с. 

Підставки Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 279; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 279; 1943–1980 рр. 
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Протоколи: сесій сільради (1943–1948, 1950–1980); засідань виконкому (1948–1980); сходок 

мешканців села (1974–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями 

(1977–1980). 

Документи (протоколи, списки, плани) постійних комісій (1959, 1962–1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1953, 1957, 

1959–1962, 1967–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1950–1953, 1955, 1958, 

1960–1964, 1974–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1949, 1953, 1955, 1964, 

1965, 1972, 1973). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 

1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1948–1980). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1948–1950, 1952–1956, 1958–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1951, 1957, 1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3253  Виконавчий комітет Богданівської сільської ради народних депутатів, с. Богдани 

Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 233; 1943–1980 рр. 

Опис 1 

Справ: 233; 1943–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; сходок мешканців села (1943–1945, 1971–

1980). 

Документи (протоколи, плани, списки) постійних комісій (1956–1982). 

Плани роботи виконкому (1946, 1977–1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1958, 1960, 1961, 

1963, 1969, 1977–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1955–1960, 1965, 1977–

1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1957–1961, 1963, 1965, 

1967, 1968, 1972, 1977–1980). Інформації про роботу виконкому (1960, 1972). Заключні звіти 

про підсумки сівби під урожай 1944–1946 рр. в господарствах колгоспників, працівників та 

службовців. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1961, 1963, 

1965, 1967, 1969, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946, 1947, 1953–1980). Кошториси витрат (1946, 1953–1962, 1964–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1953–1964, 1968–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1965–1967). 
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Ф. Р-3254  Виконавчий комітет Лозівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Лозівок 

Черкаського району Черкаської області 

Справ: 40; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945, 19949, 1950, 1952, 1953); засідань виконкому (1946–1949, 

1951, 1953). 

Документи (протоколи, плани, списки) постійних комісій (1948, 1949, 1953). 

Листування з райвиконкомом з питань роботи сільради (1944). 

Статистичні звіти про стан і чисельність населення та фонд зарплати (1953). 

Бюджети сільради (1946, 1947, 1949–1954). Кошториси витрат (1945, 1946, 1948). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1948, 1949, 1953, 1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3255  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників лісових галузей, м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 621; 1966–1994 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 621; 1966–1994 рр. 

Постанови: колегії Міністерства лісового господарства УРСР, президії Українського 

республіканського комітету профспілок (1974, 1975, 1978–1988); президії Республіканського 

комітету профспілок (1969, 1970); президії Черкаської облради профспілок (1966). 

Протоколи: обласних конференцій профспілки (1967–1969, 1971, 1974, 1976, 1979, 1981, 

1984, 1986, 1989); організаційних пленумів обкому (1967, 1969, 1976, 1979, 1981, 1984, 1987, 

1989); пленумів обкому; засідань президії обкому; звітно-виборних конференцій і зборів 

ФЗМК та документи до них (1971, 1979, 1980, 1983–1985). 

Плани роботи обкому (1974–1977). 

Довідки, інформації про роботу обкому (1967, 1974). 

Зведені статистичні звіти обкому та статистичні звіти ФЗМК про вибори, профспілкове 

членство, забезпечення членів профспілки путівками в санаторії та будинки відпочинку, 

піонерські табори; про роботу клубів, бібліотек, Палаців і будинків культури (1974, 1979–

1991). 

Документи (постанови, плани, акти, списки та інші) про роботу комісій та позаштатних 

відділів обкому (1970–1990). Довідки, інформації про організаційно-масову та виробничу 

роботу, роботу товариських судів, працевлаштування інвалідів (1968–1990). 

Документи: (довідки, плани, звіти) з питань вивчення досвіду роботи, про виконання плану з 

впровадження нової техніки (1984–1986); (акти, висновки, інформації, звіти) з питань 

охорони праці та техніки безпеки на підприємствах (1971–1987). 

Акти, інформації про перевіряння виконання умов колективних договорів на підприємствах 

та в лісгоспзагах (1967–1989). Документи (соцзобов’язання, інформації, характеристики на 

передовиків виробництва) по соцзмаганню (1967–1988). 

Зведені профбюджети обкому. Бюджети по соцстраху. Кошториси витрат обкому і 

профорганізацій (1967–1992). Зведені річні фінансові звіти обкому та річні звіти 
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профорганізацій про виконання профбюджету; про виконання бюджету державного 

соцстраху. Фінансові звіти профорганізацій (1971–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3256  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників енергетики і 

електротехнічної промисловості, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 581; 1967–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 581; 1967–1991 рр. 

Постанови, рішення колегії Міністерства енергетики і електрифікації УРСР, президії 

Українського республіканського комітету профспілки (1968, 1975–1981, 1985–1991). 

Протоколи: обласних конференцій профспілки (1967, 1969, 1971, 1974, 1976, 1979, 1981, 

1984,  

1986, 1989); організаційних пленумів обкому (1967, 1969, 1971, 1974, 1976, 1979, 1981,  

1984, 1986, 1989); пленумів обкому; засідань президії обкому; звітно-виборних конференцій і 

зборів ФЗМК та документи до них (1967, 1968, 1970, 1974, 1979–1981, 1989). 

Зведені статистичні звіти обкому та статистичні звіти ФЗМК про вибори, профспілкове 

членство, забезпечення членів профспілки путівками в санаторії та будинки відпочинку, 

піонерські табори. 

Документи (плани, довідки, списки та інші) про роботу позаштатних відділів обкому (1975–

1978, 1984–1988). Інформації, довідки обкому про організаційно-масову, виробничу, 

культурно-масову та житлово-побутову роботу (1971–1990). 

Документи: (довідки, звіти та інші) про виконання планів наукової організації праці та з 

інвентаризації раціоналізаторських пропозицій (1977–1981, 1985, 1986); (плани заходів, 

аналізи, довідки, акти) з питань охорони праці та техніки безпеки. 

Колективні договори підприємств (1968–1970). Документи (протоколи, інформації, акти) про 

виконання умов колективних договорів підприємствами (1967–1988); (соцзобов’язання, 

підсумки, довідки, постанови про нагородження, виробничі характеристики на передовиків 

виробництва) по соцзмаганню (1967–1988). 

Зведені профбюджети обкому та кошториси профорганізацій. Бюджети обкому та кошториси 

профорганізацій по державному соцстраху. Зведені річні звіти обкому та річні фінансові звіти 

про виконання профбюджету; про виконання бюджету державного соцстраху. 

 

 

 

Ф. Р-3257  Черкаська обласна рада спілки спортивних товариств і організацій Української 

республіканської Ради спілки спортивних товариств і організацій, м. Черкаси Черкаської 

області 

Справ: 209; 1959–1968 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 156; 1959–1968 рр. 

Рішення облвиконкому (1959, 1960). 
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Постанови облради спілки (1959). Розпорядження голови ради з основної діяльності (1959–

1966). 

Протоколи: обласних конференцій та документи до них (1959, 1961, 1968); пленумів та 

документи до них (1959–1962, 1967, 1968); засідань президії облради та документи до них; 

нарад голів міських та районних рад спілки (1967, 1968); пленумів спортивних товариств та 

документи до них (1959, 1961). 

Плани: роботи облради та райрад спілки (1964–1967); розвитку фізкультури та спорту в 

області. Календарні плани спортивно-масових заходів (1967, 1968). 

Доповідні записки про розвиток фізкультури та спорту в області (1959–1964). Інформації, 

довідки про стан спортивно-фізкультурної роботи в області (1960–1963, 1967, 1968). Зведені 

статистичні звіти райрад спілки та облради по фізкультурі. Звіти про стан фізичного 

виховання учнів шкіл в області (1959, 1960). Річні звіти облрад добровільних спортивних 

товариств (1959–1966). Звіти про роботу обласної колегії суддів по легкій атлетиці (1960, 

1961, 1963). Плани та зведення про підготовку спортсменів-розрядників по районах області 

(1959–1965). Таблиці рекордів, встановлених спортсменами області (1959–1967). Звіти про 

чисельність та склад спеціалістів, які мають вищу і середню спеціальну освіту (1962, 1967, 

1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти (1959–1963). Акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності облради (1959, 1961–1963). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 16; 1959–1966 рр. 

Плани розвитку фізкультури та спорту; матеріали (постанови, доповіді, стенограми) обласної 

конференції союзу, об’єднаного пленуму облсоюзспорту. 

Списки кращих спортсменів. Річні звіти та пояснюючі записки до них. Довідки про стан 

фізкультурної роботи. 

 

 

Опис 2д  

Справ: 26; 1966–1968 рр. 

Плани розвитку фізкультури та спорту; матеріали (постанови, доповіді, стенограми) обласної 

конференції союзу, об’єднаного пленуму облсоюзспорту. 

Списки кращих спортсменів. Річні звіти та пояснюючі записки до них. Довідки про стан 

фізкультурної роботи. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 2; 1966–1968 рр. 

Кошториси витрат. Фінансові звіти місцевого комітету. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 9; 1966–1968 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1967, 1968); загальних зборів членів профспілки 

(1966, 1968).; засідань місцевого комітету. 

План роботи місцевого комітету (1966). 

Статистичні звіти місцевого комітету (1966, 1967). 
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Ф. Р-3258  Виконавчий комітет Великобурімської сільської Ради народних депутатів, с. 

Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 287; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 287; 1943–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1949, 1952–1980); засідань виконкому (1943, 1944, 1946–

1949, 1952–1980); сходок мешканців села (1955–1980); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями (1959, 1965, 1970–1981). 

Документи (протоколи, плани, списки) постійних комісій (1950, 1956, 1958–1982). 

Плани роботи виконкому (1944, 1969–1971). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1955, 1957–1960, 

1962–1964, 1966–1970, 1972, 1975, 1976). Інформації про організаційно-масову роботу (1953, 

1956–1960, 1962–1964, 1969, 1971, 1977–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1957, 1959, 1963, 1967, 

1969, 1971, 1977–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 

1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1948–1980). Кошториси витрат (1949–1980). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1954–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1953, 1957, 1960, 1964, 1966, 

1969, 1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3259  Виконавчий комітет Придніпровської сільської Ради народних депутатів, с. 

Придніпровське Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 209; 1960–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 209; 1960–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; сходок мешканців села (1966–1980); звітних 

зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1967–1980). 

Документи (протоколи, плани, списки) постійних комісій. 

Листування з райвиконкомом про господарський та культурний розвиток села (1963–1965). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та підсумки їх виконання (1960, 1965–1976). 

Інформації про організаційно-масову роботу. 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1960–1964, 1967–1972, 

1974–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 
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кандидатів про згоду балотуватися (1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1961–1966, 1969–1980). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти 

про виконання сільського бюджету. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1960, 1974, 1976). 

Документи (протоколи, плани, звіти, акти, списки) групи народного контролю (1977–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3260  Виконавчий комітет Новожиттівської сільської Ради народних депутатів с. Нове 

Життя Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 290; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 290; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому (1944, 1946–1980); сходок 

мешканців села (1961–1963, 1965–1967, 1969–1980); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями (1958–1962, 1967–1980). 

Документи (протоколи, плани, списки) постійних комісій (1954–1982). 

Довідки, акти про перевіряння роботи виконкому (1971–1975). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1955, 1957–1964, 

1969, 1975, 1976). Інформації про організаційно-масову роботу (1955, 1957–1968, 1975, 1977–

1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1977–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1978, 

1980). 

Бюджети сільради (1946, 1947, 1949–1980). Кошториси витрат (1947, 1952–1973, 1975–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1945, 1960–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1949, 1952–1959). 

Документи (плани, списки, акти, довідки) групи народного контролю (1974–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3261  Виконавчий комітет Ленінської сільської Ради народних депутатів, с. Ленінське 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 237; 1961–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 237; 1961–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; сходок мешканців села; звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями (1961, 1963, 1965–1980). 

Документи (протоколи, плани, списки) постійних комісій. 
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Документи (акти, довідки, пропозиції) про перевіряння роботи виконкому органами вищого 

рівня (1977–1979). 

Листування з райвиконкомом про благоустрій села, з питань сільського господарства (1961–

1968). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1962–1976). 

Інформації про організаційно-масову роботу. 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1961, 1963, 1965, 1967, 

1969, 1971, 1977–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки обраних депутатів (1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету. 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1961, 1968, 1971, 1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3262  Виконавчий комітет Старівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Старе 

Іркліївського району Черкаської області 

Справ: 71; 1945–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 71: 1945–1958 рр. 

Постанови органів вищого рівня з питань роботи виконкому (1945, 1953). 

Протоколи: сесій сільради (1948–1958); засідань виконкому (1946–1951, 1954–1958). 

Документи (протоколи, плани, списки) постійних комісій (1952–1958). 

Плани роботи виконкому (1947). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950). Інформації 

про організаційно-масову роботу (1952–1958). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 

1957). 

Бюджети сільради (1947–1950, 1952–1958). Штатні розписи, кошториси витрат (1949, 1952). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1949, 1954–1958).  

Книги обліку видатків сільського бюджету (1946, 1950, 1951–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3263  Відділ народної освіти виконавчого комітету Смілянської районної Ради народних 

депутатів, м. Сміла Черкаської області 

Справ: 537; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 537; 1944–1980 рр. 
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Накази, розпорядження, інструкції Київського облвідділу народної освіти (1944–1953); 

накази, постанови райвиконкому (1947, 1948, 1951–1953). 

Накази завідуючого райвідділом з основної діяльності (1966–1972, 1974–1980). 

Протоколи: засідань Ради з народної освіти при відділі (1965–1980); конференцій учителів та 

документи до них (1949, 1950, 1953–1955, 1957, 1960, 1966); нарад директорів шкіл району 

(1957–1959, 1965, 1967–1970); районних нарад учителів та документи до них (1951, 1952, 

1956, 1958, 1959, 1963–1980); засідань методичних об’єднань учителів та документи до них 

(1950–1954, 1957–1960). 

Документи: (акти, висновки, пропозиції) про перевіряння роботи відділу і шкіл району 

інспекторами (1951–1953, 1961–1963, 1965–1975, 1977–1980); (постанови, характеристики, 

списки) на працівників народної освіти, представлених до урядових нагород (1948–1950, 

1956, 1961–1972, 1974–1976). 

Плани: роботи відділу (1949–1966, 1968–1980); розгортання мережі шкіл району (1945, 1949–

1951, 1953–1980). Плани та звіти про роботу педагогічного кабінету (1949–1951). 

Річні звіти: про роботу відділу (1944, 1945, 1948–1962, 1970–1980); шкіл району (1946, 1947, 

1949–1960). Річні статистичні звіти про кількість шкіл та учнів в них (1946–1948, 1951–1953, 

1955–1980). 

Кошториси прибутків та видатків (1950–1961, 1966–1970, 1972, 1973, 1975–1979). Річні 

бухгалтерські звіти (1944–1964, 1966–1973, 1975–1979). Довідки і акти ревізій контрольно-

ревізійного управління про фінансову діяльність відділу (1970–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3264  Виконавчий комітет Буда-Макіївської сільської Ради депутатів трудящих, с. Буда-

Макіївка Смілянського району Черкаської області 

Справ: 75; 1945–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 75; 1945–1964 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1964); засідань виконкому (1945–1952, 1955–1964); сходок 

мешканців села (1957, 1960–1963). 

Плани роботи виконкому (1946). 

Умови на соцзмагання між сільрадами (1959). Інформації про організаційно-масову роботу 

(1957–1959, 1963). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1959, 1961, 1963). 

Бюджети сільради (1945–1947, 1949, 1951–1953, 1955, 1956, 1958, 1960, 1963). Штатні 

розписи, кошториси витрат (1946, 1947, 1949, 1957, 1963). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1945, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3265  Виконавчий комітет Носачівської сільської Ради народних депутатів, с. Носачів 

Смілянського району Черкаської області 

Справ: 253; 1944–1984 рр. 
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Опис 1 

Справ: 253; 1944–1984 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1951, 1953–1984); засідань виконкому (1944, 1947–1951, 

1953–1984); сходок мешканців села (1944, 1951, 1958–1984); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями (1951, 1965, 1968–1984). 

Документи (протоколи, плани, списки) постійних комісій (1948–1951, 1955–1985). 

Плани роботи виконкому (1981–1984). 

Акти перевіряння діяльності сільради (1945). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950–1953, 1955, 

1961, 1963–1967, 1969). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1963, 1976). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісії про реєстрацію кандидатів у депутати та голосування по виборах, 

заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1953, 1955, 1957, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982). 

Бюджети сільради (1953–1984). Штатні розписи, кошториси витрат (1953–1984). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1953, 1954, 1958–1968, 1970–1984). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1955–1957, 1969). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). Статистичні звіти 

про кількість населення та тварин у їх господарствах (1944, 1945, 1950, 1951, 1981). 

Документи (протокол, плани, списки, акти) групи народного контролю (1982–1984). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3266  Виконавчий комітет Малосмілянської сільської Ради народних депутатів, с. Мала 

Смілянка Смілянського району Черкаської області 

Справ: 198; 1944–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 198; 1944–1954, 1965–1983 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1949–1954, 1965–1983); засідань виконкому (1946–1954, 

1965–1983); сходок мешканців села (1949–1952, 1965–1983); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями (1967–1983). 

Документи ( протоколи, плани, списки) постійних комісій (1949, 1950, 1965–1985). 

Плани роботи виконкому (1946, 1950, 1968, 1981–1983). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 1952–1954, 

1967, 1969, 1972, 1974–1977). Інформації про організаційно-масову роботу (1952–1954). 

Протоколи: загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1966, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980, 1982). 

Бюджети сільради (1946–1954, 1965–1983). Кошториси витрат (1946–1954, 1965–1983). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету. 
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Ф. Р-3267  Виконавчий комітет Залевківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Залевки 

Смілянського району Черкаської області 

Справ: 63; 1950–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1950–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1958); засідань виконкому. 

Документи (протоколи, плани, списки) постійних комісій (1958). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1958). Інформації 

про організаційно-масову роботу (1958). 

Протоколи: загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету (1950–

1952, 1954–1959). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1953). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 20; 1945–1949 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1949); засідань виконкому (1945, 1948, 1949); сходок 

мешканців села (1945). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948). Інформації 

про організаційно-масову роботу (1945, 1946). 

Статистичні звіти про кількість населення, худоби, посівів (1946). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947). 

Бюджети сільради (1946–1949). Кошториси витрат (1946–1949). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1946–1949). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3268  Виконавчий комітет Миколаївської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Миколаївка Смілянського району Черкаської області 

Справ: 46; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1950–1954); засідань виконкому (1947–1954); загальних 

зборів мешканців села (1944, 1946, 1947, 1950, 1951). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1950). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1949, 1950). 
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Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах (1947, 1950, 1951, 1953). 

Бюджети сільради (1945–1954). Кошториси витрат (1945–1954). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1946–1954). 

Статистичні звіти про кількість населення та худоби (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3269  Смілянська загальноосвітня трудова політична школа № 11 з виробничим 

навчанням відділу народної освіти виконавчого комітету Смілянської міської Ради депутатів 

трудящих, м. Сміла Черкаської області 

Справ: 150; 1947–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 121; 1947–1966 рр. 

Накази, розпорядження відділу освіти учбових закладів Одеської залізниці (1947, 1950–1952, 

1954–1958, 1960). 

Протоколи: нарад при директорі школи (1952, 1954–1960, 1962–1965); засідань педагогічної 

ради (1950, 1952–1966); нарад класних керівників (1952, 1954–1959); засідань методичних 

об’єднань класних керівників (1953, 1954, 1965, 1966); засідань методичної секції та плани 

роботи (1949, 1958–1964); засідань батьківських зборів та плани роботи (1957–1965). 

Плани: учбово-виховної роботи (1951); роботи школи (1953–1955, 1959–1965). 

Акт перевіряння роботи школи інспектором відділу учбових закладів (1951). 

Звіти про учбово-виховну роботу школи (1950, 1951, 1953–1963). Статистичні звіти школи 

(1947, 1951, 1953–1958, 1963). 

  

 

Опис 1м 

Справ: 29; 1963–1969 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1963, 1965–1968); загальних зборів 

членів профспілки (1964–1969); засідань місцевого комітету (1963–1968); виробничих нарад 

(1963–1968). 

Плани роботи місцевого комітету (1963, 1965–1968). 

Статистичні звіти про роботу місцевого комітету (1967, 1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3272  Смілянський ордена ―Знак Пошани‖ електромеханічний ремонтних завод ім. 

Т.Г.Шевченка Головного управління по ремонту составів і виробництву запасних частин 

Міністерства шляхів сполучення СРСР, м. Сміла Черкаської області 

Справ: 1267; 1936, 1944–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 957; 1936, 1944–1977 рр. 
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Документи канцелярії; відділів: головного технолога, головного енергетика, головного 

механіка, головного конструктора, планово-економічного, праці і зарплати, раціоналізації і 

винахідництва, капітального будівництва, фінансово-збутового, науково-технічного 

товариства, автоматизованої системи управління виробництвом; бюро наукової організації 

праці, головної бухгалтерії; технічної бібліотеки; заводського комітету. 

 

 

Опис 2 

Справ: 86; 1978, 1979 рр. 

Документи канцелярії; відділів: головного технолога, головного енергетика, головного 

механіка, головного конструктора, планово-економічного, праці і зарплати, раціоналізації і 

винахідництва, капітального будівництва, фінансово-збутового, науково-технічного 

товариства, автоматизованої системи управління виробництвом; бюро наукової організації 

праці, головної бухгалтерії; технічної бібліотеки; заводського комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 224; 1950–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1956, 1958–1961, 1963, 1964, 1966, 

1968, 1969, 1971, 1974); заводських профспілкових конференцій (1957, 1958, 1960, 1961, 1965, 

1969–1975); загальнозаводських профспілкових зборів (1957, 1958, 1960–1966, 1968–1975); 

засідань заводського комітету (1952, 1954, 1959–1975); організаційного засідання членів 

заводського комітету (1950). 

Плани роботи заводського комітету (1958–1975). 

Документи (протоколи засідань, плани роботи) комісій заводського комітету (1959–1963). 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом та підсумки їх 

виконання (1951–1955, 1958–1974). Договори на соцзмагання між заводами та акти 

перевіряння їх виконання (1961, 1963, 1965–1970). 

Виробничі характеристики на передовиків виробництва (1968–1971). 

Штатні розписи, кошториси витрат заводського комітету (1951–1975). Фінансові та 

статистичні звіти про роботу заводського комітету (1953–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3273  Виборча комісія по виборах до Смілянської міської Ради депутатів трудящих, м. 

Сміла Черкаської області 

Справ: 39; 1947–1967 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1947, 1950, 1953, 1959, 1961, 1963, 1967 рр. 

Протоколи: загальних зборів організацій і трудящих по висуненню кандидатів у депутати, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування окружних і 

дільничних виборчих комісій по виборах: заяви кандидатів про згоду балотуватися, списки 

кандидатів у депутати. 
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Ф. Р-3274  Середня школа № 2 відділу народної освіти виконавчого комітету Смілянської 

міської Ради народних депутатів, м. Сміла Черкаської області 

Справ: 327; 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 288; 1944–1985 рр. 

Накази директора школи з основної діяльності (1981). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1947–1986); засідань методичних об’єднань класних 

керівників (1958–1960, 1966, 1975–1978); методичних об’єднань учителів школи (1955–1962, 

1966–1981); методично-предметних комісій (1955–1966); засідань батьківського комітету та 

плани роботи (1951–1957Ю1959–1961, 1966–1985); батьківських зборів (1951–1955, 1957, 

1959–1961, 1966, 1970–1985). 

Плани: учбово-виховної роботи (1950–1954, 1960, 1962, 1963, 1965, 1981, 1985); роботи 

школи (1955–1959, 1964, 1966–1981). 

Річні звіти: про роботу школи (1948–1956, 1958, 1960, 1961, 1963, 1977, 1978); класних 

керівників про роботу (1944–1948, 1966, 1968–1972). Інформації про підсумки учбово-

виховної роботи школи (1973–1976). Річні статистичні звіти про роботу школи (1948, 1949, 

1951–1953, 1963, 1973–1984). Річні звітні відомості успішності учнів (1973–1976). Плани 

роботи та звіти про роботу бібліотеки (1973–1985). Соцзобов’язання та інформації про їх 

виконання (1973–1985). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1955, 1959, 1960). Річні бухгалтерські звіти (1944–

1954, 1960). 

Документи (протоколи, соцзобов’язання, звіти) профспілкового комітету (1981–1985); 

(протоколи, плани, списки) групи народного контролю (1983). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 39; 1968–1981 рр. 

Протоколи: загальних профспілкових зборів (1969–1981); засідань місцевого комітету (1968–

1973, 1977–1981); виробничих нарад (1968–1971, 1974–1981). 

Плани роботи місцевого комітету (1971, 1972, 1976, 1977, 1979, 1980). 

Договори на соцзмагання між школами, соцзобов’язання колективу школи та акти 

перевіряння їх виконання (1977, 1978, 1980). 

Статистичні звіти про роботу профспілкового комітету (1970–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3275  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Самгородок Смілянського 

району Черкаської області 

Справ: 62; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1950–1958, 1967–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників: засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1972, 1973). 
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Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1971–1973). 

П’ятирічний план розвитку господарства (1971–1975). 

Аналізи виконання планових завдань колгоспу (1970, 1971, 1973). Річні звіти про 

виробництво продуктів тваринництва (1967, 1969, 1972, 1973). 

 

 

Опис 2 

Справ: 28; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1974–1976). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Показники виконання соцзобов’язань з продажу продукції державі (1974, 1975). 

Документи (протоколи, кошториси витрат, звіти) профспілкового комітету (1976–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3276  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Зоря комунізму‖, с. Ташлик Смілянського 

району Черкаської області 

Справ: 92; 1950–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1950–1958, 1967–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1967). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1968–1970). 

Виробничі плани (1951, 1952). 

Річні звіти колгоспу (1950–1952, 1056). Агрономічні звіти (1968). 

Акти перевіряння соцзмагань колгоспу (1956). 

Технологічна карта колгоспу (1967). Книги обліку: грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, грошових та натуральних затрат, фондів, виконаних робіт та затрат трудоднів 

(1951–1958). 

 

 

Опис 2 

Справ: 46; 1971–1983 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1973–1983); засідань правління колгоспу (1971–

1980). Звітні доповіді голови колгоспу (1971–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1971–1975, 1978–1980). 

Шнурові книги обліку насіння (1976–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3277  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Зоря комунізму‖, с. Ташлик Смілянського 

району Черкаської області 

Справ: 21; 1959–1966 рр. 
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Опис 1 

Справ: 21; 1959–1966 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1959–1961, 1964–1966); засідань правління 

колгоспу. 

Перспективний план розвитку колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові плани (1959–

1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3278  Черкаська швейна фабрика № 2 тресту швейної промисловості Ради народного 

господарства Київського економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської 

області 

Справ: 39; 1956–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1956–1961 рр. 

Накази управління тресту швейної промисловості Київського Раднаргоспу (1957, 1958, 1961). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1959–1961). Виробничо-фінансові плани (157, 1958, 

1961). 

Річні звіти фабрики (1956, 1957). Економічні показники по фабриці (1961). Річні виробничо-

фінансові звіти (1957–1961). 

Документи (протоколи, заяви, плани) з раціоналізації (1958). Протоколи зборів та річні 

статистичні звіти науково-технічного товариства (1957, 1958). 

Колективні договори між адміністрацією фабрики та заводським комітетом (1957–1961). 

Соцзобов’язання колективу та підсумки їх виконання (1957, 1958, 1960). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1957–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3279  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Буда Бровахівська Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ: 8; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ6 8; 1944, 1946–1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1946–1948). 

Книга обліку натуральних прибутків та їх розприділення (1949). 
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Ф. Р-3280  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Євпахарь‖, м. Корсунь-Шевченківський 

Київської області 

Справ: 7; 1948–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1948–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1948, 1949). 

Виробничий план (1949). 

Книги обліку: фондів, грошових прибутків, натуральних затрат (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3281  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, м. Корсунь-Шевченківський 

Київської області 

Справ: 9; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1946–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1949). 

Виробничо-фінансовий план (1950). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947). 

Земельно-шнурові книги (1949, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3282  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона п’ятирічка‖, м. Корсунь-

Шевченківський Київської області 

Справ: 17; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1945, 1947–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Виробничий план (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книга головних рахунків (1945). Книга обліку натуральних прибутків та їх розприділення 

(1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3283  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона зірка‖, м. Корсунь-

Шевченківський Київської області 

Справ: 11; 1944–1949 р. 
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Опис 1 

Справ: 11; 1944–1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Земельно-шнурова книга (1949). Книга обліку головних рахунків (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3284  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Жовтень‖, с. Моринці Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ: 13; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950); засідань правління колгоспу (1947, 1949, 

1950). 

Виробничі плани (1945–1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1947, 1949). 

Книга обліку натуральних прибутків і їх розприділення (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3285  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Нехворощ Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ: 14; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1945–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946, 1947, 1949, 

1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1949). 

Книги обліку: основних засобів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, 

грошових та натуральних затрат (1947, 1948, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3286  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона нива‖, с. Пішки Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ: 28; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1950); засідань правління колгоспу. 
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Виробничий план (1948). 

Книги обліку: основних засобів, головних рахунків, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, грошових та натуральних затрат (1947–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3287  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Пішки Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 13; 1951–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1951–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1953–1958); засідань правління колгоспу (1952–

1958). 

Виробничо-фінансовий план (1954). 

Книги обліку: основних засобів, фондів, грошових прибутків та їх розприділення (1951, 

1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3288  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖, с. Деренковець Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ: 8; 1944–1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944–1948 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1945). 

Книги головних рахунків (1944, 1947). Книги обліку: фондів, натуральних прибутків та їх 

розприділення (1946–1948 рр. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3289  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Нова Буда Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1948, 1949). 

Річні звіти колгоспу (1944, 1945, 1950). 

Річні бухгалтерські звіти (1946–1949). 
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Ф. Р-3290  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний Жовтень‖, с. Кірове Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ: 11; 1944–1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1944–1948 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1948). 

Виробничо-фінансові плани (1945–1947). 

Річні бухгалтерські звіти (1944–1947). 

Книга головних рахунків (1945). Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1947, 1948). 

 

 

Ф. Р-3291  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. Сухини Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 151; 1950–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 95; 1950–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1961–1972). 

П’ятирічні плани розвитку господарства (1964–1975). Виробничо-фінансові плани (1950–

1962, 1965). 

Річні звіти по тваринництву (1963, 1964). Агрономічні звіти (1963, 1971, 1972). Статистичні 

звіти: про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів сільського господарства (1967–1971); 

про капітальні вкладення колгоспу (1967, 1969, 1970). 

Соціалістичні зобов’язання колгоспників (1968). 

Річні бухгалтерські звіти (1950–1952, 1965). 

Книга історії полів сівозмін (1969–1974). Шнурові книги обліку насіння (1968–1971). 

Сортонасінневі книги (1958, 1962). Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1967–1970, 

1972–1974). 

 

 

Опис 2 

Справ: 47; 1973–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973–1978). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1975–1978). 

Книги історії полів сівозмін (1975–1978, 1981). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1973–1975, 1979–

1981). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 9; 1971, 1972 рр. 
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Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів; загальних зборів членів профспілки 

(1972); засідань профспілкового комітету (1972). 

Кошториси витрат. Статистичні та фінансові звіти про роботу профкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3292  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Хлібороб‖, с. Прутильці Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ: 15; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1950); засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1944, 1946). 

Прибутково-видатковий кошторис (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1948). 

Книги головних рахунків (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3293  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. Сухини Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ: 16; 1945–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1945–1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1949). 

Виробничо-фінансові плани (1947, 1948). 

Річні бухгалтерські звіти (1945, 1947, 1948). 

Земельно-шнурова книга (1947). 

Книга головних рахунків (1946). Книги обліку: основних засобів, натуральних прибутків 

(1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3294  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Сухини Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ: 13; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1949 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річні бухгалтерські звіти (1945, 1946, 1949). 



1343 

 

Земельно-шнурова книга (1944). 

Книги обліку: основних засобів, фондів, грошових та натуральних прибутків (1947, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3295  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Працівник‖, с. Листвина Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Виробничо-фінансові плани. 

Річні бухгалтерські звіти (1945–1949). Акти ревізійної комісії про господарсько-фінансову 

діяльність колгоспу (1945, 1946, 1948–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3296  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Петрушки Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 144; 1951–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 70; 1951–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1968, 1971). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970–1972). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1959–1965). Плани розвитку сільського 

господарства (1955, 1958, 1966–1970). Виробничо-фінансові плани (1951–1962). 

Річні звіти по тваринництву (1967). Агрономічні звіти (1953, 1954, 1964, 1970–1972). Звіти 

про підготовку кадрів (1970, 1971). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1953, 1971, 

1972). 

Річні бухгалтерські звіти (1951, 1952). Акти ревізійної комісії про господарсько-фінансову 

діяльність колгоспу (1964, 1967). 

 

 

Опис 2 

Справ: 74; 1971–1981 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1973–1981). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1974–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1973, 1975–1981). 

Книга історії полів сівозмін (1976–1980). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету; протоколи 

засідань, плани роботи групи народного контролю (1980). 
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Ф. Р-3297  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше Травня‖, с. Петрушки Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ: 32; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1945, 1947–

1950). 

Виробничо-фінансові плани (194–1947, 1949, 1950). 

Агрономічні звіти (1948, 1950). 

Річні бухгалтерські звіти (1945, 1947, 1949, 1950). Акти ревізійної комісії про фінансову 

діяльність колгоспу (1944, 1945, 1947, 1949, 1950). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3298  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Колос‖, с. Глушки Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ: 18; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947, 1949); засідань правління колгоспу (1945–

1947, 1949, 1950). 

Виробничо-фінансові плани (1946–1950). 

Акт про об’єднання колгоспу (1950). 

Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3299  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Слава‖, с. Драбівка Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 149; 1962–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1962–1972 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1962–1965, 1968–1972). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро-економічного аналізу (1971, 1972). 
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Плани розвитку сільського господарства (1964, 1965, 1971–1975). Виробничо-фінансові 

плани (1962, 1964, 1965, 1970–1972). 

Річні звіти по тваринництву (1970–1972). Статистичні звіти про підготовку та підвищення 

кваліфікації кадрів сільського господарства (1970–1972). 

 

 

Опис 2 

Справ: 76; 1973–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1973–1980). 

Книги історії полів і сівозмін (1967–1980). Шнурові книги обліку насіння (1975, 1976, 1978, 

1979). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1974–1981); 

(протоколи, звітні доповіді, звіти) групи народного контролю (1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 23; 1969–1973 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1969–1971); загальних зборів членів 

профспілки; засідань профспілкового комітету. 

Плани роботи профспілкового комітету. 

Кошториси витрат. Статистичні та фінансові звіти про роботу профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3300  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Зоря‖, м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 

Справ: 176; 1951–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 103; 1951–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1952, 1957, 1959, 1962–1971). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1968–1972). 

Плани: розвитку сільського господарства (1955, 1959–1965, 1971–1975); лісового 

господарства (1953–1962). Виробничо-фінансові плани (1951–1964, 1966, 1970). 

Аналізи господарсько-фінансової діяльності колгоспу (1971, 1972). Річні звіти: колгоспу 

(1951, 1952, 1971, 1972); по тваринництву (1959, 1960, 1962, 1963, 1968). Статистичні звіти 

про капітальні вкладення колгоспу (1970–1972). 

 

 

Опис 2 

Справ: 61; 1973–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу. 
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Книги історії полів і сівозмін (1976–1985). Шнурові книги обліку насіння. 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 12; 1964–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Кошторис витрат (1971). Статистичні та фінансові звіти про роботу місцевого комітету 

(1966–1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3301  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова, с. Кірове Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 19; 1955–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1955–1963 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1955–1961); засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1955, 1956, 1958, 1959, 1961). 

Річний звіт по тваринництву (1962). 

Річний бухгалтерський звіт (1960). Акти ревізійної комісії колгоспу (1962). 

Книга історії полів і сівозмін (1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3302  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Деренковець Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 149; 1951–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 75; 1951–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1964–1966, 1970–1972). 

Протоколи засідань, плани роботи, список бюро економічного аналізу (1972). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства (1966–1973). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1960, 1962, 1965, 1968, 1970). 

Основні показники: п’ятирічного плану розвитку сільського господарства (1971–1975); 

виробничо-фінансового плану (1969). Аналізи фінансово-господарської діяльності колгоспу 

(1971, 1972). Річний звіт колгоспу (1970). Агрономічний звіт (1971). 

Книги історії полів і сівозмін (1966–1973). Шнурові книги обліку насіння (1966–1968, 1971–

1973). Книга обліку членів колгоспу і їх сімей (1971–1974). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 70; 1973–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1973, 1974). 

Книги історії полів і сівозмін (1974–1978, 1981–1985). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 4; 1970–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3303  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Правда‖, с. Сотники Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 140; 1946–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1946–1953 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1947–1953); 

бригадних зборів (1951, 1952). 

План розвитку сільського господарства (1951). 

Річні звіти колгоспу (1947–1952). 

Головна бухгалтерська книга (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 45; 1958–1972 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1958–1961, 1963–

1972). Звітні доповіді голови колгоспу (1969–1972). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства (1959–1970). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1958–1961, 1964, 1965, 1970). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1972). Аналізи господарсько-фінансової 

діяльності колгоспу (1972). Річні звіти по тваринництву (1963, 1964). Річні агрономічні звіти 

(1958, 1959, 1961). Звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів сільського 

господарства (1970–1972). 

Шнурова книга обліку насіння (1972–1975). Книга обліку членів колгоспу (1972). 

 

 

Опис 3 

Справ: 54; 1973–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, список бюро економічного аналізу (1974–1978, 1980–

1982). 

Книги історії полів і сівозмін (1971–1985). 
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Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 21; 1965–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1968); загальних зборів членів 

профспілки (1967); засідань профспілкового комітету (1967, 1968). 

Плани роботи профспілкового комітету (1969, 1970, 1972). 

Кошториси витрат (1966–1970, 1972). Статистичні і фінансові звіти про роботу профкому 

(1965–1969, 1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3304  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Тараща Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 37; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1944–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950, 1954, 1956–1958); засідань правління 

колгоспу (1947–1959). 

Перспективний план колгоспу (1951–1955). Виробничі плани колгоспу (1950–1957). 

Річні звіти колгоспу (1945–1952). 

Земельно-шнурова книга (1951). 

Книга головних рахунків (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3305  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, с. Переможинці 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 259; 1960–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 210; 1960–1981 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1960–1962, 1965–1981); засідань правління 

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1966–1970, 1972–1977, 1979–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1970–1981). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства (1966–1975). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1960–1962, 1964, 1973–1981). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1973). Аналізи фінансово-господарської 

діяльності колгоспу (1970–1981). Річні звіти: колгоспу (1973–1981); по тваринництву (1973–

1981); про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів сільського господарства (1965, 1966, 

1973–1981). Агрономічні звіти (1973–1981). Зооветеринарні звіти (1963, 1964). Статистичні 

звіти про капітальні вкладення колгоспу (1971, 1972). 
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Соцзобов’язання колгоспу та показники їх виконання (1970, 1973–1977, 1979–1981). 

Книги історії полів і сівозмін (1964–1976, 1981). Шнурові книги обліку насіння (1970–1981). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1970, 1972, 1975, 1976). 

Журнал групи народного контролю (1980–1983). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 49; 1965–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1965, 1967, 1970–1975, 1977, 1978, 1980); 

засідань профспілкового комітету (1965, 1970–1978, 1980). 

Плани роботи профспілкового комітету (1970–1978, 1980). 

Кошториси витрат (1965–1978, 1980). Статистичні і фінансові звіти про роботу профкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3306  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, с. Переможинці 

Корсунь-Шевченківського району Київської області 

Справ: 13; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1945–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1945, 1947–1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1947, 1950). 

Книга головних рахунків (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3307  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Деренковець Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ: 13; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1945, 1947, 1948); засідань правління 

колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план колгоспу (1946). 

Книги обліку: основних засобів, натуральних прибутків і їх розподілу (1946–1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3308  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Зоря комунізму‖, с. Кошмак Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 45; 1944–1959 рр. 
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Опис 1 

Справ: 45; 1944–1959 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1956). 

План розвитку сільського господарства колгоспу (1954). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1947–1952, 1954–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3309  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Ситники Корсунь-

Шевенківського району Черкаської області 

Справ: 40; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1944–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946, 1950–1959); засідань правління колгоспу 

(1945–1959). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1944, 1948, 1950, 1952, 1955–1959). 

Річний звіт по тваринництву (1959). 

Річні бухгалтерські звіти колгоспу (1944–1952). 

Книги обліку: основних засобів, фондів, грошових прибутків (1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3310  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―В єднанні–сила‖, с. Гута-Селищанська 

Корсунь-Шевченківського району Київської області 

Справ: 10; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1946, 1948, 1950); засідань правління 

колгоспу (1945–1947, 1950). 

Річні звіти колгоспу (1948, 1949). 

Земельно-шнурова книга (1945). 

 

 

 

 

Ф. Р-3311  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Сидорівка Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 178; 1947–1981 рр. 
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Опис 1 

Справ: 82; 1947–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1952–1972); засідань правління колгоспу. Звітна 

доповідь голови колгоспу (1968). 

Документи (протоколи, плани, інформація) бюро економічного аналізу (1972). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства (1966–1975). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1951–1954, 1957, 1958, 1960–1963, 1965). 

Аналізи господарсько-фінансової діяльності колгоспу (1971, 1972). Річний звіт колгоспу 

(1967). Річні агрономічні звіти (1952, 1970). 

Річний бухгалтерський звіт (1952). 

Книга історії полів і сівозмін (1968–1970). Шнурові книги обліку насіння (1968, 1972–1974). 

Книги обліку: планових завдань колгоспу і їх виконання по урожайності, фондів, 

натуральних прибутків їх розприділення (1948–1950). 

 

 

Опис 2 

Справ: 76; 1972–1981 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1973–1981). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1975–1981). 

Документи (протоколи, плани, інформації) бюро економічного аналізу (1973–1981). 

Книги історії полів і сівозмін (1972–1982). Шнурові книги обліку насіння (1978–1982). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 20; 1965–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1965–1967, 1969); засідань профспілкового 

комітету. 

Плани роботи профспілкового комітету (1971–1973). 

Кошториси витрат (1966–1973). Статистичні і фінансові звіти про роботу профкому. 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3312  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Селище Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 136; 1946–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 69; 1946–1972 рр. 

Статути колгоспу (1956, 1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946, 1949, 1950, 1952–1970, 1972); засідань 

правління колгоспу (1947, 1948, 1951–1970, 1972). Звітні доповіді голови колгоспу (1967, 

1970–1972). 

Перспективний план колгоспу (1955–1960). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1960, 

1961, 1965). 
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Основні показники виробничо-фінансового плану (1959). Аналізи господарсько-фінансової 

діяльності колгоспу (1970–1972). Річні звіти колгоспу (1947–1951, 1970). 

Книга історії полів і сівозмін (1969–1972). Шнурова книга обліку насіння (1970–1974). 

Земельно-шнурова книга (1950). Книга обліку членів колгоспу і їх сімей (1967–1973). 

 

 

Опис 2 

Справ: 67; 1970–1981 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1971–1976, 1978–

1981). Звітні доповіді голови колгоспу (1973–1981). 

Документи (протоколи, плани, довідки) бюро економічного аналізу (1974–1981). 

Книга історії полів і сівозмін (1974–1978). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3313  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Ударник‖, с. Деренковець Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ: 15; 1944–1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1944–1948 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946–1948); засідань правління колгоспу 

(1944–1947). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1946, 1948). 

Книга головних рахунків (1945). Книги обліку натуральних прибутків і їх розприділення 

(1946–1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3314  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Дацьки Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 25; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1944–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1947, 1949–1951, 1954–1958); засідань 

правління колгоспу (1944, 1946–1951, 1954–1958). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1945, 1957). 

Річні звіти колгоспу (1945–1952). 

Книга обліку натуральних прибутків і їх розприділення (1945). 
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Ф. Р-3315  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Яблунівка Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 16; 1945–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1945–1950, 1952–1954, 1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1949, 1950, 1953); засідань правління колгоспу 

(1945–1947, 1949, 1950, 1953). 

Виробничо-фінансовий план колгоспу (1958). 

Річні звіти колгоспу (1947, 1950, 1958). 

Головна бухгалтерська книга (1954). Книги обліку: основних засобів, натуральних прибутків 

і їх розприділення (1946, 1948, 1949, 1952, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3316  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана Хмельницького, с. Виграїв 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 107; 1953–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1953–1959, 1962–1972 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1954–1959, 1962–

1972). 

Перспективні плани розвитку сільського господарства (1954, 1955, 1958–1975). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1954–1957, 1962, 1963, 1965, 1969). 

Річні звіти по тваринництву (1957, 1966). Агрономічний звіт (1957). Звіти про капітальні 

вкладення колгоспу (1969, 1970). 

Книга історії полів і сівозмін (1967–1971). Шнурова книга обліку насіння (1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 61; 1973–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1975–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, список бюро економічного аналізу. 

Шнурові книги обліку насіння (1977, 1978). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 4; 1970, 1971 рр. 

Протоколи засідань профспілкового комітету. 

Кошториси витрат. Статистичні і фінансові звіти про роботу профкому (1971). 
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Ф. Р-3317  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Ленінським шляхом‖, с. Гарбузин 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 115; 1944–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 81; 1944–1972 рр. 

Статути колгоспу (1956, 1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1972); засідань правління колгоспу (1949–

1972). Звітні доповіді голови колгоспу (1964–1972). 

Плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1971, 1972). 

П’ятирічні і перспективні плани розвитку сільського господарства (1959–1975). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1951–1953, 1956–1962, 1964, 1972). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1966). Річні звіти колгоспу (1948, 1950–

1952). Аналізи фінансово-господарської діяльності колгоспу (1971, 1972). Зоотехнічні звіти 

(1966, 1967). 

Вступний баланс (1945). Акти документальної ревізії господарсько-фінансової діяльності 

колгоспу (1965–1969). 

Шнурова книга обліку насіння (1971–1974). Земельно-шнурова книга (1950–1963). Книги 

головних рахунків (1944, 1947). 

 

 

Опис 2 

Справ: 34; 1972–1976 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1973–1976). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1973–1975). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1972–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3318  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дружба‖, с. Бровахи Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 18; 1944–1949, 1959–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944–1949, 1959–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947, 1959); засідань правління колгоспу (1946–

1949). Звітна доповідь голови колгоспу (1962). 

План розвитку сільського господарства (1959–1965). Виробничо-фінансовий план колгоспу 

(1960). 

Річні звіти: колгоспу (1944–1948); по тваринництву (1962). 

Книга обліку натуральних прибутків і їх розприділення (2949). 
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Ф. Р-3319  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана Хмельницького, с. Виграїв 

Корсунь-Шевченківського району Київської області  

Справ: 27; 1944–1952 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944–1952 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1945, 1947–1952); засідань правління 

колгоспу (1944–1949, 1951, 1952). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1949, 1951, 1952). 

Річні звіти колгоспу (1945–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3320  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Ситники Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 111; 1960–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1960–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967–1971). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1969–1971). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства (1966–1975). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1961, 1962, 1970). 

Аналізи господарсько-фінансової діяльності колгоспу (1969, 1972). Статистичні звіти про 

чисельність, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів сільського господарства (1966–

1972). 

Шнурові книги обліку насіння (1966–1974). Книги обліку членів колгоспу і їх сімей (1966–

1974). 

 

 

Опис 2 

Справ: 54; 1973–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973–1976, 1981). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1974–1981). 

Книга історії полів і сівозмін (1966–1975). Шнурові книги обліку насіння (1973–1979). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1973–1977, 1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 10; 1964–1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. 

Кошториси витрат (1967–1972). Фінансові і статистичні звіти про роботу профкому (1967–

1972). 
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Ф. Р-3321  Фінансовий відділ виконавчого комітету Корсунь-Шевченківської районної Ради 

народних депутатів, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Справ: 523; 1948–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 493; 1948–1979 рр. 

Річні плани по державних прибутках (1968, 1969). Плани роботи відділу (1968–1972, 1974–

1979). 

Річні звіти і зведені таблиці: про зміни обрахованих сум податків і надходжень платежів по 

податках (1956–1979); про результати обрахування прибуткового податку з населення (1956–

1979); про результати обліку платежів і обрахування сільськогосподарського податку (1956–

1979); про роботу по штатах (1956–1977); про нарахуванню прибуткового податку з 

кооперативних і громадських організацій (1957, 1959–1979); про податок з видовищ (1957, 

1959–1966, 1968–1976, 1978, 1979); про результати перевіряння утримання податків з 

працівників і службовців (1958, 1959, 1961, 1962, 1964–1967); про результати обрахування 

податку з колгоспів (1958, 1960–1962, 1965, 1967–1979); про обрахування податку з будівель і 

земельної ренти (1959–1979); про суми надходжень і недоїмок по платежах в бюджет 

державних і кооперативних підприємств і організацій, по податках і зборах з населення 

(1968–1976). Звіти про виконання плану відпуску лісу і надходження лісового прибутку 

(1968–1979). Звіти і пояснюючі записки про роботу контролера-ревізора (1968–1978). 

Одноразові статистичні звіти про чисельність працівників апарату управління і 

розприділення всіх працюючих по займаних посадах (1971–1979). 

Акти ревізій райфінвідділу, проведених органами вищого рівня (1969–1973, 1975, 1977, 

1979). 

Бюджети: району (1955–1979); сільських і селищних Рад (1968–1979); установ району (1953, 

1954). Штатні розписи, фонд зарплати і кошториси адміністративно-господарських витрат 

відділу (1960–1979). Зведені кошториси по спецкоштах бюджетних установ (1968–1974, 

1977). Зареєстровані штати і кошториси адміністративно-господарських витрат установ, 

підприємств і організацій району (1968–1977). Доповідні записки і документи по вивченню 

структури апарату і штатів (1955–1964, 1967). Річні звіти відділу про виконання місцевого 

бюджету (1954–1979). Річні бухгалтерські звіти про виконання кошторисів витрат на 

утримання апарату відділу (1959–1979). Зведені річні звіти про витрати на утримання апарату 

управління по організаціях і установах, які перебувають на держбюджеті (1972–1978). 

Журнали обліку зареєстрованих штатів і кошторисів установ, організацій і підприємств 

району (1948–1952, 1964–1967, 1970–1979). Книги обліку конфіскованого майна, акти 

приймання на обліку, протоколи і акти комісії з оцінки і реалізації конфіскованого 

безгосподарського майна (1965–1979). 

 

 

Опис 2 

Справ: 4; 1980 р. 

Комплексний план роботи відділу. 

Зведення затверджених бюджетів району, зведення по сітці, штатах і контингентах 

бюджетних установ. Річний звіт відділу про виконання бюджетів району. 
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Статистичні звіти про роботу місцевого комітету профспілки. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 6; 1959, 1963–1965 рр. 

Бюджети сільських Рад (1959). Річні звіти організацій і підприємств місцевого господарства 

(1963–1965). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 20; 1973–1979 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1973–1976, 1978, 1979); засідань місцевого 

комітету (1973–1976, 1978). 

Плани роботи місцевого комітету (1973–1976, 1978). 

Статистичні звіти про роботу місцевого комітету (1973–1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3322  Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 

Корсунь-Шевченківської районної Ради депутатів трудящих, м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 

Справ: 31; 1944–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1944–1962 рр. 

Рішення райвиконкому (1961, 1962). 

Виробничі плани з будівництва доріг (1953, 1954, 1957, 1959–1962). 

Акти приймання доріг і мостів (1960–1962). 

Штатні розписи і кошториси витрат (1953, 1957, 1959–1962). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3323  Кам’янське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки споживчих і 

кооперативних товариств, м. Кам’янка Черкаської області 

Справ: 348; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1944–1962, 1967–1979 рр. 

Постанови: Кіровоградської облспоживспілки (1944–1947); Черкаської облспоживспілки 

(1956, 1967–1977, 1979); рішення райвиконкому (1947, 1967–1970, 1972–1977, 1979). 

Постанови правління райспілки (1950–1962, 1967–1979). Протоколи засідань правління 

райспілки (1947–1950, 1968, 1970–1979). Протоколи і постанови зборів уповноважених 

пайщиків (1961, 1968–1970, 1972, 1974–1979). 

Плани: роботи правління райспілки (1967–1978); фінансово-господарської діяльності 

райспілки і сільпо (1948, 1951, 1952, 1954, 1956–1961, 1967, 1968, 1970–1979); реалізації 
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товарів в асортименті (1968–1970). Річні виробничі плани райспілки і сільпо (1950, 1953, 

1955). Дислокація мережі підприємств торгівлі і громадського харчування (1967–1972, 1977, 

1978). 

Економічні показники діяльності райспілки (1967, 1968, 1971, 1973–1979). Аналізи: 

виконання плану товарообігу по сільпо (1967–1971, 1973); фінансово-господарської 

діяльності райспілки і сільпо (1967–1979). Зведені статистичні звіти райспілки і статистичні 

звіти сільпо з усіх видів діяльності (1944, 1949–1961, 1967–1979). 

Кон’юктурний огляд стану торгівлі в районі (1968). Документи: (паспорт, списки, звіти) про 

роботу народного університету торгівлі (1968–1970); (плани підготовки кадрів, довідки, 

інформації, звіти) про роботу з кадрами (1967–1979). 

Колективні договори підприємств і профспілкових організацій системи райспілки (1967–

1969, 1971–1978). Документи (протоколи, договори, довідки, списки осіб, представлених до 

нагородження) по соцзмаганню (1960–1962, 1967–1978). 

Штатні розписи райспілки, сільпо і господарств системи (1967–1978). Плани і звіти з праці і 

зарплати (1968–1970, 1973–1979). Річні бухгалтерські звіти райспілки і сільпо. Акти 

документальних ревізій і перевірянь райспілки, сільпо, магазинів (1944–1955, 1957–1959, 

1961, 1962, 1967–1973). 

Акти про розміри матеріального збитку, нанесеного споживчої кооперації району німецько-

фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 3; 1980 р. 

Протоколи засідань і постанови правління райспілки. Протокол зборів уповноважених 

пайщиків. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3324  Відділ народної освіти виконавчого комітету Кам’янської районної Ради народних 

депутатів, м. Кам’янка Черкаської області 

Справ: 271; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 271; 1943–1962, 1967–1980 рр. 

Накази: Народного комісара освіти УРСР (1944, 1945); Кіровоградського облвідділу народної 

освіти (1944, 1945). Рішення райвиконкому (1960, 1961). Розпорядження, постанови органів 

вищого рівня з питань керівництва, організації і методики роботи шкіл (1967–1980). Накази і 

розпорядження райвідділу з основної діяльності (1950, 1960). 

Протоколи: районних конференцій учителів і документи до них (1944–1946, 1967–1980); 

нарад директорів шкіл та завідуючих навчальною частиною (1944, 1946, 1976); засідань ради 

з народної освіти при відділі (1966–1977); засідань педагогічних рад шкіл району (1944). 

Плани: роботи райвідділу (1967–1980); розгортання мережі шкіл району (1943–1946, 1949). 

Документи (інформації, пропозиції і інші) інспекторських перевірок шкіл району (1958, 

1967–1969). Акти обстеження шкіл району (1944, 1945). 

Листування з облвідділом народної освіти з питань керівництва, організації і методики 

роботи шкіл (1944, 1945, 1967–1980). 
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Текстові звіти про роботу райвідділу (1951, 1967–1971). Статистичні звіти: райвідділу (1952, 

1970–1980); про стан шкіл і склад учнів (1944, 1951–1962, 1967–1969). Документи: (довідки, 

листування) з питань підбору і розстановки кадрів (1970–1980); (списки, відомості) про 

роботу учнівських виробничих бригад і шкільних лісництв (1970–1980): (плани, інформації і 

інш.) про роботу методичного кабінету (1977–1980). Відомості про кількісний і якісний склад 

педагогічних кадрів (1946, 1951, 1953). 

Соцзобов’язання райвідділу і шкіл району та акти перевіряння їх виконання (1967–1980). 

Бюджети райвідділу (1970–1980). Кошториси адміністративно-управлінських витрат 

райвідділу і підвідомчих установ (1967–1980); шкіл району (1954, 1956–1959, 1962). Річні 

бухгалтерські звіти райвідділу (1961, 1967–1980). Річні статистичні звіти з праці (1970–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3325  Виконавчий комітет Лебедівської сільської Ради народних депутатів, с. Лебедівка 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 94; 1944–1954, 1974–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 94; 1944, 1945, 1948–1954, 1974–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1945, 1949–1954, 1975–1980); засідань виконкому (1944, 

1945, 1949–1951, 1974–1980); сходок мешканців села (1980); звітних зборів виборців і звіти 

депутатів перед виборцями (1975–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948, 1949, 1951, 1953, 1975–

1981). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1976, 1980). 

Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1953, 1975–1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому і постійних комісій (1980); про кількість 

населення і худоби (1975–1979). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1950, 1953, 1954, 1975–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1950, 

1953, 1954, 1975–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1975–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1950, 1953, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3326  Виконавчий комітет Катеринівської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Катеринівка Кам’янського району Кіровоградської області 

Справ: 14; 1944–1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1948 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1947); засідань виконкому. 

Статистичні звіти про кількість населення, худоби (1944–1946). 
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Бюджет сільради (1947). Кошториси витрат (1946, 1947). Річний звіт про виконання 

сільського бюджету (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3327  Виконавчий комітет Лузанівської сільської Ради народних депутатів, с. Лузанівка 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 274; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 274; 1944–1980 рр. 

Розпорядження і вказівки райвиконкому та районного військового комісаріату (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1945–1980); сходок мешканців 

села (1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1957, 1959, 1961–

1965, 1968–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959–1981). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1959, 1963–1966, 

1969–1975, 1980). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1951, 1959–1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1980); про кількість 

населення і худоби (1945, 1950, 1961, 1969, 1974, 1976–1978); про хід будівництва житлових 

будинків (1946). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 

1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1948–1955, 1960–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1955, 

1959–1965, 1968–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1952–1954, 1958, 

1960–1963, 1965–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1944–1951, 1957, 1959, 1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3328  Виконавчий комітет Кам’янської міської Ради народних депутатів, м. Кам’янка 

Черкаської області 

Справ: 371; 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 371; 1944–1985 рр. 

Розпорядження і вказівки райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій міськради (1944, 1950, 1951, 1953–1985); засідань виконкому (1944–1946, 

1949–1952, 1954–1985); сходок мешканців села (1982–1985); звітних зборів виборців і звіти 

депутатів перед виборцями (1955, 1958, 1962, 1963, 1965–1985). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1955–1985). 

Плани роботи виконкому (1980–1985). 
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Доповідні записки, довідки і листування з органами вищого рівня з питань господарського і 

соціально-культурного розвитку міста (1980–1985). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1951, 1952, 1955, 

1956, 1958–1962, 1964, 1966–1968, 1970–1979, 1982–1985). Інформації, звіти про 

організаційно-масову роботу (1946, 1951, 1955–1962, 1966–1969, 1973–1985). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1980–1985); про 

кількість населення і худоби (1944, 1945, 1954, 1978, 1979). 

Протоколи: загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати міськради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 

1982, 1985). 

Бюджети міськради (1945, 1946, 1949, 1951, 1952, 1955–1957, 1959–1985). Штатні розписи, 

кошториси витрат (1945, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1959–1985). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1957–1964, 1966–1985). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948–1953, 1957–1961, 1963–

1975). 

Документи (плани, довідки, акти) групи народного контролю (1983–1985). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). Списки осіб, 

насильно вивезених до фашистської Німеччини (1945). Заяви мешканців села (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3329  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Завадівка Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 173; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 102; 1944–1972 рр. 

Статути колгоспу (1956, 1961, 1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1949, 1968–1972). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1955–1960). Плани: розвитку господарства колгоспу 

(1954, 1959); лісового господарства колгоспу (1951–1952). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1947–1957, 1959–1965, 1967). Технічні проекти електрифікації артілі (1947, 1959). 

Аналізи господарсько-фінансової діяльності колгоспу (1970–1972). Річний звіт по 

тваринництву (1968). Статистичні звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів 

сільського господарства (1970, 1972). 

Річні бухгалтерські звіти (1946–1952). 

Книга історії полів і сівозмін (1972–1975). Колгоспна книга реєстрації посівів (1949–1951). 

Сортонасіннева книга (1959). Книги обліку членів колгоспу і їх сімей (1972, 1973). 

 

 

Опис 2 

Справ: 71; 1964–1981 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1973–1981). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1973–1979, 1981). 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1975–1981). 
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Книга історії полів і сівозмін (1979–1983). Шнурові книги обліку насіння (1978, 1979). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1964–1980). 

Журнал обліку роботи групи народного контролю (1980–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3330  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Маяк‖, с. Нетеребка Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 18; 1960–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1960–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу. 

Річні агрономічні звіти (1961, 1962). Річні звіти по тваринництву. 

Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3331  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Маяк‖, с. Нетеребка Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 134; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 63; 1944–1959, 1963–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1960, 1963–1972); засідань правління 

колгоспу (1951–1960, 1963–1972); зборів бригад (1945). Звітна доповідь голови колгоспу 

(1968). 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1969–1972). 

Державний план розвитку сільського господарства (1955). Перспективний план розвитку 

сільського господарства (1966–1970). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1951–1955, 1958, 

1963–1965). 

Річний звіт колгоспу (1952). Статистичні звіти про підготовку і підвищення кваліфікації 

кадрів сільського господарства (1970–1972). 

Книги історії полів і сівозмін (1968, 1969). Шнурові книги обліку насіння (1969, 1970, 1972). 

Книги обліку натуральних прибутків і їх розприділення (1945, 1947, 1948). 

 

 

Опис 2 

Справ: 71; 1970–1981 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1973–1981). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1972–1979). 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1973–1981). 

Книги історії полів і сівозмін (1975–1979, 1981–1985). Шнурові книги обліку насіння (1973, 

1974, 1977, 1978). 
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Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1970–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3332  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Росія‖, с. Кірове Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 162; 1963–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 77; 1963–1972 рр. 

Статут артілі (1965). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників: засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1963–1969, 1971, 1972). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969, 1970, 1972). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1964–1970, 1972). 

Річний звіт по тваринництву (1971). Зооветеринарні звіти (1967, 1970). Річні звіти про 

підготовку і підвищення кваліфікації кадрів сільського господарства (1969–1972). 

Річні бухгалтерські звіти. 

Книги історії полів і сівозмін (1968–1975). Шнурові книги обліку насіння (1967, 1969). Сорто-

насіннева книга (1967–1971). Книга обліку членів колгоспу і їх сімей (1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 64; 1973–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1976–1983). 

Шнурова книга обліку насіння (1978). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 21; 1964–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1964, 1965, 1967, 1969–1972); засідань 

профспілкового комітету. 

Плани роботи профспілкового комітету (1968–1971). 

Кошториси витрат (1965–1972). Фінансові звіти (1965–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3333  Виконавчий комітет Кам’янської-2 сільської Ради депутатів трудящих, м. 

Кам’янка Черкаської області 

Справ: 40; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 40; 1944–1954 рр. 

Розпорядження райвиконкому (1945). Вказівки Кам’янського райуповмінзагу з питань 

сільськогосподарського податку (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1945–1947, 1952–1954); засідань виконкому (1945–1947, 1950–

1954); загальних зборів мешканців села (1945, 1946). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1951, 1952). 

Договір на соцзмагання між сільрадами (1951). Інформації про організаційно-масову роботу 

(1951). 

Статистичні звіти про кількість населення і худоби (1945, 1946, 1948). Відомості про 

кількість громадян, насильно вивезених до фашистської Німеччини і про їх повернення 

(1945). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950) 

Бюджети сільради (1945–1948, 1950, 1952–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 

1948, 1949, 1952–1954). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1945, 1946). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1950, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3334  Виконавчий комітет Ревівської сільської Ради народних депутатів, с. Ревівка 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 287; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 287; 1944–1980 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому і районних організацій (1944–1946). 

Протоколи: сесій сільради (1946–1980); засідань виконкому (1946–1980); сходок мешканців 

села (1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1959–1962, 1967–

1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1949–1952, 1955, 1956, 1958–

1981). 

Плани роботи виконкому (1948, 1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1956–1959, 1962–

1966, 1968, 1969, 1971–1975, 1980). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1956–

1959, 1962, 1965–1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів виконкому, постійних комісій (1980); про кількість 

населення і худоби (1954–1956, 1963–1966, 1974–1979). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1955, 1957, 1961, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Кошториси витрат (1946, 1949–1951, 1953–1980). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1967, 1969–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1950–1963, 1966–1970). 
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Ф. Р-3335  Виконавчий комітет Пляківської сільської ради депутатів трудящих, с. Пляківка 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 52; 1945–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1945–1954 рр. 

Розпорядження і вказівки райвиконкому і районних організацій (1945). 

Протоколи: сесій сільради (1946–1954); засідань виконкому (1947–1954). 

Документи (протоколи, плани, списки) постійних комісій (1948, 1951, 1954). 

Статистичні звіти про кількість населення і худоби (1945, 1947, 1950, 1954). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах (1947, 1950). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3336  Виконавчий комітет Флярківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Флярківка 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 14; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1954 рр. 

Розпорядження і вказівки райвиконкому і районних організацій (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому (1947, 1954). 

Бюджети сільради (1945, 1946). Кошториси витрат (1946, 1947). Річний звіт про виконання 

сільського бюджету (1946). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3337  Виконавчий комітет Яровецької сільської Ради депутатів трудящих, с. Ярове 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 27; 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1946–1951). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1950, 1951). 

Статистичні звіти про кількість населення і худоби (1954). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах (1947, 1950, 1953). 
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Бюджети сільради (1947–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1949–1954). Річний звіт 

про виконання сільського бюджету (1952). 

Книги обліку доходів сільського бюджету (1948, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3338  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Україна‖, с. Пляківка Кам’янського 

району Черкаської області 

Справ: 78; 1944–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 78; 1944–1961 рр. 

Постанови і рішення райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1955). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові плани колгоспу 

(1944–1952, 1954, 1958). 

Річні звіти колгоспу (1944–1953). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1944, 1956–1959). 

Списки членів колгоспу, представлених до нагород (1945). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1945–1947, 1949). 

Книга реєстрації сівозмін (1950–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3339  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Ревівка Кам’янського району 

Черкаської області 

Справ: 55; 1944–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1944–1961 рр. 

Постанови, рішення організацій місцевого рівня (1944, 1945). 

Статут артілі (1954). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1960); засідань правління колгоспу. 

Перспективні плани розвитку колгоспу (1954–1965). Виробничо-фінансові плани колгоспу 

(1949, 1950, 1954). 

Річні звіти колгоспу (1944–1950). 

Книга реєстрації посівів (1954–1959). Багатографна книга (1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3340  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖, с. Тимошівка Кам’янського 

району Черкаської області 
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Справ: 79; 1944–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1944–1956 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946, 1947, 1950, 1951, 1953–1956); засідань 

правління колгоспу (1944–1948, 1950–1956). 

Виробничі плани колгоспу (1945, 1955). 

Річні звіти колгоспу (1944–1948). 

Результати аналізу насіння, акти апробації насіння (1944, 1945). 

Заяви громадян про вступ у члени колгоспу (1944). 

Книги обліку натуральних прибутків і їх розприділення (1949–1951). 

 

 

Опис 2 

Справ: 35; 1957–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани колгоспу. 

Річні звіти колгоспу. 

Результати аналізу насіння, акти апробації насіння. 

Заяви громадян про вступ у члени колгоспу. 

Книги обліку натуральних прибутків і їх розприділення. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3341  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖, с. Тимошівка Кам’янського 

району Кіровоградської області 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

Директивні вказівки райвиконкому і його відділів (1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1948, 1950); засідань правління колгоспу 

(1945–1950). 

Виробничо-фінансовий план колгоспу (1947). 

Річні звіти колгоспу (1944, 1945, 1947, 1948). 

Книги обліку: планових завдань, фондів, натуральних прибутків і їх розприділення (1946, 

1949, 1950). 

Ф. Р-3342  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Баландине Кам’янського 

району Кіровоградської області 

Справ: 25; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1944–1950 рр. 

Директивні вказівки райвиконкому (1944). Розпорядження і вказівки райземвідділу (1945). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Виробничий план колгоспу (1947). 

Річні звіти колгоспу (1946, 1949). Агрономічні звіти (1945). 
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Акти ревізійної комісії колгоспу (1944). 

Книги обліку фондів, основних засобів, натуральних прибутків і їх розприділення (1944, 

1945, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3345  Виконавчий комітет Дацьківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Дацьки 

Корсунь-Шевченківського району Київської області 

Справ: 24; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1944–1949 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944); засідань виконкому (1944); загальних зборів мешканців 

села (1947). 

Звіт про організаційно-масову роботу (1949). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах (1947). 

Бюджети сільради (1945, 1947–1949). Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1948). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948, 1949). 

Іменні списки військовозобов’язаних (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3346  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний клин‖, с. Баштечки 

Жашківського району Київської області 

Справ: 13; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1946–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1949, 1950). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1949, 1950). 

Акти перевіряння діяльності колгоспу органами фінансового контролю (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1949). 

Книги обліку натуральних і грошових прибутків (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3347  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова, с. Баштечки Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 76; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1959–1971 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Плани роботи, аналізи бюро економічного аналізу (1970, 1971). 

Перспективні плани розвитку господарства (1959–1965, 1971–1975). Виробничо-фінансові 

плани колгоспу (1959–1962). 

Соцзобов’язання колгоспу, ферм, бригад і ланок та акти перевіряння їх виконання (1959–

1962, 1965–1967). 

Акти документальної ревізії фінансово-господарської діяльності колгоспу (1964, 1967, 1970, 

1971). 

Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур (1970). 

Книги історії полів і сівозмін (1952–1961, 1968, 1969). Шнурова книга обліку насіння (1966). 

Сортонасінневі книги (1966, 1968–1973). 

 

 

Опис 2 

Справ: 31; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1972, 1974–1978). 

Документи (довідки, інформації, відомості) бюро економічного аналізу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3348  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дружба‖, с. Тетерівка Жашківського 

району Черкаської області 

Справ 148; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 84; 1959–1970 рр. 

Статут артілі (1962). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективні плани розвитку господарства (1959–1970). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1959–1968). 

Акти документальної ревізії фінансово-господарської діяльності колгоспу (1964, 1965). 

Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур (1967–1970). Книги історії 

полів і сівозмін (1959–1969). Шнурова книга обліку насіння (1964–1967). Сортонасіннева 

книга (1959–1963). 

Книги обліку основних засобів, фондів, затрат на рослинництво і тваринництво, грошових і 

натуральних прибутків (1966, 1967). 

 

 

Опис 2 

Справ: 36; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973–1980). 

Документи (протоколи, плани, списки, показники, довідки і інш.) бюро економічного аналізу. 

 

 

Опис 1м 
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Справ: 28; 1964–1973 рр. 

Протоколи: звітно-виборних зборів членів профспілки (1965, 1968, 1970); загальних зборів 

членів профспілки (1966, 1967, 1969, 1971–1973); засідань профспілкового комітету (1965, 

1966, 1968–1973); організаційних зборів профспілки (1964). Звітні доповіді голови профкому 

про роботу (1965–1967, 1969–1973). 

Кошториси прибутків і видатків (1965, 1966, 1968–1973). Фінансові звіти (1965, 1966, 1968–

1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3349  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Прогрес‖, с. Нагірна Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 102; 1960–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 51; 1960–1972 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1960, 1962–1972). 

Документи (протоколи, відомості, розрахунки) бюро економічного аналізу (1968–1972). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1969–1972). 

Акти документальної ревізії фінансово-господарської діяльності колгоспу (1964, 1965, 1967, 

1968, 1970–1973). 

Агрономічні заходи і карти вирощування сільськогосподарських культур (1965–1968, 1970–

1972). 

Шнурова книга обліку насіння (1966–1971). Книги обліку виробництва продуктів 

тваринництва (1967). 

 

 

Опис 2 

Справ: 32; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1973, 1975–1978, 1980); засідань правління 

колгоспу (1973, 1975–1980). Звітні доповіді голови колгоспу (1974–1980). 

Документи (протоколи, аналізи, інформації, розрахунки) бюро економічного аналізу. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 19; 1965–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1965, 1966, 1969–1972); засідань 

профспілкового комітету (1965, 1966, 1968–1974). 

Соцзобов’язання колгоспу (1970, 1973). 

Угоди між правлінням колгоспу і профкомом про проведення заходів з техніки безпеки і 

виробничої санітарії (1970, 1972, 1973). 

Кошториси витрат (1965–1967, 1970, 1972, 1973). Статистичні і фінансові звіти про роботу 

профкому (1965–1967, 1969, 1970, 1972, 1973). 

 

 

 

 



1371 

 

 

Ф. Р-3350  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖, с. Конельська Попівка 

Монастрищенського району Вінницької області 

Справ: 19; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1951 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1945–1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1950). 

Інвентарний вступний баланс (1944). 

Книги обліку: фондів, грошових і натуральних прибутків та затрат (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3351 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Медведівка 

Монастирищенського району Вінницької області 

Справ: 4; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944, 1947–1949 рр. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3352  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Охматів Жашківського 

району Київської області 

Справ: 10; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1946, 1947). 

Прибутково-видатковий кошторис (1949). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944–1948, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3353  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖, с. Охматів Жашківського 

району Київської області 

Справ: 13; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1945–1950 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1947, 1949, 1950); засідань правління 

колгоспу. 

Виробничий план колгоспу (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3354  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Жовтнева перемога‖, с. Адамівка 

Жашківського району Київської області 

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1950); засідань правління колгоспу (1946–

1950). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу. 

Соцзобов’язання колгоспу, акти перевіряння соцзмагання між колгоспами (1947, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949). Акти 

документальної ревізії колгоспу (1947, 1948). 

Книги обліку: основних засобів, фондів, грошових і натуральних прибутків (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3355  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Шуляки Жашківського 

району Київської області 

Справ: 19; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1946–1950). 

Соцзобов’язання колгоспу, бригад, ферм, ланок і акти перевіряння їх виконання (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

Ф. Р-3356  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. Шуляки Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 84; 1951–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 84; 1951–1972 рр. 

Статут артілі (1956). 
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Протоколи загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1951–1971). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1969, 1970, 1972) 

Документи (протоколи, плани, інформації, відомості) бюро економічного аналізу (1970–

1972). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1954–1975). План лісового 

господарства (1951). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1951, 1953–1955, 1957–1967). 

Річний звіт колгоспу з тваринництва (1969). 

Соцзобов’язання колгоспу, бригад, ферм, ланок і акти перевіряння їх виконання (1951–1954, 

1959–1962, 1968). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1956). Акти ревізії і 

перевіряння діяльності колгоспу (1956–1962, 1970). 

Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур (1970, 1972). Книга історії 

полів і сівозмін (1964–1969). Шнурова книга обліку насіння (1966–1969). Земельно-шнурова 

книга (1951–1959). 

Книги обліку: основних засобів, фондів, грошових і натуральних прибутків, затрат на 

тваринництво і рослинництво (1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3357  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, м. Жашків Черкаської області 

Справ: 118; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 69; 1951–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951–1961, 1963–1971); засідань правління 

колгоспу. 

Державні плани розвитку господарства колгоспу (1954, 1955). Перспективні плани розвитку 

господарства (1959–1975). План лісового господарства (1951). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1951–1962, 1968). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1954, 1957, 1961, 

1969, 1971). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). Акти 

документальної ревізії фінансово-господарської діяльності колгоспу (1963, 1964, 1971). 

Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур (1969). Книги історії полів і 

сівозмін (1951–1966). Шнурова книга обліку насіння (1970–1972). Земельно-шнурова книга 

(1951). Сортонасінневі книги (1958–1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 36; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1974–1979). 

Документи (протоколи, плани, список, аналізи) бюро економічного аналізу (1973–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 13; 1969–1973 рр. 
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Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1969); загальних зборів членів 

профспілки (1971–1973); засідань місцевого комітету (1969, 1970, 1972, 1973). Звітна 

доповідь голови місцевого комітету про роботу (1969). 

Кошториси витрат (1970–1973). Фінансові  звіти (1969, 1970, 1972, 1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3358  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, м. Жашків Черкаської 

області 

Справ: 29; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Листування з 

установами місцевого рівня про організацію праці в колгоспі, допомогу у відбудові 

підприємств (1944). 

Звіти по тваринництву (1946). Статистичні звіти про збирання і вивезення цукрового буряку 

(1944). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

Книги обліку: фондів, грошових прибутків, грошових і натуральних затрат (1946–1948, 1950). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). Списки працездатних 

колгоспників (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3359  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, м. Жашків Черкаської області 

Справ: 16; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1944–1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1951); засідань правління колгоспу (1947–

1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3360  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖, с. Королівка Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 45; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1944–1958 рр. 

Статут артілі (1949). 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946–1948, 1950–1953, 1955–1958); засідань 

правління колгоспу (1946–1948, 1950–1953, 1955–1958). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1954–1960). Трирічний план розвитку 

тваринництва (1949). Виробничо-фінансовий план колгоспу (1958). 

Умови на соцзмагання між артілями, соцзобов’язання бригад, ферм, ланок і акти перевіряння 

їх виконання (1944–1948). 

Книги обліку: основних засобів, фондів, грошових і натуральних прибутків, натуральних 

затрат (1946–1952). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3361  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Побійна Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 26; 1951–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1951–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1955–1965). Виробничо-фінансові 

плани колгоспу (1954, 1956–1959). Обгрунтування сівозмін (1951–1956). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3362  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖, с. Побійна Жашківського 

району Київської області 

Справ: 17; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Виробничо-фінансовий план колгоспу (1946). 

Звіти: про сівбу і збирання сільськогосподарських культур (1944); по тваринництву (1944). 

Умови на соцзмагання між артілями (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1950). 

Книги обліку натуральних прибутків і затрат (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3363  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар‖, с. Костінтинівка Жашківського 

району Київської області 

Справ: 23; 1944–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ: 23; 1944–1950 рр. 

Статут артілі (1949). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1944, 1945, 1947). 

Звіти про стан тваринництва, сівбу, про зобов’язання на здавання зерна державі (1944, 1945). 

Соцзобов’язання бригад, ферм, ланок і акти перевіряння їх виконання (1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1947, 1949). 

Книги обліку: фондів, грошових і натуральних прибутків та затрат (1948, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3364 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Баштечки Жашківського 

району Київської області 

Справ: 10; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1948–1950). 

Умова на соцзмагання між артілями і акти перевіряння її виконання (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1950). Акт інвентаризації 

матеріальних цінностей (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3365  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Острожани 

Жашківського району Київської області 

Справ: 13; 1945–1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1945–1948 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1945–1947). 

Річний звіт по тваринництву (1947). 

Річний бухгалтерський звіт (1945). 

Книги обліку: фондів, майна, грошових прибутків (1945, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3366  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Тинівка Жашківського району 

Черкаської області 

Справ: 167; 1944–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 113; 1944–1973 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1945, 1946, 1955–

1973). Звітні доповіді голови колгоспу (1969, 1970, 1972). 

Документи (протоколи, плани, відомості, розрахунки і інш.). бюро економічного аналізу 

(1971–1973). 

П’ятирічні і перспективні плани розвитку сільського господарства (1954, 1959–1975). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1944–1962, 1964, 1965, 1971). 

Договори на соцзмагання між артілями і акти перевіряння їх виконання (1965). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1951, 1952, 1956, 1972). 

Акти документальної ревізії (1967, 1969, 1971–1973). 

Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур (1971–1973). Шнурові 

книги обліку насіння (1961, 1962, 1965–1967). Земельно-шнурова книга (1950–1960). 

Сортонасіннева книга (1958–1965). 

Книги обліку: фондів, грошових і натуральних прибутків та затрат (1945, 1947–1950). 

 

 

Опис 2 

Справ: 31; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Документи (протоколи, плани, списки, розрахунки і інш.) бюро економічного аналізу. 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки (1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 23; 1964–1973 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1968); загальних зборів членів 

профспілки (1964, 1965, 1970–1972); засідань місцевого комітету (1964, 1965, 1970–1974). 

Звітні доповіді голови місцевого комітету про роботу (1967, 1972, 1973). 

Плани роботи місцевого комітету (1968, 1970–1973). 

Угоди на проведення заходів з техніки безпеки і виробничої санітарії (1969–1973). 

Кошториси витрат (1965, 1966, 1968, 1970–1973). Фінансові звіти (1965, 1966, 1968–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3367  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Родина‖, с. Охматів Жашківського району 

Черкаської області 

Справ: 126; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 93; 1951–1973 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951–1955, 1957–1969, 1971–1973); засідань 

правління колгоспу (1952–1969, 1971–1973). Звітні доповіді голови колгоспу (1970–1972). 
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Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1954, 1955, 1959–1965, 1971–1975). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1952–1955, 1957–1962). 

Звіти колгоспу по рослинництву (1971–1973). Основні показники виробничо-фінансового 

плану (1966, 1972). Інформації і звіти про стан тваринництва (1966, 1971–1973). Статистичні 

звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів сільського господарства (1971–1973). 

Соцзобов’язання колгоспу, бригад, ферм і ланок (1964). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). Акти перевірянь і 

ревізій органами державного контролю (1966–1968, 1970, 1972, 1973). Акти документальних 

ревізій (1962, 1963). 

Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур (1971–1973). Структури 

посівних площ (1963, 1965, 1966). Книга історії полів і сівозмін (1964–1968). Земельно-

шнурова книга (1951). 

 

 

Опис 2 

Справ: 19; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1974, 1976, 1978, 1980). 

Документи (протоколи, плани, списки, аналізи, відомості) бюро економічного аналізу. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 14; 1966–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1966, 1968–1970); засідань профспілкового 

комітету (1966, 1968–1970). 

Соцзобов’язання колгоспу і акти перевіряння їх виконання (1966, 1968, 1969). 

Кошториси витрат (1971–1973). Фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3368  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше Травня‖, с. Зелений Ріг 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 55; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1944–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1949, 1951, 1954, 1956–1959); засідань 

правління колгоспу (1944–1949, 1951, 1954–1959). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1949, 1951, 1952, 1957, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1955–1958). 

Книги головних рахунків (1944, 1945, 1947–1949). Книги обліку: основних засобів, фондів, 

грошових і натуральних прибутків та затрат (1944–1954). 
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Ф. Р-3369  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний прогрес‖, с. Конельські Хутори 

Монастирищенського району Вінницької області 

Справ: 9; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1944–1951 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1947). 

План розвитку господарства колгоспу (1949–1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3370  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова, с. Баштечки Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 25; 1951–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1951–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Плани розвитку господарства колгоспу (1954–1960). Виробничо-фінансові плани колгоспу 

(1951, 1953, 1955, 1958). 

Умови на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання бригад, ферм, ланок і акти 

перевіряння їх виконання (1951, 1952). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3371  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона нива‖, с. Конельська Попівка 

Монастирищенського району Вінницької області 

Справ: 18; 1945–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1945–1951 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1946–1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1948, 1949). 

Книги головних рахунків (1946, 1947). Книги обліку: фондів, грошових прибутків, 

натуральних прибутків і їх розприділення, грошових і натуральних затрат (1946, 1947, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3372  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона зірка‖, с. Конельска Попівка 

Монастирищенського району Вінницької області 

Справ 18; 1945–1951 рр. 
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Опис 1 

Справ: 18; 1945–1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1945–1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1949). 

Книги обліку: грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових і 

натуральних затрат (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3373  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона зірка‖, с. Конельська Попівка 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 20; 1951–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1951–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план колгоспу (1957). 

Прибутково-видатковий кошторис (1956). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1951–1958). 

Сортонасіннева книга (1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3374  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона зірка‖, с. Конельська Попівка 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 10; 1959–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1959–1963 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1961–1963). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1961–1963). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1962). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1959, 1962). Акти ревізій і 

перевіряння колгоспу органами державного контролю (1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3375  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона зірка‖, с. Конельська Попівка 

Жашківського району Черкаської області 

Справ 69; 1964–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 36; 1964–1971 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967, 1968, 1970, 1971). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1971–1975). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1967). Аналізи господарської діяльності 

колгоспу (1964–1967, 1970). Річні звіти по тваринництву (1965, 1966). 

Акти перевірянь і ревізій колгоспу органами державного контролю (1969, 1970). 

Агротехнічні заходи по вирощуванню і збиранню сільськогосподарських культур (1964). 

Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур (1967, 1968). Земельно-

шнурові книги (1964, 1968–1972). 

 

 

Опис 2 

Справ: 33; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Документи (протоколи, інформації, відомості) бюро економічного аналізу (1972–1975, 1977–

1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3376  Жашківська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа № 5 відділу 

народної освіти виконавчого комітету Жашківської районної Ради депутатів трудящих, м. 

Жашків Черкаської області 

Справ: 23; 1961–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1961–1970 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради; батьківських зборів і засідань батьківського комітету 

(1961–1964). 

Плани навчально-виховної роботи школи (1961, 1962, 1964–1968). 

Річні звіти школи про виконання навчальної програми (1961, 1962, 1965, 1967, 1968). 

Статистичні звіти школи (1961, 1962, 1967, 1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3377  Жашківський районний комітет професійної спілки працівників державної торгівлі 

і споживчої кооперації, м. Жашків Черкаської області 

Справ: 64; 1950–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 64; 1950–1974 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1971, 1972, 1974). 
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Протоколи: районних конференцій (1967, 1969, 1970, 1974); пленумів райкому (1963, 1966, 

1968, 1969, 1974); засідань президії райкому (1950–1954, 1956, 1957, 1962–1965, 1969, 1971, 

1972, 1974); звітно-виборних зборів місцевих комітетів профспілки (1973); загальних зборів 

уповноважених членів профспілки (1950, 1951, 1965). 

Плани роботи райкому (1973, 1974). 

Колективні договори (1966, 1967, 1969–1974). Соцзобов’язання працівників споживчої 

кооперації і акти перевіряння їх виконання (1952, 1953, 1955, 1958–1962, 1965, 1967–1970). 

Кошториси витрат (1971). Фінансові і статистичні звіти про роботу райкому профспілки 

(1964–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3378  Рибне господарство ―Острожани‖ Черкаського обласного рибного тресту, с. 

Острожани Жашківського району Черкаської області 

Справ: 59; 1946–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1946–1959 рр. 

Протоколи виробничих нарад (1949–1951, 1954, 1956, 1958). 

Виробничо-фінансові плани господарства (1946, 1948–1958). 

Звіти по капітальному будівництву (1947, 1948). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1948, 1950–1957). Річні бухгалтерські звіти (1947–

1959). Акти документальної ревізії (1954, 1957–1959). 

Книги обліку основних засобів (956–1959). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 14; 1950–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1950, 1951, 1954, 1956, 1957, 1959); засідань 

робітничого комітету (1952, 1954, 1956–1958). 

Кошториси витрат (1954–1959). Фінансові звіти (1954–1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3379  Птахофабрика ―Острожани‖ Головного управління птахівничої промисловості 

Міністерства радгоспів УРСР, с. Острожани Жашківського району Черкаської області 

Справ: 268; 1960–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 231; 1960–1980 рр. 

Накази міністерства сільського господарства УРСР (1960); наказі і розпорядження 

Київптахопрому (1965–1970); накази і розпорядження Черкаського обласного управління 

сільського господарства (1960, 1962, 1963); накази директора фабрики з основної діяльності 

(1979–1981). 

Протоколи виробничо-технічних нарад (1961, 1962, 1964–1973, 1978–1981). 
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П’ятирічні плани розвитку господарства (1966–1980). Плани профілактичних заходів (1966–

1970). Виробничо-фінансові плани. 

Основні показники п’ятирічних планів розвитку господарства (1961–1965, 1971–1975); 

виробничо-фінансового плану (1966–1975). Звіти: по тваринництву (1965–1980); по 

рослинництву (1971–1975, 1978–1980); про чисельність працівників і списки спеціалістів 

(1968–1970, 1973–1980). Агрономічні звіти (1977–1980). Ветеринарні звіти (1960–1970). 

Динамічні таблиці звітності (1962–1970, 1972–1975, 1977). 

Соцзобов’язання працівників фабрики (1971–1980). 

Штатні розписи (1961–1965). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність фабрики. 

Звіти з праці і зарплаті (1965–1969, 1973). Акти: перевірянь і ревізій фабрики органами 

державного контролю (1960–1963, 1966–1968, 1970); документальних ревізій виробничо-

фінансової діяльності фабрики (1970–1973). 

Технологічні карти по агротехніці (1966–1970, 1976–1978). Книга історії полів і сівозмін 

(1962–1967). Шнурова книга обліку насіння (1962–1965). Журнали співзоотичного стану 

тварин і птиці (1960–1967). Книги обліку виробництва тваринництва, рослинництва (1963–

1969). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 37; 1960–1968 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань робітничого комітету. 

Колективні договори між адміністрацією фабрики і профспілковою організацією (1961–1963, 

1965–1968). Соцзобов’язання бригад і ферм (1961–1963, 1967). 

Кошториси витрат. Фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3380  Фінансовий відділ виконавчого комітету Жашківської районної Ради народних 

депутатів, м. Жашків Черкаської області 

Справ: 606; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 537; 1944–1975 рр. 

Документи: керівництва і контролю; інспекцій: бюджету, штатів, державних прибутків; 

районного контролера-ревізора; контрольно-ревізійного управління УРСР; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 69; 1976–1981 рр. 

Документи: керівництва і контролю; інспекцій: бюджету, штатів, державних прибутків; 

районного контролера-ревізора; контрольно-ревізійного управління УРСР; бухгалтерії. 
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Ф. Р-3381  Виконавчий комітет Леміщинської сільської Ради народних депутатів, с. Леміщиха 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 299; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 299; 1944–1980 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1944, 1945, 1977–1979). 

Протоколи: сесій сільради (1949–1980); засідань виконкому (1944–1947, 1955–1980); 

загальних зборів і сходок мешканців села (1957, 1962, 1971–1980); звітних зборів виборців і 

звіти депутатів перед виборцями (1956, 1957, 1961, 1963, 1965–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1952–1982). 

Плани роботи виконкому (1945–1947, 1977–1980). 

Листування з райвиконкомом про сплату грошових платежів, здачу сільськогосподарських 

продуктів та набір робочої сили (1944, 1945). Інформації, звіти про матеріальне забезпечення 

багатодітних сімей, раціональне використання земельних угідь та працевлаштування 

випускників (1972–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1954–1970, 1976–

1980). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1954–1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1945, 1950, 1957, 

1959); про кількість населення, худоби (1945). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955–

1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1945, 1947–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1980). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1949–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1948). 

Іменні списки військовозобов’язаних (1944). Листи і заяви трудящих (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3382  Виконавчий комітет Олександрівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Олександрівка Жашківського району Черкаської області 

Справ: 238; 1948–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 238; 1948–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1955, 1957–1980); сходок мешканців села 

(1971–1979); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1958–1963, 1965–

1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959–1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1959, 1961, 1963–

1965, 1967–1969, 974–1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1962–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1954, 1957–1959, 1961, 1962, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1949, 1950, 1952, 1953, 1955–1980). 
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Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948–1950, 1955–1962, 1964–1980). 

Документи (протоколи, списки і інш.) групи народного контролю (1980, 1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3383  Виконавчий комітет Марійківської сільської Ради депутатів трудящих с. Марійка 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 52; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946–1954); засідань виконкому (1944–1947); загальних зборів 

мешканців села (1951–1953). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1951). 

Плани роботи виконкому (1945). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1954). 

Статистичні звіти про кількість худоби, посівів (1944, 1945). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах (1947, 1950, 

1953). 

Бюджети сільради (1944, 1946–1950, 1952–1954). Кошториси витрат (1946–1954). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1947, 1950–1952, 1954). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1949, 1953, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3384  Виконавчий комітет Тинівської сільської Ради народних депутатів, с. Тинівка 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 273; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 273; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945–1947, 1949, 1952–1955, 1957–1980); засідань виконкому 

(1944, 1947, 1949–1952, 1955–1959, 1961–1980); загальних зборів і сходок мешканців села 

(1966–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1959, 1960, 1965–

1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959–1982). 

Плани роботи виконкому (1947). 

Інформації про будівництво соціально-культурних закладів, благоустрій села та матеріальне 

забезпечення багатодітних сімей (1967–1980). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1955, 

1957–1964, 1966–1968, 1970–1978). Інформації про організаційно-масову роботу (1957–1962, 

1964, 1966–1980). 

Статистичні звіти про підсумки сівби і кількість худоби (1944–1946). 
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Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1949–1980). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1946, 1952–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945, 1947–1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3385  Виконавчий комітет Городищенської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Городище Жашківського району Київської області 

Справ 46; 1944–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1944–1953 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1953); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1947). 

Протоколи засідань постійних комісій (1947). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Статистичні звіти про кількість населення, худоби, індивідуальне та громадське будівництво 

(1945, 1946). 

Бюджети сільради (1945, 1947, 1948, 1950–1953). Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 

1948, 1950, 1952, 1953). Звіт про виконання сільського бюджету (1953). 

Книги доходів і видатків сільського бюджету (1946–1952). 

Відомості, списки громадян, насильно вивезених до фашистської Німеччини і які 

повернулися з неволі (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3386  Виконавчий комітет Сабадаської сільської Ради народних депутатів, с. Сабадаш 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 232; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 232; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1963, 1965–1969, 1971–1980); засідань виконкому (1945, 

1947, 1949–1953, 1956–1980); сходок мешканців села (1972–1980); звітних зборів виборців і 

звіти депутатів перед виборцями (1964, 1967, 1969–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1956, 1961, 1962, 1964, 1967–

1980). 

Плани роботи виконкому (1945, 1977–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1971, 1974, 1975, 

1978). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1972–1980). Інформації про участь 
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депутатів у діяльності сільради, благоустрій села та раціональне використання землі (1971–

1980). 

Статистичні звіти про кількість худоби та облік присадибних ділянок (1944). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1959, 1963, 1965, 1967, 1969–1971, 1973, 

1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1945–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1948, 1950–1952, 

1954, 1955, 1957–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946–1948, 1950–

1955, 1958–1968, 1971–1974, 1976–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1949–1951, 1956, 1957, 1969, 1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3387  Виконавчий комітет Воронівської сільської Ради народних депутатів, с. Вороне 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 287; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 287; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1950, 1952–1973, 1975–1980); засідань виконкому (1944–

1949, 1952–1962, 1965–1980); загальних зборів і сходок мешканців села (1968–1980); звітних 

зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1955, 1963–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1958–1972, 1975–1980). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1946, 1954–1959, 

1961, 1966–1980). Інформації: про організаційно-масову роботу (1954–1958, 1960, 1961, 1967–

1980); про благоустрій села, про обстеження побутових умов інвалідів війни, праці та 

пристарілих (1968–1972, 1975). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Кошториси витрат (1945, 1947–1950, 1952, 1953, 1955, 1956, 

1958–1979). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1953–1956, 1958–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1952, 1957, 1963). 

Списки інвалідів Вітчизняної війни; списки, відомості про надання допомоги сім’ям 

військовослужбовців (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3388  Виконавчий комітет Жашківської міської Ради народних депутатів, м. Жашків 

Черкаської області 

Справ: 353; 1945–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 353; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій міськради (1948, 1949, 1952–1955, 1958–1980); засідань виконкому (1948–

1980); загальних зборів мешканців села (1960–1965, 1970); звітних зборів виборців і звіти 

депутатів перед виборцями (1957, 1969–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1956, 1960–1981). 

Плани роботи виконкому (1955–1980) 

Доповідні записки, відомості про благоустрій села та роботу культурно-освітніх установ 

(1964). Інформації про організаційно-масову роботу (1956–1958, 1960–1963, 1967–1980). 

Статистичні звіти про кількість населення (1945). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати міськради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети міськради (1948–1953, 1956–1980 ). Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1953, 

1956, 1959, 1961–1975, 1979, 1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1952, 

1953, 1955–1958, 1960–1974, 1976–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948–1952, 1957–1959). 

Списки загиблих воїнів, жителів міста та захоронених в братських могилах в місті (1945, 

1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3389  Жашківський цегельний завод Черкаського обласного тресту будівельних 

матералів, м. Жашків Черкаської області 

Справ: 72; 1956–1966 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 72; 1956–1966 рр. 

Постанови Ради Міністрів УРСР, Черкаської обласної промислової ради (1956). Накази, 

розпорядження Черкаського обласного тресту будматеріалів (1963–1966). 

Протоколи: загальних зборів працівників і інженерно-технічних працівників заводу (1957); 

випробувань готової продукції (1964–1966). Плани по виробництву, доведені трестом (1957, 

1958, 1963–1966). Техніко-промислово-фінансові плани (1965, 1966). Промислово-фінансові 

плани (1963, 1964). Виробничі плани (1957–1962). 

Аналізи господарської діяльності заводу (1963, 1965, 1966). Звіти: по виробництву, 

механізації трудомістких робіт та експлуатації обладнання (1963–1966); з праці і зарплати 

(1963–1966). 

Колективні договори між адміністрацією заводу і профспілковою організацією (1957, 1958). 

Вступний баланс (1956). Фінансові плани (1957–1962). Штатні розписи (1957–1966). Річні 

звіти про фінансово-господарську діяльність заводу (1957–1966). Заключні баланси: про 

фінансово-господарську діяльність (1956); по капітальному будівництву (1957). Акти 

комплексних документальних ревізій діяльності заводу (1959, 1963–1966). 
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Ф. Р-3390  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Правда‖, с. Зелений Ріг Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 77; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1959–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1970). 

Інформації, відомості бюро економічного аналізу (1970). 

Перспективні плани розвитку господарства. План внутрішньогосподарського 

землекористування колгоспу (1959). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1959–1963). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1966). 

Агротехнічні заходи і технологічні карти по вирощуванню сільськогосподарських культур 

(1964–1967). 

Акти документальних ревізій і перевірянь колгоспу (1959, 1963, 1965, 1966). 

 

 

Опис 2 

Справ: 33; 1971–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1971–1979). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1972, 1973, 1975–1978, 1980). 

Документи (аналізи, довідки, відомості) бюро економічного аналізу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3391  Сільськогосподарська артіль (колгосп( ім. Свердлова, с. Конельські Хутори 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 79; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1951–1964 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1953–1958, 1960–

1964). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1953, 1961, 1963). 

Прибутково-видаткові кошториси (1955–1957). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1951, 1959). Акти документальних ревізій і перевірянь колгоспу (1952, 

1953, 1955). 

 

 

Опис 2 

Справ: 23; 1969–1972 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Аналізи, відомості бюро економічного аналізу (1970–1972). 
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Статистичні звіти про підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів сільського 

господарства (1969). 

Акти ревізії фінансово-господарської діяльності колгоспу (1970, 1971). 

Технологічні карта вирощування сільськогосподарських культур (1969, 1972, 1973). 

Земельно-шнурова книга (1951–1969). 

 

 

Опис 3 

Справ: 30; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Документи (плани, списки, аналізи, інформації) бюро економічного аналізу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3392  Сільськогосподарська артіль (колгоспу) ім. 40-річчя Жовтня, с. Сорокотяга 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 144; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 105; 1951–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951, 1953–1970); засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови колгоспу (1960, 1964–1967, 1969). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969, 1970). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу. Виробничо-фінансові плани колгоспу 

(1952, 1955–1962). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання колгоспників і акти перевіряння 

їх виконання (1955, 1959, 1960, 1963–1965, 1969). 

Акти ревізій і перевірянь колгоспу (1955–1966, 1969, 1970). 

Книга історії полів і сівозмін (1950–1973). Шнурові книги обліку насіння (1965–1969). 

Земельно-шнурова книга (1951). 

Книги обліку: основних засобів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, 

грошових і натуральних затрат (1951, 1952, 1955, 1956, 1958). 

 

 

Опис 2 

Справ: 39; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1971, 1972, 1974–1978, 1980). 

Документи (протоколи, плани, аналізи, відомості і інш.) бюро економічного аналізу (1971–

1976, 1978–1980). 
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Ф. Р-3393  Соколівська машинно-тракторна станція, с. Соколівка Маньківського району 

Черкаської області 

Справ: 25; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1944–1958 рр. 

Виробничо-фінансові плани станції (1944, 1945, 1947–1955, 1957, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність станції (1944, 1946–1949, 1951–1957) 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3394  Жашківська ремонтно-технічна станція, м. Жашків Черкаської області 

Справ: 16; 1958–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1958–1960 рр. 

Накази Черкаського обласного управління сільського господарства. 

Виробничо-фінансові плани станції. 

Документи (титульні списки, план, акти, звіти) з капітального будівництва. 

Штатні розписи, Річні звіти про фінансово-господарську діяльність станції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3395  Жашківське районне об’єднання ―Сільгосптехніка‖ Черкаського об’єднання 

―Сільгосптехніка‖, м. Жашків Черкаської області 

Справ: 89; 1961–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1961–1975 рр. 

Протоколи нарад бригадирів і механіків тракторних бригад (1962, 1963). 

Техніко-промислово-фінансовий план (1962). 

Аналізи: виконання плану виробничими підрозділами (1972–1975); діяльності районного 

об’єднання (1964–1966, 1969–1971). Річні статистичні звіти з виробництва (1968–1971). Річні 

звіти з охорони праці і техніки безпеки (1970–1975). 

Приймально-здавальні акти при зміні управляючого (1964, 1965). 

Документи (титульні списки, плани, фінансування, кошториси, звіти) з капітального 

будівництва (1962, 1967, 1969, 1971). 

Штатні розписи (1965, 1966, 1969). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 51; 1961–1974 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій (1961, 1971, 1972); загальних зборів членів 

профспілки (1962, 1968–1971); засідань робітничого комітету (1962, 1964–1973). Звітні 

доповіді голови робітничого комітету (1969–1971). 
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Колективні договори між адміністрацією районного об’єднання і профспілковою 

організацією та акти перевіряння їх виконання (1964–1973). Соцзобов’язання колективу і 

підсумки їх виконання (1966–1974). 

Прийняті раціоналізаторські пропозиції (1964–1969). 

Кошториси витрат (1967–1973). Фінансові звіти (1967–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3396  Виконавчий комітет Ірдинської селищної Ради народних депутатів, смт. Ірдинь 

Черкаського району Черкаської області 

Справ: 282; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1944–1952 рр. 

Протоколи: сесій селищної Ради (1948–1950, 1952); засідань виконкому (1944–1948). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1949, 1950). 

Листування з Городищенською районною прокуратурою з судових питань (1944); з міським 

райвійськоматом з питань військового навчання населення (1945). 

Договори на соцзмагання між селищними Радами і акти перевіряння їх виконання (1948–

1951). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати селищної Ради 

і голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950). 

Бюджети селищної Ради (1946–1952). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1952). 

Фінансові звіти (1946–1952). 

Акт про збитки, нанесені селищу німецько-фашистськими загарбниками (1944). Допитні 

листи громадян, які повернулися з Німеччини (1945). Списки установ, які функціонували на 

території селища (1941–1943). 

 

 

Опис 2 

Справ 282; 1953–1980 рр. 

Протоколи: сесій селищної Ради; засідань виконкому; загальних зборів і сходок мешканців 

селища (1959, 1969, 1975–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями 

(1955–1972, 1974–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1953–1982). 

Техніко-економічна характеристика селища (1967). 

Договори на соцзмагання між селищними Радами і акти перевіряння їх виконання (1953–

1963, 1965, 1967–1972, 1974–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1957, 1959–

1972, 1974–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1953, 1964–1966, 1971, 

1972). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати селищної Ради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки депутатів (1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 

1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети селищної Ради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання 

селищного бюджету. 
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Ф. Р-3397  Виконавчий комітет Байбузівської сільської Ради народних депутатів, с. Байбузи 

Черкаського району Черкаської області 

Справ: 378; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 94; 1944–1957 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, фінансово-бюджетної роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 278; 1958–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, фінансово-бюджетної роботи. 

 

 

Опис 1в 

Справ: 6; 1959, 1961, 1963 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3400  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. Хацьки Черкаського району 

Черкаської області 

Справ: 104; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1950–1955 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951–1955); засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план колгоспу (1953). 

 

 

Опис 2 

Справ: 56; 1954–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1963, 1964, 1968–1973). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1971–1973). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1961–1975). Виробничо-фінансові 

плани колгоспу (1954–1958, 1961, 1962). 

Аналізи діяльності колгоспу (1966–1971). Економічні довідки колгоспу (1968, 1969). Річні 

звіти колгоспу (1964, 1965). 
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Книга історії полів і сівозмін (1955–1963). Шнурові книги обліку насіння (1961, 1963, 1966–

1970). 

 

 

Опис 3 

Справ: 30; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1974–1977). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1974–1978). 

Шнурова книга обліку насіння (1979–1981). 

Документи (протоколи, кошториси витрат, звіти) профспілкового комітету (1975–1980). 

Журнали групи народного контролю (1980, 1981). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 3; 1952, 1953 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план колгоспу (1952). 

 

 

Опис 1м 

Справ 9; 1966–1973 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1968); загальних зборів членів 

профспілки (1967); засідань профспілкового комітету (1967–1970). 

Кошториси витрат (1966, 1969, 1970, 1972). Фінансові і статистичні звіти (1969–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3401  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дружба‖, с. Мошни Черкаського району 

Черкаської області 

Справ: 96; 1960–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1960–1973 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1961–1973). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1968–1972). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1971, 1972). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1960, 1961, 1970). 

Листування: з обласним управлінням сільського господарства про зрошення земель в 

колгоспі (1970); з районним управлінням сільського господарства з виробничих питань 

(1967). 

Основні показники: плану розвитку сільського господарства колгоспу (1964, 1965); заходів по 

збільшенню виробництва сільськогосподарських продуктів (1961–1965). Річні звіти колгоспу 

(1962, 1964, 1965). 

Список колгоспників, представлених до нагороди значком ―Відмінник соцзмагання‖ (1969). 

Колгоспна багатотиражка ―За високий урожай‖ (1963). 

Шнурові книги обліку насіння (1967–1969). 
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Опис 2 

Справ: 35; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1974–1980); засідань правління колгоспу. Звітні 

доповіді голови колгоспу (1978–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1979–1983). 

Книга історії полів і сівозмін (1976–1981). Шнурова книга обліку насіння (1976–1979). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 17; 1965–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1966, 1969, 1971); загальних зборів 

членів профспілки (1970, 1972 ); засідань профспілкового комітету (1969–1972). 

Кошториси витрат. Фінансові і статистичні звіти (1966–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3404  Мошенський птахівничий комбінат Черкаського обласного тресту промислово-

продовольчих товарів, с. Мошни Черкаського району Черкаської області 

Справ: 95; 1960–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 84; 1960–1969 рр. 

Накази Черкаського обласного тресту промислово-продовольчих товарів (1963, 1965); 

обласного управління харчової промисловості (1966–1969). 

Протоколи виробничих нарад (1969). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1960, 1961, 1963, 1965–1969). Промислово-фінансовий 

план (1962). Фінансові плани (1963, 1966–1969). Плани з праці (1960–1963, 1966–1969). 

Виробничі показники (1960). Річні звіти про виконання плану з праці, продукції (1960–1963, 

1965–1967, 1969). Звіти: про впровадження і розвиток нової техніки (1968, 1969); про 

чисельність і склад спеціалістів, які мають вищу і середню освіту (1960–1962, 1965, 1966, 

1968, 1969). Хіміко-технологічні звіти (1968, 1969). 

Документи (протоколи, заяви, розрахунки, звіти) з раціоналізації і винахідництва (1962, 

1967–1969). Звіти з охорони праці і техніки безпеки та потерпілих при нещасних випадках 

(1966–1968). 

Колективні договори між адміністрацією комбінату і профспілковою організацією та акти 

перевіряння їх виконання (1967–1969). Соцзобов'язання працівників комбінату (1960–1962). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1960, 1962, 1963, 1965–1967). Акти документальної 

ревізії фінансово-господарської діяльності комбінату (1966–1969). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 11; 1967–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Кошториси прибутків і видатків. Фінансові і статистичні звіти. 
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Ф. Р-3405  Виконавчий комітет Прохорівської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Прохорівка Канівського району Черкаської області 

Справ: 292; 1946–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 292; 1946–1975 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1975); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1966, 1968, 1971); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1972, 1975). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1957–1975). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1960–1969, 

1971–1975). Інформації про організаційно-масову роботу (1960–1975). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1973–1975); про 

кількість населення, худоби (1949–1958, 1960–1975). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради (1946–1958, 1960–1975). Штатні розписи, кошториси витрат (1955, 1972–

1975). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1949, 1950, 1952–1975). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1947, 1948, 1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3406  Виконавчий комітет Бобрицької сільської Ради народних депутатів, с. Бобриця 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 299; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 93; 1946–1962 рр. 

Документи: Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 206; 1963–1980 рр. 

Документи: Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 
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Ф. Р-3407  Виконавчий комітет Селищанської сільської Ради депутатів трудящих, с. Селище 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 24; 1947–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1947–1951, 1953, 954 рр. 

Протоколи сесій сільради (1950, 1951, 1953, 1954). 

Плани роботи виконкому (1947). 

Договори на соцзмагання між сільрадами (1953). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради 

(1950). 

Бюджети сільради (1948–1951, 1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1949, 1950, 1953, 

1954). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948–1950, 1953, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3408  Виконавчий комітет Ковалівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Ковалі 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 72; 1947–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 72; 1947–1960 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1953, 1957–1959); засідань виконкому (1947, 1957–1959). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1953, 1958). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1948, 1949, 

1951, 1959). Інформації про організаційно-масову роботу (1958). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1948–1953, 1955, 

1958); про склад населення, кількість худоби (1952, 1953, 1956, 1958, 1960). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, біографії кандидатів, 

списки обраних депутатів (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959). 

Бюджети сільради (1950–1953, 1956–1960). Штатні розписи, кошториси витрат (1950–1953, 

1957–1959). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1950–1953, 1955, 1957–1960). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1954, 1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3409  Виконавчий комітет Литвинецької сільської ради народних депутатів, с. 

Литвинець Канівського району Черкаської області 

Справ: 255; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 77; 1945–1960 рр. 
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Документи: Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 178; 1967–1980 рр. 

Документи: Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3410  Виконавчий комітет Грищинецької сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Грищенці Канівського району Черкаської області 

Справ: 62; 1948–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 62; 1948, 1950–1960 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1956); засідань виконкому (1954, 1955, 1958, 1959). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1955). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1955, 1957–1960). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1957). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1957, 1958); про вік і 

стать сільського населення, кількість худоби, посівів (1953, 1958). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заява кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959). 

Бюджети сільради (1951–1953, 1956, 1958–1960). Штатні розписи, кошториси витрат (1952, 

1954–1958). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948, 1951–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3411  Виконавчий комітет Тростянецької сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Тростянець Канівського району Черкаської області 

Справ: 204; 1944–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 204; 1944, 1945, 1947–1956, 1960–1973 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому і його відділів (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1950, 1951, 1953, 1954, 1961–1973); засідань виконкому 

(1944, 1960–1973); загальних зборів мешканців села (1944, 1965); звітних зборів виборців і 

звіти депутатів перед виборцями (1967–1969, 1971). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1960–1970, 1972, 1973). 

Акти перевіряння роботи сільради (1948, 1949). 

Листування з райвиконкомом і організаціями місцевого рівня з народногосподарських питань 

(1945). 
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Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1951, 

1954, 1960–1972). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1962–1973). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1952, 1953, 1960, 1969, 

1972, 1973); про вік і стать сільського населення, наявність худоби, підсумки сівби під 

урожай (1944, 1945, 1948–1950, 1953, 1954, 1961, 1964–1973). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки обраних депутатів (1947, 1953, 1963, 1967, 1969, 

1971, 1973). 

Бюджети сільради (1947, 1948, 1950–1952, 1954–1956, 1960–1973). Кошториси витрат (1944, 

1947, 1950–1954, 1960–1973). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1944, 1947–

1954, 1960–1973). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1950, 1955). 

Списки громадян, насильно вивезених до фашистської Німеччини (1945). Заяви і скарги 

громадян та документи про їх розгляд (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3412  Виконавчий комітет Бучацької сільської Ради депутатів трудящих, с. Бучак 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 17; 1947–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1947–1954 рр. 

Протоколи сесій сільради (1948, 1950–1954). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1948). 

Умови на соцзмагання між сільрадами (1948). 

Річні і одноразові статистичні звіти про кількість населення (1947, 1953). 

Бюджети сільради (1948, 1949, 1953, 1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1948). Річний 

звіт про виконання сільського бюджету (1951). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1953, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3413  Виконавчий комітет Глинчанської сільської Ради депутатів трудящих, с. Глинча 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 25; 1949–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1949–1954 рр. 

Протоколи сесій сільради (1949–1953). 

Плани роботи виконкому (1954). 

Статистичні звіти про склад виконкому і постійних комісій (1952). Одноразові звіти про вік і 

стать сільського населення, про підсумки сівби під урожай (1954). 
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Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953). 

Бюджети сільради (1951–1954). Штатний розпис, кошторис витрат (1954). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1950–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3414  Виконавчий комітет Іваньківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Іваньків 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 7; 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1946, 1950–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1953); засідань виконкому (1946). 

Одноразовий звіт про вік і стать сільського населення (1953). 

Бюджет сільради (1954). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3415  Виконавчий комітет Трощинської сільської Ради депутатів трудящих, с. Трощин 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 72; 1947–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 72; 1947–1960 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1959); засідань виконкому (1959). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1959). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1948, 1953, 1958). 

Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1957). 

Статистичні звіти про склад виконкому, постійних комісій (1950, 1957). Одноразові звіти про 

вік і стать сільського населення (1954, 1956, 1960). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 

1957, 1959). 

Бюджети сільради (1948–1954, 1957–1960). Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1950, 

1952, 1953, 1959, 1960). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1953, 1954, 1956, 

1960). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948–1952, 1955, 1957–1959). 
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Ф. Р-3416  Виконавчий комітет Голяківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Голяки 

Канівського району Київської області 

Справ: 9; 1948–1953 рр 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1948, 1950, 1952, 1953 рр. 

Протоколи засідань виконкому (1953). 

Протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах депутатів до сільради (1950). 

Бюджети сільради (1948, 1950, 1952). 

Книги обліку прибутків сільського бюджету (1948, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3417  Виконавчий комітет Яблунівської сільської Ради народних депутатів, с. Яблунів 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 334; 1945–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ 137; 1945–1965 рр. 

Документи: Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 197; 1966–1982 рр. 

Документи: Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3418  Виконавчий комітет Пилявської сільської Ради депутатів трудящих, с. Пилява 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 7; 1948–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1948, 1951–1954 рр. 

Протоколи сесій сільради (1954). 

Списки членів окружних виборчих комісій (1952). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1951–1954). 

Касова книга (1948). 
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Ф. Р-3419  Виконавчий комітет Озерищенської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Озерище Гельмязівського району Черкаської області 

Справ: 79; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 79; 1944–1959 рр. 

Постанови райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1948, 1950–1959); засідань виконкому (1947, 1950–1952, 

1955). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1950, 1956–1958). 

Договори на соцзмагання між сільрадами (1955, 1958). Доповідні записки, інформації про 

організаційно-масову роботу (1958). 

Звіти про кількість населення, наявність худоби та посівів (1945, 1947–1953, 1955–1958). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 

1957, 1959). 

Бюджети сільради (1946, 1948–1959). Кошториси витрат (1950, 1954, 1955). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1950, 1954, 1958). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1947–1949, 1951, 1956, 1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3420  Виконавчий комітет Полствинської сільської Ради народних депутатів, с. 

Полствин Канівського району Черкаської області 

Справ: 340; 1946–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 340; 1946–1982 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949, 1952–1955, 1957–1982); засідань виконкому (1947–1949, 

1953–1982); загальних зборів мешканців села (1959, 1976, 1979–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1955–1964, 1967–1982). 

Плани роботи виконкому (1976–1982 ). 

Акти перевірянь діяльності виконкому органами вищого рівня (1980–1982). 

Листування з органами вищого рівня про господарський і соціально-культурний розвиток 

села (1980–1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1952–1965, 1967–

1974). Інформації про організаційно-масову роботу (1955–1965, 1967–1982). 

Статистичні звіти: про склад депутатів виконкому, постійних комісій (1950, 1952, 1953, 1955–

1957, 1959–1965, 1973–1982); про вік і стать сільського населення (1947, 1949, 1953–1958, 

1960–1968). 

Анкета-картка на населений пункт (1967). 

Накази виборців депутатам (1973, 1977–1979). Протоколи загальних зборів трудящих по 

висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат (1962, 1967–1982). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1947–1982). 
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Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946). 

Документи (протоколи, плани, списки, акти перевірянь) групи народного контролю (1980–

1982). 

Список громадян, які повернулися з Німеччини (1946, 1948). Книги обліку братських могил 

(1946, 1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3421  Виконавчий комітет Студенецької сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Студенець Канівського району Черкаської області 

Справ: 40; 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1946–1954 рр. 

Протоколи сесій сільради (1948–1953). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах (1950, 1953). 

Бюджети сільради (1946–1952, 1954). Штатні розписи, кошториси витрат. 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3422  Виконавчий комітет Горобіївської сільської ради народних депутатів, с. Горобіївка 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 265; 1947–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1947–1963 рр. 

Документи: Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 211; 1963–1982 рр. 

Документи: Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3423  Виконавчий комітет Попівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Попівка 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 111; 1947–1967 рр. 
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Опис 1 

Справ: 82; 1947–1962 рр. 

Документи: Ради, виконавчого комітету організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 29; 1963–1967 рр. 

Документи: Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3424  Виконавчий комітет Ліплявської сільської Ради народних депутатів, с. Ліпляве 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 298; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 132; 1943–1964 рр. 

Документи: Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 166; 1965–1980 рр. 

Документи: Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3425  Виконавчий комітет Степанецької сільської Ради народних депутатів, с. Степанці 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 314; 1947–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 314; 1947–1982 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1954–1983); засідань виконкому (1947, 1949, 1953, 1955–1982); 

загальних зборів мешканців села (1972–1982); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1961, 1963, 1965, 1967–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1957–1982). 

Плани роботи виконкому (1976–1982). 

Акти, довідки перевірянь діяльності виконкому органами вищого рівня (1980–1982). 

Листування з органами вищого рівня про господарський і соціально-культурний розвиток 

села (1980, 1982). 
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Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1951, 

1953, 1959–1972, 1976–1982). Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу 

(1961–1975, 1977–1982). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1959, 1960, 1972–

1982); про кількість населення, худоби (1969–1979). Звіти про соціально-культурне 

будівництво (1977, 1978). 

Акти приймання-передавання справ при зміні голови і секретаря виконкому (1948, 1949, 

1951, 1953, 1955). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1977, 1980, 1982). 

Бюджети сільради (1949, 1951, 1955–1982). Штатні розписи, кошториси витрат (1951, 1954, 

1955, 1957, 1958, 1960–1982). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1950–1965, 

1967–1982). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3426  Виконавчий комітет Таганчанської сільської Ради народних депутатів, с. Таганча 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 264; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 264; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1948, 1950–1980); засідань виконкому (1944, 1945, 1948–

1980); загальних зборів мешканців села (1945, 1959); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1957, 1958, 1973–1977). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1948, 1956–1958, 1961–1982). 

Плани розвитку виконкому (1960). 

Анкета-карта на населений пункт (1965). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1956, 1957, 1960–

1972, 1976). Інформації про організаційно-масову роботу (1967–1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1973–1980); про 

кількість населення, худоби (1966–1968). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1979, 1980). 

Бюджети сільради (1947, 1949, 1951, 1953, 1954, 1956, 1958, 1959, 1961–1980). Штатні 

розписи, кошториси витрат (1947, 1949–1952, 1957, 1961, 1962, 1964, 1965, 1973–1980). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1949–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1951). 

 

 

 

 



1406 

 

 

Ф. Р-3427  Виконавчий комітет Келебердянської сільської Ради народних депутатів, с. 

Келеберда Канівського району Черкаської області 

Справ: 283; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 125; 1943–1965 рр. 

Документи: Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 158; 1966–1980 рр. 

Документи: Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3428  Виконавчий комітет Пшеничниківської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Пшеничники Канівського району Черкаської області 

Справ 238; 1946–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 238; 1946–1975 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1946, 1947, 1954, 1955, 1959–1965, 1967–

1975); загальних зборів мешканців села (1966–1975). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1961–1975). 

Звіти про роботу виконкому (1961–1963). 

Економічна характеристика села (1964). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953, 1962, 

1963, 1966–1972). Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1963, 

1964, 1966–1974). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1947, 1951, 1957, 1961–

1975). Одноразові звіти про вік і стать сільського населення (1956, 1957, 1961–1975). 

Заключні звіти про підсумки сівби (1948, 1955). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, біографії кандидатів (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 

1961, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради (1947–1950, 1953, 1954, 1958–1975). Штатні розписи, кошториси витрат 

(1947, 1950, 1954, 1957, 1959, 1962–1975). Річні звіти про виконання сільського бюджету 

(1949, 1952, 1957–1960, 1962, 1964, 1966–1975). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948–1956, 1958, 1961, 1963, 

1965). 
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Ф. Р-3429  Виконавчий комітет Мельниківської сільської Ради народних депутатів, с. 

Мельники Канівського району Черкаської області 

Справ: 291; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 139; 1945–1964 рр. 

Документи: Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 152; 1965–1980 рр. 

Документи: Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3430  Виконавчий комітет Мартинівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Мартинівка Канівського району Черкаської області 

Справ: 238; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 238; 1950–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1952–1982); засідань виконкому (1952–1980); загальних зборів 

мешканців села (1974); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1969, 

1971–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1959, 1961–1982). 

Плани роботи виконкому (1959, 1973–1975). 

Акти, рішення про перевіряння роботи виконкому органами вищого рівня (1979, 1980). 

Листування з органами вищого рівня про господарський і соціально-культурний розвиток 

села (1979, 1980). 

Анкети, картки на населені пункти (1967). Економічна характеристика села (1978). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953, 1961, 1962, 

1965, 1967–1972, 1975, 1976, 1979, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1967, 

1969, 1976–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1967, 1970–1980). Річні 

і одноразові статистичні звіти про кількість населення, худоби, про насадження, посіви та 

збирання урожаю (1962–1978). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1963, 1967, 1969, 1972, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1950, 1951, 1954, 1956, 1957, 1959–1980). Штатні розписи, кошториси 

витрат (1951, 1957, 1959–1966, 1968–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету 

(1963, 1965–1980). 
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Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1950–1954, 1956–1962, 1964). 

Звіти, список групи народного контролю (1980–1982). 

 

 

 

 

Ф. Р-3431  Виконавчий комітет Конончанської сільської Ради депутатів трудящих, с. Кононча 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 226; 1945–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 226; 1945–1976 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1952, 1954, 1955, 1957–1961, 1963–1965, 1967–1976); засідань 

виконкому (1945–1947, 1954–1976); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1959, 1968–1973, 1975, 1976). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1951, 1967–1976). 

Плани роботи виконкому (1945, 1969). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1956–1962, 

1964, 1968, 1969, 1972, 1974–1976). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1957, 

1970–1976). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1969–1976); про 

кількість населення, худоби, посівів (1945, 1947, 1950, 1952, 1961–1976). Звіти про 

будівництво і благоустрій села (1946). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1963, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради (1945, 1947–1952, 1954, 1956–1962, 1964–1976). Штатні розписи, 

кошториси витрат (1948–1955, 1957–1976). Річні звіти про виконання сільського бюджету 

(1946–1953, 1955–1957, 1959–1976). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1954, 1958, 1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3432  Виконавчий комітет Гамарнянської сільської Ради депутатів трудящих, с. Гамарня 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 33; 1945–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1945–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1951); засідань виконкому (1946, 1947). 

Договори на соцзмагання між сільрадами (1954). 

Річні статистичні звіти про вік і стать сільського населення, кількість посівів та худоби 

(1948–1954). 

Бюджети сільради (1945, 1948, 1949, 1951–1953). Кошториси витрат (1949, 1953). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1947–1953). 

Списки репатрійованих громадян і характеристики на них (1946). 
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Ф. Р-3433  Планова комісія виконавчого комітету Канівської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Канів Черкаської області 

Справ: 115; 1953–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 115; 1953–1962, 1965–1975 рр. 

Протоколи засідань і постанови планової комісії (1965, 1966, 1973–1975). 

Зведені п’ятирічні плани розвитку народного господарства і культури району (1966–1975). 

Семирічні плани: розвитку сільського господарства району (1960–1965); соціально-

культурного будівництва району (1959–1965). Перспективні плани: розвитку народного 

господарства району (1956–1965); розвитку сільського господарства району (1955–1960). 

Річні плани розвитку народного господарства району (1953–1955, 1958–1962, 1965–1975). 

Плани роботи планової комісії (1966–1969, 1973–1975). 

Довідки про перевіряння роботи планової комісії органами вищого рівня (1965, 1971). 

Документи (інформації, довідки, листування) про підсумки виконання річного плану 

розвитку народного господарства і культури району (1966–1975). 

Економічні характеристики району (1966–1968, 1973). 

Соцзобов’язання колгоспів району (1961, 1962). Списки передовиків сільського господарства 

району (1959, 1961). 

Документи (акти, довідки, списки, книги обліку і інш.). про переселення громадян із зони 

затоплення Канівської ГЕС (1965–1973). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954–1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3434  Особистий архів Брайченка Миколи Семеновича – краєзнавця, с. Вільховець 

Звенигородського району Черкаської області  

Справ: 58; 1934–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 58; 1934–1972 рр. 

Документи до історії та про історію села с. Вільховець. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3435  Відділ народної освіти виконавчого комітету Канівської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Канів Черкаської області 

Справ 469; 1947–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ 406; 1947–1975 рр. 
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Постанови, рішення, розпорядження органів вищого рівня (1964–1975). Накази начальника 

відділу з основної діяльності (1971–1977). 

Протоколи: районних конференцій і нарад учителів та документи до них (1955–1962, 1965–

1973); нарад директорів і завідуючих шкіл району (1954–1962, 1965–1968, 1971–1975); 

засідань ради з народної освіти при відділі (1957–1962, 1965–1975); засідань педагогічної 

ради (1964, 1965, 1969). 

Плани: розгортання мережі шкіл району (1954–1960, 1964–1974); навчально-виховної роботи 

шкіл (1965–1974); роботи шкіл району (1955–1962); роботи відділу (1967–1974). 

Висновки, пропозиції інспекторських перевірок шкіл району (1955–1962). 

Документи (протоколи, списки, характеристики, відомості) про нагородження: працівників 

народної освіти (1965, 1968, 1969, 1971–1975); учнів шкіл району (1969–1971, 1974–1977). 

Звіти і інформації про роботу відділу (1947, 1951, 19521955). Звіти: про навчально-виховну 

роботу шкіл району (1950, 1965, 1967, 1969–1974); про роботу шкіл району (1948–1950, 1953, 

1954, 1956, 1958, 1960, 1961, 1971, 1972); про успішність учнів (1964–1973). Річні звіти і 

довідки про роботу дитячих садків, будинків, позашкільних установ (1965–1974). 

Статистичні звіти: про стан шкіл і склад учнів (1950–1956, 1964–1974); про кількісний і 

якісний склад кадрів відділу та про роботу з кадрами (1965–1974). 

Документи (соцзобов’язання, умови, підсумки, відомості і інш.) про організацію 

соціалістичного змагання (1965–1974). 

Кошториси витрат відділу і шкіл (1966–1975). Плани і звіти з праці (1966, 1969, 1971–1974). 

Річні фінансові звіти (1966, 1971–1974). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 55; 1951–1962 рр. 

Протоколи: районних конференцій і нарад учителів та документи до них нарад директорів і 

завідуючих шкіл району; засідань ради з народної освіти при відділі; засідань педагогічної 

ради. 

Плани: розгортання мережі шкіл району; навчально-виховної роботи шкіл; роботи шкіл 

району; роботи відділу. 

Висновки, пропозиції інспекторських перевірок шкіл району. 

Документи (протоколи, списки, характеристики, відомості) про нагородження: працівників 

народної освіти; учнів шкіл району 

 

 

Опис 1м 

Справ 8; 1965–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1975); засідань місцевого комітету 

(1975). 

План роботи місцевого комітету (1975). 

Соцзобов’язання колективу і підсумки їх виконання (1969–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3436  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Білозір’я Смілянського 

району Черкаської області 

Справ: 10; 1959–1960 рр. 
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Опис 1 

Справ: 10; 1959, 1960 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку господарства (1959–1965). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу. 

Акт перевіряння виконання договору на соцзмагання (1960). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3437  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХП з’їзду КПРС, с. Білозір’я 

Черкаського району Черкаської області 

Справ: 130; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1951, 1953 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу. 

Прибутково-видаткові кошториси. 

 

 

Опис 2 

Справ: 16; 1954–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1957). 

Виробничі плани колгоспу (1954, 1955, 1957, 1958). 

Прибутково-видаткові кошториси (1954, 1955). 

 

 

Опис 3 

Справ: 52; 1961–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1963, 1965–1970, 1972). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1969–1972). 

Плани капітальних вкладень (1967). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1971, 1972). Основні показники виробничо-

фінансового плану (1965). Річні звіти про виробництво продуктів тваринництва (1969, 1970). 

Соцзобов’язання колгоспу, бригад, ланок і показники їх виконання (1963, 1972). 

Колгоспна багатотиражка ―Шлях до комунізму‖ (1962–1965). 

Книга історії полів і сівозмін (1971–1975). 

 

 

Опис 4 

Справ: 45; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 
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Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1973–1978, 1980). 

Шнурові книги обліку насіння (1973–1982). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

(1973, 1974, 1976–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ 7; 1968–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1971); засідань профспілкового комітету 

(1969). 

Кошторис прибутків і видатків (1972). Фінансові і статистичні звіти (1968, 1970, 1971). Акт 

ревізії фінансово-господарської діяльності профкому (1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3438  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Зам’ятниця Чигиринського 

району Черкаської області 

Справ 37; 1946–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ 37; 1946–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1946–1957). 

Виробничі плани колгоспу (1947–1950, 1956–1958). Робочі плани (1947–1949). 

Прибутково-видатковий кошторис (1956). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1947–1949, 1951). 

Книги головних рахунків (1950, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3439  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. Деменці Чигиринського 

району Кіровоградської області 

Справ: 23; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1945, 1947–1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945, 1947–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3440  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Стецівка Чигиринського 

району Кіровоградської області 
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Справ 22; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ 22; 1944–1949 рр. 

Розпорядження райвиконкому і його відділів (1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1946, 1948); засідань правління колгоспу 

(1945–1948). 

Виробничі плани колгоспу (1944–1946). Зобов’язання на здачу хліба державі у фонд Червоної 

Армії (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945). Акти ревізійної 

комісії (1946). 

Книги головних рахунків (1946–1949). Книга обліку виконаних робіт і затрат трудоднів 

(1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3441  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Тарасівка Чигиринського 

району Кіровоградської області 

Справ 20; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1946–1950 рр. 

Статут артілі (1949). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1948). 

Виробничі плани колгоспу (1947–1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3442  Виконавчий комітет Мліївської-2 сільської Ради депутатів трудящих, с. Мліїв 

Городищенського району Черкаської області 

Справ 40; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ 40; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949, 1950, 1952–1954); засідань виконкому (1944, 1945, 1947, 

1949–1954). 

Статистичні звіти про склад виконкому і постійних комісій (1951). 

Бюджети сільради (1946–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1951–1954). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1946–1954). 
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Ф. Р-3443  Виконавчий комітет Журавської сільської Ради народних депутатів, с. Журавка 

Городищенського району Черкаської області 

Справ: 313; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 313; 1946–1950 рр. 

Постанови райвиконкому (1944, 1945, 1980). 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1948–1964, 1966–1981); засідань виконкому (1944–1963, 

1965–1981); загальних зборів і сходок мешканців села (1952, 1954, 1957–1968, 1971, 1976–

1981); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1962, 1972). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1955, 1961, 1969, 1971–1982). 

Плани роботи виконкому (1977–1979). 

Інформації про роботу виконкому (1972–1977). 

Листування з райвиконкомом про заготівлі сільськогосподарської продукції (1944, 1946, 

1951). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1952–1954, 

1959, 1980–1983). Інформації про організаційно-масову роботу (1954–1958, 1961–1966, 1968, 

1972, 1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому і постійних комісій (1952, 1953, 1955, 

1957–1963, 1965, 1980, 1981). Звіт про хід забудови будинків громадських і культурно-

побутових будівель (1946). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 

1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1944, 1946–1963, 1965–1967, 1971, 1973–1981). Штатні розписи, 

кошториси витрат (1946–1965, 1967–1969, 1971–1981). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1954, 1956, 1961–1963, 1965–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1953, 1955, 1957–1960). 

Акти, відомості про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3444  Виконавчий комітет Ксаверівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Ксаверівка Городищенського району Черкаської області 

Справ: 309; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 309; 1944–1980 рр. 

Розпорядження райвиконкому (1944). 

Протоколи сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому (1945–1980); загальних зборів і 

сходок мешканців села (1962, 1966–1981); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1956, 1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1950, 1951, 1955–1982). 

Плани роботи виконкому (1974–1980). 

Інформації, довідки про роботу виконкому (1973). 
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Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1955–1957, 

1966–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1957–1966, 1972). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1965, 1966, 1980, 1981). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1971, 1973, 

1975, 1977, 1980) 

Бюджети сільради (1946–1951, 1954–1962, 1964–1980). Штатні розписи, кошториси витрат 

(1950–1952, 1954–1957, 1959–1962, 1965, 1969–1973, 1975–1980). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1964, 1968–1976, 1978–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1951–1954, 1956–1963, 1965–1967, 

1977). 

Документи (довідки перевірок, звіти) групи народного контролю (1980–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3445  Виконавчий комітет Городищенської районної Ради народних депутатів, м. 

Городище Черкаської області 

Справ: 752; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 714; 1944–1962, 1966–1980 рр. 

Постанови облвиконкому (1943–1947, 1975, 1976, 1979, 1980). Обов’язкові постанови 

райвиконкому (1946–1952). Розпорядження райвиконкому (1955, 1956, 1958–1962, 1966–

1980). 

Протоколи: сесій сільради і документи до них (1947–1957, 1959–1962, 1966–1980); засідань 

виконкому і документи до них; звітних зборів виборців і звіти документів перед виборцями 

(1967–1980). 

Довідки, інформації райвиконкому про виконання постанов і рішень облвиконкому (1969–

1972). 

Документи (рішення, інформації, довідки, звіти) з питань релігійних культів (1967–1980). 

Документи (протоколи, списки, відомості) про нагородження; багатодітних матерів (1959, 

1961, 1962); громадян району (1967–1980). 

Листування з облвиконкомом і організаціями місцевого рівня з різних питань (1944, 1973, 

1974, 1977–1980). 

Журнали реєстрації рішень і розпоряджень райвиконкому (1967–1972). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1957–1960, 1967–1982). 

Договори на соцзмагання між міськими, селищними і сільськими Радами та акти перевіряння 

їх виконання (1951–1953, 1961, 1962, 1967–1980). Довідки, інформації про організаційно-

масову роботу (1953, 1961, 1962, 1967–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1948, 1952, 1967–1980). 

Відомості: про склад виконкомів сільрад, списки членів (1944, 1946); про партизанський рух 

Городищини в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (1970). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати до районної 

Ради, окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки і особові картки депутатів (1947, 1950, 1953, 1955, 

1957, 1961, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 
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Штатні розписи, кошториси витрат (1950–1954, 1968–1980). Річні звіти про виконання 

кошторису по бюджету (1951, 1958–1962, 1968–1980). 

Звітні доповіді голови про роботу профспілкового комітету (1978, 1980). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками і розстріл активу району 

(1944). Відомості про громадян, які повернулися з німецької неволі (1945, 1946). Допитні 

листи громадян (1945). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 25; 1957–1962, 1967 рр. 

Протоколи: сесій сільради і документи до них; засідань виконкому і документи до них; 

звітних зборів виборців і звіти документів перед виборцями. 

Довідки, інформації райвиконкому про виконання постанов і рішень облвиконкому. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій.  

Листування з облвиконкомом і організаціями місцевого рівня з різних питань 

 

 

Опис 2 

Справ 13; 1941–1945, 1947–1951, 1953, 1954, 1956 рр. 

Постанови: Київського облвиконкому (1945, 1947); райвиконкому (1956); військової 

Ради 2-го Українського фронту і 52-ої армії (1944). Директиви Уповноваженого Ради у 

справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР по Київській області (1950, 1953). 

Накази Черкаського облвідділу охорони здоров’я, звіти про медичне обслуговування 

призивників району (1954). 

Документи: про створення Городищенського району (1942); про відведення земель під 

спеціальні призначення (1949); про висилення громадян за межі УРСР за ухвалами 

колгоспників району (1948); про репатріацію громадян району з-за кордону (1949). 

Бухгалтерські документи Городищенської сільської управи (1941–1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3446  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Соціалістичний шлях‖, с. Вільшана 

Вільшанського району Київської області 

Справ: 21; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1948, 1950); засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1947, 1948, 1950). 

Річний звіт з тваринництва (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Документи (акти, плани, карти) сівозмін колгоспу (1945–1947). 
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Ф. Р-3447  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Вільшана Вільшанського 

району Черкаської області 

Справ: 19; 1950–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19: 1950–1955 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1952–1955); засідань правління колгоспу (1951–

1955). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1951–1955). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3448  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Соціалістичний шлях‖, с. Вільшана 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ 20; 1956–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ 20; 1956–1963 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1956, 1957, 1959, 1961–1963). 

Документи з капітального будівництва (1959). 

Сортонасіннева книга (1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3449  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Вільшана Вільшанського 

району Київської області 

Справ 24; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1945, 1947, 1948, 1950). 

Соцзобов’язання колгоспників (1946). 

Плани, кошториси з капітального будівництва (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

Ф. Р-3450  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний шлях‖, с. Вільшана 

Вільшанського району Київської області 

Справ 37; 1944–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ 37; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1945, 1947–1950). 

Річні звіти з тваринництва (1945, 1947–1949). Агрономічні звіти (1944, 1947). Звіт з 

капітального будівництва (1946). 

Соцзобов’язання колгоспників (1944, 1946). Списки передовиків сільського господарства, 

нагороджених урядовими нагородами (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949). 

Книга обліку основних засобів (1944). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3451  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Правда‖, смт. Вільшана Городищенського 

району Черкаської області 

Справ 136; 1964–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 55; 1964–1972 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967–1972). 

Плани роботи, інформації бюро економічного аналізу (1970). 

П’ятирічні плани розвитку господарства колгоспу (1966–1975). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1964–1966). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1964–1967). 

Книги історії полів і сівозмін (1964–1975). Шнурова книга обліку насіння (1971–1975). 

Земельно-шнурова книга (1972–1985). 

Документи (протоколи, плани, звіти) профспілкового комітету (1969–1972). 

 

 

Опис 2 

Справ 81; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Плани роботи, інформації бюро економічного аналізу. 

П’ятирічні плани розвитку господарства колгоспу. Виробничо-фінансові плани колгоспу. 

Акти ревізійної комісії колгоспу. 

Книги історії полів і сівозмін. Шнурова книга обліку насіння. Земельно-шнурова книга. 

Документи (протоколи, плани, звіти) профспілкового комітету. 
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Ф. Р-3452  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Росія‖, с. Зеленьків Тальнівського району 

Черкаської області 

Справ: 113; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1951–1955 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани колгоспу (1953–1955). 

Прибутково-видаткові кошториси (1951, 1955). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1951, 1952). 

 

 

Опис 2 

Справ 59; 1956–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1962–1964, 1966–1970). 

Документи (протоколи, плани, інформації) бюро економічного аналізу (1968–1970). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1955–1960). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1958–1961, 1963–1970). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1967, 1968). Аналізи господарської 

діяльності колгоспу, бригад та ферм (1967). 

Річні звіти про розвиток тваринництва (1956, 1957, 1965). Одноразові статистичні звіти про 

збирання урожаю, валовий збір урожайності та плани посівних площ (1962, 1963). 

Умови, договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1956, 

1959). 

Книги історії полів і сівозмін (1962–1972). Шнурові книги обліку насіння (1962, 1965–1970). 

 

 

Опис 3 

Справ: 40; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971–1976, 1978–1980). 

Книги історії полів і сівозмін (1973–1977, 1980–1983). Шнурова книга обліку насіння (1977–

1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3453  Жашківське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки споживчих 

і кооперативних товариств, м. Жашків Черкаської області 

Справ 276; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 212; 1945, 1946, 1953–1970 рр. 

Постанови Черкаської облспоживспілки (1957–1962, 1965–1970). Рішення райвиконкому 

(1957–1962, 1965–1970). 
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Протоколи: засідань і постанови правління товариства (1955–1970); зборів уповноважених 

пайовиків (1953–1970). 

Перспективні плани розвитку господарства (1959–1970). Плани: господарської діяльності 

товариства і підвідомчих організацій (1957–1970); товарообігу товариства і підвідомчих 

організацій (1955). Дислокації торгівельної мережі (1963–1965, 1967–1970). 

Аналізи господарської діяльності товариства (1956–1970). 

Зведені річні статистичні звіти товариства і звіти підвідомчих організацій (1946, 1954–1970). 

Звіти товариства про роботу з кадрами (1954–1956, 1966, 1968–1970). 

Соцзобов’язання колективу товариства і акти перевіряння їх виконання (1963–1964). 

Фінансові плани товариства і інформації про їх виконання (1955, 1957, 1967–1970). Штатні 

розписи (1955, 1957, 1958, 1961–1970). Річні бухгалтерські звіти товариства (1946, 1954, 

1956–1970). Зведені річні бухгалтерські звіти по сільських споживчих товариствах (1945, 

1946, 1962–1970). Акти ревізій і перевірянь діяльності товариства (1961–1969). 

 

 

Опис 2 

Справ 64; 1971–1980 рр. 

Розпорядження правління товариства з основної діяльності. 

Протоколи: засідань і постанови правління товариства; звітно-виборних зборів 

уповноважених пайовиків (1971, 1980); зборів уповноважених пайовиків (1971–1979). 

Звіти правління про підсумки господарсько-фінансової діяльності (1971, 1972). 

Документи (протоколи, соцзобов'язання, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки 

(1979, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3454  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Корсунка 

Тальнівського району Черкаської області 

Справ: 149; 1958–1973 рр.  

 

Опис 1 

Справ: 138; 1958–1970 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому і виробничого управління (1963–1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1961–1970). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1968–1970). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1970). Плани підготовки 

кадрів (1963–1970). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1959–1970). 

Річні звіти: про стан тваринництва; про збір урожаю сільськогосподарських культур (1958, 

1959, 1962). Агрономічні звіти по рослинництву (1963, 1965–1970). 

Соцзобов’язання колгоспу, бригад і акти перевіряння їх виконання (1962, 1964–1970). 

Штатні розписи (1963–1965, 1968–1970). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1958, 1959, 1961, 1962). Річні бухгалтерські звіти (1958, 1960, 1963–1970). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1964–1970). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 11; 1971–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1971, 1972). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971, 1972). 

Шнурова книга обліку насіння (1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3455  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, с. Чеснопіль Тальнівського 

району Черкаської області 

Справ: 34; 1951–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1951–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1955–1960). План лісового 

господарства колгоспу (1953–1963). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1951–1955, 1957–

1959). 

Акти перевіряння умов на соцзмагання між колгоспами (1956). 

Прибутково-видаткові кошториси (1952, 1954, 1955). Річний бухгалтерський звіт (1951). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових і 

натуральних затрат (1952). 

 

 

Опис 2 

Справ 7; 1960–1963 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку колгоспу (1955–1960). Виробничо-фінансові плани колгоспу 

(1960, 1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3456  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Лащова Тальнівського району 

Київської області 

Справ: 9; 1948–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1948–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950); засідань правління колгоспу (1948, 1949). 

Виробничий план колгоспу (1950). 

Річні бухгалтерські звіти. 
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Ф. Р-3457  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Радянська Україна‖, с. Глибочок 

Тальнівського району Черкаської області 

Справ: 117; 1958–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 77; 1958–1971 рр. 

Статути артілі (1958, 1963). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; бригадних зборів 

(1964, 1965). Звітні доповіді голови колгоспу (1959–1963, 1965, 1966, 1968–1970). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1970–1972). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1959–1965). Зведений план розвитку сільського 

господарства (1958). План розвитку господарства колгоспу (1966–1970). Виробничий план по 

будівництву в колгоспі (1960). Виробничо-фінансові плани колгоспу. 

Річні звіти про стан тваринництва (1958, 1960, 1962). Заключні звіти про підсумки урожаю, 

динамічна таблиця по посівах і списки спеціалістів сільського господарства (1960, 1962). 

Договори на соцзмагання колгоспу, бригад і акти перевіряння їх виконання (1959, 1962). 

Річний бухгалтерський звіт (1967). 

Книга історії полів і сівозмін (1966–1970). Шнурові книги обліку насіння (1967–1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 40; 1971–1980 р. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1972–1980); засідань правління колгоспу. Звітні 

доповіді голови колгоспу (1971–1977, 1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1973, 1977–1980). 

Книги історії полів і сівозмін (1972–1979). Шнурові книги обліку насіння (1972–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3458  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Заповіт Леніна‖, с. Заліське Тальнівського 

району Черкаської області 

Справ: 128; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 90; 1951–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1950–1965, 1967–

1970); бригадних зборів (1958). Звітні доповіді голови колгоспу (1960, 1966–1970). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1968–1970). 

Перспективні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1956–1970). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1951, 1954–1970). 

Історія-літопис колгоспу (1960). Економічна характеристика колгоспу (1953–1959). 

Річні звіти з тваринництва (1952, 1968). Агрономічні звіти (1952). 

Багатотиражна газета колгоспу ―За високий урожай‖ (1961–1963). 

Штатний розпис (1966). Прибутково-видаткові кошториси (1954–1957). Річні бухгалтерські 

звіти (1951, 1952). 

Книги історії полів і сівозмін (1956–1971). Шнурові книги обліку насіння (1964–1969). 
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Опис 2 

Справ: 38; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1972, 1975, 1976, 1978–1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971, 1973–1978). 

Книги історії полів і сівозмін (1975–1984). Шнурові книги обліку насіння (1971–1974, 1976–

1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3459  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Правда‖, с. Кобринове Тальнівського 

району Черкаської області 

Справ 94; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1959–1970 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; бригадних зборів 

(1963–1965). Звітні доповіді голови колгоспу (1968–1970). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1959–1965). План проведення посіву 

сільськогосподарських культур (1960). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1959–1961, 

1963–1970). 

Заключний звіт про підсумки урожаю (1960). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання бригад, ланок і акти перевіряння 

їх виконання (1960, 1961, 1963–1965). Підсумки підведення соцзобов’язань з усіх видів робіт 

(1959). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1966). 

 

 

Опис 2 

Справ 47; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1971–1976, 1978–1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971, 1973–1977, 1979). 

Книга історії полів і сівозмін (1971–1975). Шнурові книги обліку насіння (1972–1977, 1980–

1983). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1978–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3460  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Гордашівка Тальнівського 

району Черкаської області 

Справ 114; 1951–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ 22; 1951–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку сільського господарства колгоспу (1955–1960). Виробничі 

плани колгоспу (1951, 1952, 1954, 1957, 1958). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1954–1956). 

Прибутково-видаткові кошториси (1951, 1952, 1954). Річні бухгалтерські звіти (1951, 1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 46; 1959–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1966, 1970). 

П’ятирічний план колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1959, 1960, 

1962, 1965–1970). 

Річні статистичні звіти і відомості про стан тваринництва (1959, 1960, 1963). Звіти про 

підсумки урожаю (1959, 1960, 1962). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1959, 1960, 1964–

1966). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1966–1970). 

Книга історії полів і сівозмін (1967–1971). 

 

 

Опис 3 

Справ 46; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1971, 1972, 1978–1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971, 1979, 1980). 

Книги історії полів і сівозмін (1972–1981). Шнурові книги обліку насіння (1971–1973, 1976–

1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3461  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Глибочок Тальнівського 

району Черкаської області 

Справ 32; 1951–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ 32; 1951–1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку сільського господарства колгоспу (1955–1960). Трирічний 

план розвитку продуктивночті тваринництва (1949–1951). Виробничі плани колгоспу (1951, 

1952, 1956, 1957). 

Договір на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння його виконання (1955). 

Прибутково-видатковий кошторис (1952). Річний бухгалтерський звіт (1952). 
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Ф. Р-3462  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 40-річчя КП України, с. Колодисте 

Тальнівського району Черкаської області 

Справ 115; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 26; 1944–1958 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому і районного земельного відділу (1944, 1945). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1944, 1946–1958). 

Річні бухгалтерські звіти (1944–1952, 1958). 

 

 

Опис 2 

Справ 43; 1959–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1968). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу. 

Плани і листування про підготовку кадрів (1968). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1963, 1964). 

Книга історії полів і сівозмін (1968–1972). Шнурова книга обліку насіння (1968–1972). 

 

 

Опис 3 

Справ 46; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1972, 1975, 1976, 1978–1980). 

Книги історії полів і сівозмін (1974–1983). Шнурові книги обліку насіння (1973, 1974, 1977–

1980). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1979–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3463  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. Кобринова Гребля 

Тальнівського району Київської області 

Справ 6; 1951 р. 

 

Опис 1 

Справ 6; 1951 р. 

Рішення, розпорядження райвиконкому. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу. 

Річний звіт з тваринництва. 

Акт перевіряння виконання договору на соцзмагання між колгоспами. 

Річний бухгалтерський звіт. 
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Ф. Р-3464  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Кобринове Тальнівського 

району Київської області 

Справ 13; 1950–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ 13; 1950, 1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Трирічний план розвитку громадського продуктивного тваринництва (1949–1951). 

Виробничо-фінансовий план колгоспу (1950). Виробничі завдання бригад (1950). 

Прибутково-видатковий кошторис (1951). Річний бухгалтерський звіт (1951). 

Книга головних рахунків (1950). Книги обліку: основних засобів, грошових і натуральних 

прибутків та їх розприділення, грошових і натуральних затрат (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3465  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Лащова Тальнівського району 

Черкаської області 

Справ 87; 1951–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ 23; 1951–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

План лісового господарства колгоспу (1952). Виробничо-фінансовий план колгоспу (1952). 

Річні виробничі завдання рільничних бригад, тваринницьких ферм (1954, 1955). 

Річні статистичні звіти з тваринництва (1956, 1957). 

Акти перевіряння виконання умов на соцзмагання між колгоспами (1956). 

Прибутково-видаткові кошториси (1955, 1956). Річні бухгалтерські звіти (1951, 1952). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1954). 

Книга історії полів і сівозмін (1952–1961). 

 

 

Опис 2 

Справ 53; 1958, 1961–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1964–1966, 1968). 

Перспективний план розвитку сільського господарства колгоспу (1963–1965). Виробничо-

фінансові плани колгоспу. 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1961, 1968, 1969). 

Книги історії полів і сівозмін (1962–1972). Шнурові книги обліку насіння (1962, 1963, 1966–

1972). 

 

 

Опис 3  
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Справ 11; 1971–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1972, 1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3466  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Лащова Тальнівського району 

Черкаської області 

Справ 13; 1959–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1959, 1960 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Плани збирання урожаю сільськогосподарських культур (1960). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу. 

Агрономічні звіти (1960). 

Договір на соцзмагання між колгоспами (1960). 

Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3468  Виконавчий комітет Безбородьківської сільської Ради депутатів, с. Безбородьки 

Драбівського району Черкаської області 

Справ 303; 1946–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ 267; 1946–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949, 1952–1979); засідань виконкому (1946–1955, 1957–1979); 

звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1956, 1961–1970, 1975, 1977–

1979). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1950, 1952, 1953, 1955–1979). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1951, 1955, 1959–

1962, 1967, 1973, 1975, 1977, 1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1949–1953, 

1955–1962, 1964–1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому і постійних комісій (1967–1979). Річні і 

одноразові статистичні звіти про кількість населення, худоби, посівів (1948, 1949, 1951–1958, 

1960). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1977). 

Бюджети сільради (1948–1955, 1957–1979). Штатні розписи, кошториси витрат (1948, 1950, 

1952, 1961–1966, 1974–1979). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948–1979). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1949, 1951–1966, 1968–1971). 
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Опис 1д 

Справ 36; 1947–1966 рр. 

Рішення виконкому сільради про утворення виборчих округів і окружних виборчих комісій, 

протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах кандидатів про згоду балотуватися, списки обраних депутатів (1947, 

1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965). 

Статистичні звіти про склад виконкому, постійних комісій (1949, 1950, 1953, 1955, 1957, 

1959–1961, 1963, 1965, 1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3469  Черкаське учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих, м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 354; 1944–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ 325; 1944–1972 рр. 

Постанови президії Центрального Правління Українського товариства сліпих (1949–1972). 

Рішення міськвиконкому (1949, 1965, 1966). 

Протоколи: загальних зборів членів підприємства (1961, 1963–1973); технічної ради (1964–

1968). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1966–1972). Плани по випуску валової продукції (1951, 

1953–1955, 1959, 1960, 1965–1967). 

Основні показники виробничої діяльності підприємства (1959, 1961–1965). Звіти: про 

працевлаштування сліпих (1960–1964, 1967–1972); з культурно-масової роботи (1959, 1961–

1969); про виконання плану з праці і продукції (1958–1972); про склад і рух кадрів (1955, 

1960–1965). Річні звіти про видачу трудових книжок (1947, 1948, 1950–1953 ). Статистичні 

звіти про чисельність працівників і зарплату (1950, 1961, 1962, 1964). 

Колективні договори між адміністрацією підприємства і місцевим комітетом та акти 

перевіряння їх виконання (1950–1957, 1960–1965, 1970–1972). Договори та соцзмагання між 

підприємствами і акти перевіряння їх виконання (1959–1972). 

Документи: (протоколи, плани) бюро виробничої первинної організації (1959, 1961–1972); 

(протоколи, рацпропозиції, акти, звіти) з раціоналізації і винахідництва (1961–1972); 

(протоколи, плани) з научної організації праці (1968–1972); (плани, інформації, звіти про 

нещасні випадки) з охорони праці і техніки безпеки (1961–1972). 

Фінансові плани (1946–1964). Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1968). Плани, ліміти 

з праці і зарплати (1956–1968). Місячні баланси з додатками (1944–1949). Річні балансові 

звіти (1950–1972). Акти ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства (1947–1969). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 29; 1961–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1970–1972); загальних зборів 

членів профспілки (1961, 1962, 1968); засідань місцевого комітету (1961–1964, 1966, 1967, 

1969–1973). Звітні доповіді голови місцевого комітету (1961–1964, 1967). 

Колективні договори (1966, 1968, 1969). 
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Кошториси прибутків і видатків (1963, 1970–1973). Фінансові і статистичні звіти (1963, 1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3470  Черкаський м’ясокомбінат Ради народного господарства Черкаського 

економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області 

Справ 200; 1944–1966 рр. 

 

Опис 1 

Справ 125; 1944–1965 рр. 

Накази Київського міжобласного м’ясотресту (1944, 1946, 1948–1960). Постанови, 

розпорядження Черкаського раднаргоспу (1961–1965). Рішення міськвиконкому (1946). 

Протоколи: виробничих нарад працівників і службовців (1958); загальних зборів працівників 

і службовців (1949–1952). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1955–1965). Промислово-фінансові плани (1946–1954). 

Річний виробничо-технічний звіт (1945). Річні звіти про ветеринарно-санітарну роботу (1953–

1960, 1963–1965). 

Довідки, акти про перевіряння виконання колективних договорів між адміністрацією 

м’ясокомбінату і заводським комітетом профспілки (1949–1954). Документи 

(соцзобов’язання, підсумки, акти) по соцзмаганню (1957–1964). 

Документи: (накази, протоколи, заяви, акти) з раціоналізації і винахідництва (1962–1965); 

(титульні списки, плани, кошториси) з капітального будівництва (1950–1952, 1958, 1964, 

1965). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1949–1965). Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ 75; 1955–1966 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1965, 1966); загальних зборів членів 

профспілки; засідань заводського комітету профспілки. Звітні доповіді голови заводського 

комітету. 

Плани роботи заводського комітету (1963–1965). 

Колективні договори між адміністрацією м’ясокомбінату і заводським комітетом. 

Кошториси прибутків і видатків (1957–1959, 1961–1966). Фінансові і статистичні звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3471  Уповноважений Полтавського губернського суду по Золотоніському округу, м. 

Золотоноша Полтавської губернії 

Справ 35; 1923–1925 рр. 

 

Опис 1  

Справ 35; 1923–1925 рр. 
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Постанови і обіжники Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету (1924). 

Обіжники Народного Комісаріату юстиції фінансів (1924). Постанови, розпорядження 

Полтавського губернського суду, Золотоніського окружного фінансового відділу. 

Протоколи засідань президії Золотоніського окрвиконкому (1923). 

Листування з Полтавським губернським і Золотоніським окружним виконкомами, окружним 

земельним управлінням про роботу судових виконавців та затвердження мережі судових 

органів (1924, 1925); з судовими установами округу про організацію юридичного товариства 

(1924). 

Місячні звіти про діяльність судових виконавців та про рух кримінальних і цивільних справ в 

судових установах (1924, 1925). 

Документи (протоколи, посвідчення, списки, відомості і інш.) про особовий склад судових 

установ Золотоніського округу. 

Кошториси прибутків і видатків судових установ (1923, 1924). Акти ревізії діяльності 

уповноваженого (1923, 1924). 

Відомості на виплату заробітної плати особовому складу судових установ округу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3472  Жовнинський волосний військовий комісаріат, с. Жовнине Золотоніського повіту 

Полтавської губернії 

Справ 1; 1919 р. 

 

Опис 1 

Справ 1; 1919 р. 

Відомості на виплату заробітної плати співробітникам. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3473  Виконавчий комітет Попівської сільської Ради народних депутатів, с. Попівка 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ 332; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 332; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1951–1980); засідань виконавчого комітету (1944–1950, 1952–

1980); загальних зборів мешканців села (1944, 1967–1980); звітних зборів виборців і звіти 

депутатів перед виборцями (1959, 1960, 1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948, 1949, 1952, 1958–1982). 

Плани роботи виконкому (1945, 1963). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1948, 1952, 1956, 

1958, 1960–1965, 1973, 1975–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1964, 1965, 

1968, 1973–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1945–1955, 1969, 1972–

1980). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай в господарствах колгоспників (1944–

1946). 
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Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1945, 1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 

1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1944, 1946–1980). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1948, 1951–1960, 1964–1966, 1968–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1950, 1952–1954, 1961–1963, 

1967). 

Відомість про кількість могил загиблим воїнам в Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. по 

селу (1944). Зведення про кількість громадян, насильно вивезених до фашистської Німеччини 

(1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3474  Виконавчий комітет Шевченківської сільської Ради народних депутатів, с. 

Шевченкове Звенигородського району Черкаської області 

Справ 268; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 268; 1950–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1952, 1955, 1957–1980); засідань виконкому; загальних 

зборів мешканців села (1967, 1972–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1958–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1957–1982). 

Плани роботи виконкому (1976–1980). 

Інформації про роботу сільради (1958, 1961, 1962, 1965). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1959–1964, 1966, 

1973–1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1967, 1968, 1971–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1959–1961, 1972–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977). 

Бюджети сільради (1951–1953, 1956–1958, 1960–1964, 1967–1974, 1978). Штатні розписи, 

кошториси витрат (1950–1958, 1960, 1963, 1978, 1979). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1951–1953, 1956–1960, 1967–1974, 1978, 1979). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1950, 1961, 1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3475  Виконавчий комітет Водяницької сільської Ради народних депутатів, с. Водяники 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ 283; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 283; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому (1944–1954, 1956–1970, 1972–

1980); загальних зборів мешканців села (1959, 1965, 1966, 1974–1979); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1944, 1969, 1972–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1945, 1947, 1960–1982). 

Інформації про роботу виконкому (1959, 1961, 1964–1966). 

Документи про представлення до нагородження багатодітних матерів (1953, 1955). 

Карта на населений пункт (1964). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1950, 1955–1961, 

1965, 1968, 1973–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1967–1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1955, 1956, 1963, 1965, 

1969, 1972, 1974–1979). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1959, 1961, 1963, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1946–1979). Кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1946–1954, 1956–1962, 1966–1972, 1974–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1953–1955, 1964, 1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3476  Виконавчий комітет Мизинівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Мизинівка Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 283; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 283; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1963, 1966–1980); засідань виконкому (1945–1947, 1955–

1959, 1961–1980); загальних зборів мешканців села (1947, 1966, 1971–1980); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1949, 1959, 1965, 1967, 1972–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948, 1950, 1957–1982). 

Інформації, звіти про роботу виконкому (1948, 1955, 1959). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1951, 1954–1957, 

1963, 1964, 1973–1980). Довідки про організаційно-масову роботу (1952, 1956, 1964, 1966, 

1969–1971, 1974–1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1949, 1952, 1957, 1963, 

1965, 1969, 1974–1980); про наявність посівних площ в господарствах колгоспників (1945, 

1946). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955–1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947, 1948, 1951–1970, 1972–1976, 1978–1980). Кошториси витрат (1947–

1949, 1951–1970, 1972–1976, 1978–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету 

(1947, 1948, 1951, 1952, 1954, 1960, 1963–1976, 1978–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1956–1959, 1961). 



1433 

 

Заяви і скарги громадян (1946–1949, 1951, 1952, 1955, 1957–1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3477  Виконавчий комітет Ризинської сільської Ради народних депутатів, с. Ризине 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ 319; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 319; 1944–1980 рр. 

Постанови Буцького райвиконкому (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1953–1980); засідань виконкому (1945–1950, 1953–1980); 

загальних зборів мешканців села (1958, 1959, 1967–1980); звітних зборів виборців і звіти 

депутатів перед виборцями (1955, 1959–1963, 1968–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1953, 1961–1964, 1967–1981). 

Інформації про роботу сільради (1953–1956, 1962, 1963, 1969–1974).Умови на соцзмагання 

між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1954, 1958, 1962, 1973–1980). Інформації про 

організаційно-масову роботу (1956, 1957, 1959, 1968, 1974, 1976, 1978–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1957, 1962, 1969, 1974–

1980). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай та перепис худоби (1945, 1946). Звіт про 

будівництво житлових будинків (1960). 

Акти приймання-передавання справ при зміні голів і секретарів сільради (1944, 1947, 1961). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961–1963, 1965, 1967, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1951, 1953–1963, 1965, 1966, 1968–1980). Кошториси витрат (1945, 

1948, 1951, 1953–1966, 1969–1973, 1976–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету 

(1945, 1947–1958, 1960–1966, 1968–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948–1951, 1955, 1959, 1960, 1964, 

1967). 

Заяви і скарги громадян (1956, 1957, 1959–1961, 1964–1966). 

 

 

 

 

Ф. Р-3478  Виконавчий комітет Майданівської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Майданівка Звенигородського району Черкаської області 

Справ 78; 1944–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ 78; 1944–1960 рр. 

Рішення райвиконкому (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1946–1960); засідань виконкому (1944, 1946, 1949–1960). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1945, 1948, 1950, 1959, 1960). 

Інформації, звіти про роботу виконкому (1945, 1947, 1955). 
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Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1945, 

1950–1952, 1955–1957, 1959). 

Заключні звіти про підсумки сівби (1945, 1946). 

Протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах у депутати сільради (1947, 

1950). 

Бюджети сільради (1945–1957, 1960). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1950, 1954–

1956). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1949, 1951–1955, 1957). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945–1950, 1956). 

Заяви і скарги громадян (1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3479  Виконавчий комітет Михайлівської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Михайлівка Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 94; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 94; 1944–1959 рр. 

Рішення райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1949–1958); засідань виконкому (1944–1949, 1955–1959); 

загальних зборів мешканців села (1944, 1945, 1950, 1958). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1958). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949–1958). Довідка 

про організаційно-масову роботу (1956). 

Статистичні звіти про підсумки сівби, вік і стать сільського населення та перепис худоби 

(1949, 1955, 1957). 

Протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах у депутати сільради (1950, 

1953, 1955, 1957, 1959). 

Бюджети сільради (1946–1958). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1946, 1950–1958). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948–1958). 

Заяви громадян (1952, 1954, 1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3480  Виконавчий комітет Богачівської сільської Ради народних депутатів, с. Богачівка 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ 349; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 349; 1944–1980 рр. 

Рішення райвиконкому (1944–1946). 

Протоколи: сесій сільради (1948–1980); засідань виконкому (1944–1947, 1951–1980); 

загальних зборів мешканців села (1944, 1952, 1955–1960, 1963–1968, 1970–1980); звітних 

зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1955–1967, 1970–1976, 1978–1980).  
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Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1947, 1949, 1952–1963, 1965–

1980). 

Плани роботи виконкому (1948, 1949, 1956, 1957). 

Інформації про роботу виконкому (1948, 1949, 1956, 1957). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1951–1958, 

1960–1963, 1966, 1973–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1965, 1966, 1968, 

1974, 1976–1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1951, 1952, 1965, 1969, 

1972, 1974–1980); про перепис худоби, вік і стать сільського населення та підсумки сівби 

(1949, 1957, 1963). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 

1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946, 1948–1961, 1963–1973, 1977–1979). Штатні розписи, кошториси 

витрат (1945, 1946, 1948–1954, 1961, 1964–1971, 1977–1979). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1944, 1945, 1955, 1965–1973, 1977–1979). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945, 1948, 1949, 1951–1954, 1956–1964, 

1977). 

Заяви, скарги і листи мешканців села (1944–1947, 1949, 1952, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3481  Виконавчий комітет Будищенської сільської Ради народних депутатів, с. Будище 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ 281; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 281; 1944–1980 рр. 

Постанови райвиконкому (1944–1946). 

Протоколи: сесій сільради (1946–1974, 1976–1978, 1980); засідань виконкому (1945, 1947–

1973, 1975–1980); загальних зборів мешканців села (1963, 1965, 1968–1980); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1963, 1964, 1968–1977, 1980). 

Плани роботи, протоколи засідань, списки постійних комісій (1951, 1952, 1957, 1962–1981). 

Плани роботи виконкому (1974–1980). 

Інформації, звіти про роботу виконкому (1956, 1957, 1960, 1970, 1972, 1973). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1948–1950, 1952, 

1954, 1957, 1960, 1961, 1973–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1956, 1961, 

1963, 1967, 1971, 1973, 1974, 1977–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1947, 1950, 1963, 1965, 

1969, 1972, 1974, 977–1980).  

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 

1973, 1975, 1980). 
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Бюджети сільради (1944, 1946, 1948–1961, 1963–1974, 1976–1978, 1980). Штатні розписи, 

кошториси витрат (1946, 1947, 1954, 1955, 1963–1974, 1976–1978, 1980). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1946, 1948–1951, 1953–1958, 1960–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1953, 1959). 

Акти про збитки, нанесені селу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3482  Виконавчий комітет Новоукраїнської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Новоукраїнка Звенигородського району Черкаської області 

Справ 66; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ 66; 1944–1954 рр. 

Рішення райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1950–1954); засідань виконкому (1944–1949); загальних зборів 

мешканців села (1950, 1952). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1948–1951, 1953). 

Акт перевіряння роботи сільради (1948). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953, 1954). 

Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1950, 1951). 

Акти приймання-передавання справ при зміні секретарів сільради (1945–1948). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, картки обліку депутатів 

(1947, 1950, 1952). 

Бюджети сільради (1945–1948, 1950–1954). Кошториси витрат (1945–1954). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1946, 1947, 1950–1953). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1949, 1954). 

Заяви і скарги громадян (1946–1952, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3483  Виконавчий комітет Тарасівської сільської Ради народних депутатів, с. Тарасівка 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 268; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 268; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1951, 1954, 1956, 1957, 1959, 1962, 1963, 1970, 1972, 1974–1980); звітних зборів виборців і 

звіти депутатів перед виборцями (1957–1960, 1968, 1973–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1951, 1959, 1961–1980). 

Плани роботи виконкому (1955, 1965, 1976–1980). 

Інформації про роботу виконкому (1953, 1958–1960, 1962, 1964). 
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Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949–1952, 

1955–1958, 1973–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1963, 1976–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1953, 1954, 1957, 1972, 1976–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Кошториси витрат (1946–1948, 1950–1980). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1947–1951, 1953–1969, 1971–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1952, 1954, 1970). 

Заяви і скарги громадян та листування з їх розгляду (1945, 1946, 1950, 1953, 1954, 1956, 1958, 

1960, 1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3484  Виконавчий комітет Юрківської селищної Ради народних депутатів, с-ще Юрківка 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 321; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 321; 1944–1980 рр. 

Розпорядження райвиконкому і його відділів (1944, 1945); районного військового 

комісаріату, акти обстежень умов життя сімей військовослужбовців (1944, 1945). 

Протоколи: сесій селищної Ради (1944, 1949–1980); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців селища (1960, 1967, 1968, 1972–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1953–1966, 1970, 1972–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1944–1946, 1955–1958, 1960–

1982). 

Плани роботи виконкому (1946, 1958, 1963, 1976–1980). 

Звітні доповіді, інформації про роботу виконкому (1956–1959, 1967, 1970). 

Умови на соцзмагання між селищними Радами і акти перевіряння їх виконання (1949–1966, 

1973–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1955, 1959–1962, 1972–1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1952, 1954–1956, 1959, 

1966, 1967, 1972–1980); про стать і вік сільського населення, перепис худоби, забудову 

будинків та підсумки посіву під урожай (1954–1956, 1976, 1977). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, облікові картки депутатів (1947, 1951, 1957, 1959, 1961, 

1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети селищної Ради (1945, 1953–1957, 1959–1961, 1964–1974, 1976–1980). Кошториси 

витрат (1945, 1953–1957, 1959–1961, 1964–1974, 1976–1980). Річні звіти про виконання 

селищного бюджету (1954–1956, 1959–1961, 1963–1965, 1967–1974, 1976–1980). 

Книги обліку доходів і видатків селищного бюджету (1962, 1976, 1977). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). Списки: мешканців 

селища, які проживали на окупованій території (1944); інвалідів Великої Вітчизняної війни 

1941–1945 рр., інвалідів праці і сиріт, батьки яких загинули на війні (1947). Відомості, списки 

репатрійованих мешканців селища (1948). 
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Ф. Р-3485  Виконавчий комітет Скаливатської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Скаливатка Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 18; 1948–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1948–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; загальних зборів мешканців села (1948, 1950). 

Протоколи засідань і плани роботи постійних комісій (1954). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1950–1952). 

Акти приймання-передавання справ при зміні секретарів сільради (1948). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953). 

Бюджети сільради (1951, 1953). Штатні розписи, кошториси витрат (1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3486  Планова комісія виконавчого комітету Звенигородської районної Ради депутатів, 

м. Звенигородка Черкаської області 

Справ 268; 1960–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ 268; 1960–1991 рр. 

Рішення райвиконкому (1961–1978). Директивні розпорядження Черкаської обласної 

планової комісії і облвиконкому (1960–1965, 1967, 1970). 

Протоколи засідань планової комісії (1960, 1964–1980, 1982–1991). 

Плани роботи планової комісії (1960–1980, 1983–1985). 

Проекти державного плану розвитку народного господарства і культури району (1960–1966, 

1968–1971, 1973). Державні плани економічного і соціального розвитку району (1960–1966, 

1969–1985). Проекти п’ятирічних планів розвитку народного господарства з усіх галузей 

(1971–1980). Перспективні плани: розвитку району (1966–1970); по закупівлі 

сільськогосподарських продуктів (1966–1970); озеленення міст і сіл району (1966–1970). 

Зведений районний п’ятирічний план розвитку народного господарства і культури (1966–

1970). Річні плани розвитку народного господарства по галузях району (1966–1970, 1973, 

1975, 1976). Річні виробничо-фінансові плани колгоспів і висновки по них (19731974). 

Акти перевіряння роботи планової комісії (1967, 1968). 

Економічні характеристики міста Звенигородки (1965); міста Ватутіне Звенигородського 

району (1965); району (1969, 1972, 1976–1978). Геологічне описання району і характеристика 

підприємств тресту ―Ватутінвугілля‖ (1962). 

Документи про виконання семирічного плану розвитку народного господарства (1965). 

Контрольні цифри розвитку народного господарства району (1961–1963, 1965). Документи 

(доповіді, інформації, відомості) про виконання народногосподарського плану по району 
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(1960–1969, 1972–1975, 1978–1984): про соціально-культурне будівництво (1960–1965, 1976); 

про побутове обслуговування населення (1960–1964); (рішення, плани, інформації, відомості) 

про благоустрій населених пунктів і індивідуальне будівництво району (1961–1970, 1974–

1983). 

Договори на соцзмагання між районами (1960). Соцзобов’язання промислових підприємств, 

будівельних організацій, транспорту і зв’язку (1969, 1970, 1977, 1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1960–1962). Кошториси витрат місцевого бюджету 

(1960–1962). Річні звіти про виконання кошторисів по місцевому бюджету (1960–1962). 

Книги обліку кредитів і витрат по місцевому бюджету (1960–1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3487  Комітет партійно-державного контролю по Ватутінській промислово-виробничій 

зоні, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області 

Справ 24; 1963–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ 24; 1963, 1964 рр. 

Копії доповідних записок комітетам партійно-державного контролю вищого рівня (1963). 

Документи про перевіряння виконання постанов уряду, стан розгляду заяв і скарг трудящих. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3488  Звенигородський районний комітет народного контролю, м. Звенигородка 

Черкаської області 

Справ 687; 1963–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ 687; 1963–1991 рр. 

Постанови і документи перевіряння комітетами народного контролю вищого рівня, 

партійними і радянськими органами діяльності органів народного контролю району (1976–

1980). 

Положення про органи державного контролю, групи і пости сприяння (1963). 

Протоколи засідань районного комітету народного контролю (1976–1991). 

Плани роботи районного комітету (1976–1984). 

Доповідні записки, інформації, звіти районного комітету про роботу, направлені в комітети 

народного контролю вищого рівня (1975–1987, 1990). Документи (доповідні записки, довідки, 

звіти) про роботу груп сприяння і постів комітетів народного контролю підприємств, 

організацій, установ і колгоспів (1963, 1967, 1970–1972, 1975–1990). 

Протоколи, стенограми нарад і семінарів, проведених районним комітетом по 

Звенигородському виробничому управлінню (1963, 1964, 1966–1989). 

Документи про навчання членів груп і постів народного контролю району (1969, 1970). 

Документи (плани, довідки, інформації) перевірянь виробничої і господарської діяльності 

підприємств, організацій, установ і колгоспів району. 
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Листи районного комітету про результати перевірок, доповідні записки, направлені 

установам районного рівня, організаціям і підприємствам (1977–1984). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3489  Виконавчий комітет Звенигородської районної Ради народних депутатів, м. 

Звенигородка Черкаської області 

Справ: 731; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 102; 1944–1954 рр. 

Документи відділів: загального, організаційно-інструкторського; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 629; 1955–1980 рр. 

Документи відділів: загального, організаційно-інструкторського; бухгалтерії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3490  Виконавчий комітет Старобудянської сільської Ради депутатів трудящих, с. Стара 

Буда Звенигородського району Черкаської області 

Справ 74; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 74; 1944–1954 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому і його відділів (1944, 1945). Директиви і 

розпорядження районного військового комісаріату (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1946–1954); засідань виконкому (1944–1948, 1951); загальних 

зборів мешканців села (1944–1946). 

Інформація про роботу виконкому (1951). 

Списки, листування про представлення до нагородження багатодітних матерів (1950, 1952, 

1953). 

Умови на соцзмагання між сільрадами (1945). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1945–1949, 1952, 1953). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах (1947, 1950, 

1953). 

Бюджети сільради (1946–1954). Кошториси витрат (1945–1953). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1944, 1950–1952). 

Відомості: про громадян, насильно вивезених до фашистської Німеччини (1947); про трудове 

і побутове влаштування громадян, які повернулися з Німеччини (1947, 1948). 
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Ф. Р-3491  Черкаський завод натурального каучуку Головного управління промисловості 

рослинного каучуку Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Черкаси Київської області 

Справ: 11; 1949–1952 рр. 

 

Опис 1 

Справ 11; 1949–1952 рр. 

Накази і розпорядження директора заводу з адміністративно-господарської діяльності (1949, 

1951, 1952). 

Акти приймання в експлуатацію об’єктів заводу (1950). 

Документи (заяви, пропозиції, висновки, креслення і інш.) з раціоналізації і винахідництва 

(1950–1952). 

Відомості невстановленого і демонтованого обладнання у зв’язку з ліквідацією заводу (1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3494  Черкаський молочний комбінат управління маслоробної і сироробної 

промисловості ―Укрголовмаслосирпром‖ Міністерства м’ясної і молочної промисловості 

УРСР, м. Черкаси Черкаської області. 

Справ 430; 1963–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ 374; 1963–1954 рр. 

Постанови, розпорядження Черкаського раднаргоспу (1963–1965). Постанови, рішення, 

розпорядження облвиконкому (1963, 1965–1967). Накази і розпорядження директора заводу з 

основної діяльності. 

Протоколи виробничих нарад (1963); технічних нарад при головному інженерові (1964–1967). 

Перспективний план комплексної механізації виробничих процесів підприємств (1963–1970). 

Зведені плани: виробництва в розрізі підприємств комбінату (1963–1965); по собівартості 

товарної продукції (1963–1965); з праці і заробітної плати (1963–1965). 

Довідки, інформації і доповіді про роботу комбінату (1963, 1964). Довідка про розвиток 

молочної промисловості області (1958–1965). Довідки: про стан сировиробництва по області і 

відомості про виконання плану виробництва сиру в асортименті (1963–1965); про об’єм 

перероблення молока на підприємствах (1964, 1965). Інформації про виробничі показники 

роботи маслозаводів (1963, 1964). Зведені звіти комбінату і звіти підприємств про 

використання сировини і матеріалів (1963–1965). Технічні характеристики підприємств 

комбінату (1963–1965). Зведені річні звіти по виробництву в розрізі підприємств (1963–1965). 

Річні звіти підприємств комбінату про виконання плану з праці (1963–1965). Звіти в розрізі 

підприємств про виконання норм вироблення і складу фонду зарплати (1963–1965). 

Листування з Київським раднаргоспом і іншими установами про освоєння виробництва нових 

видів продукції і розширення асортименту виробів. 

Документи: (протоколи, звіти, довідки і інш.) з раціоналізації і винахідництва; (плани, звіти) 

про розвиток і впровадження нової техніки; (накази, звіти, довідки) про впровадження 

наукової організації праці на комбінаті і підприємствах (1965–1967); (плани, відомості, звіти) 

з охорони праці і техніки безпеки (1964–1967); (протоколи, плани, звіти) з якості продукції; 

(наказ, плани, інформації, звіти) про роботу бюро економічного аналізу підприємств (1964–
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1967); (плани, розрахунки, довідки, звіти) про роботу з кадрами; (плани, довідки) з 

капітального будівництва; (постанови, інформації, довідки, показники, характеристики) по 

соцзмаганню 

Фінансові плани комбінату (1964–1967). Зведені фінансові плани підприємств (1964–1966). 

Штатні розписи, кошториси витрат підприємств і комбінату. Річні бухгалтерські звіти 

комбінату. 

 

 

Опис 1д 

Справ 30; 1963–1967 рр. 

Протоколи технічних нарад (1963–1965). 

Основні показники по промисловому виробництву, праці, собівартості продукції по 

комбінату (1965). 

Річні баланси і звіти підприємств. 

 

 

Опис 1м 

Справ 26; 1963–1969 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки працівників харчової промисловості (1964, 1967). 

Протоколи звітно-виборних профзборів (1965, 1966, 1968, 1969); загальних зборів членів 

профспілки (1965–1969); засідань місцевого комітету. 

Кошториси витрат. Фінансові і статистичні звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3495  Уманський птахівничий комбінат управління м’ясної і молочної промисловості 

Ради народного господарства Черкаського економічного адміністративного району, м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 98; 1944–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 98; 1944–1964 рр. 

Техніко-промислово-фінансові плани (1952, 1954–1964). Промислово-фінансові плани (1949–

1951, 1953). Плани виробництва (1950, 1953–1957); з праці (1954). 

Показники роботи комбінату (1949, 1956). Річні звіти про виконання плану з усіх показників 

(1947, 1949–1961). Звіти про виконання плану з праці (1950, 1951, 1953–1958). 

Колективні договори між адміністрацією комбінату і заводським комітетом (1960–1962). 

Акти приймання-передавання справ при зміні керівників комбінату (1944, 1945, 1947). 

Документи: (протоколи, заяви, звіти, характеристики) з раціоналізації і винахідництва (1956–

1962); (плани, звіти, розрахунки) про роботу з кадрами (1960–1964). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1948, 1949, 1951, 1952, 1954–1963). Річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність комбінату (1951–1964). 
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Ф. Р-3496  Уманський хлібний комбінат Черкаського обласного управління промислово-

продовольчих товарів, м. Умань Черкаської області 

Справ 142; 1944–1965 рр. 

 

Опис 1 

Справ 142; 1944–1965 рр. 

Накази Черкаського обласного управління промпродтоварів (1959–1964). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1953, 1955, 1956, 1961, 1963–1965). Промислово-

фінансові плани (1944–1950, 1952, 1954, 1957–1960, 1962). Плани з праці (1963–1965). 

Основні показники роботи комбінату (1947, 1948, 1953, 1960, 1961). Річні звіти про 

виконання планів з виробництва продукції і праці (1951, 1954, 1955, 1958–1965). Звіти 

заводської лабораторії про роботу (1948, 1949). 

Колективні договори між адміністрацією комбінату і заводським комітетом профспілки та 

акти перевіряння їх виконання (1950, 1953). 

Документи: (протоколи, заяви, звіти) з раціоналізації і винахідництва (1954–1965); 

(соцзобов’язання, плани, підсумки) по соцзмаганню (1955, 1957, 1961); (плани, довідки і інш.) 

з охорони праці і техніки безпеки (1955–1961, 1963). 

Фінансові плани (1963, 1964). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність комбінату. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3497  Виконавчий комітет Чичиркозівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Чичиркозівка Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 300; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 300; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1947, 1949–1974, 1978–1980); 

загальних зборів мешканців села (1947, 1949, 1951, 1958, 1961, 1963, 1967, 1969–1980); 

звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1955, 1957, 1958, 1960–1962, 

1966–1973, 1977–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1953, 1955–1963, 1965–1982). 

Інформація про роботу сільради (1947). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1955–1958, 1960–

1962, 1965, 1966, 1973–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1955–1965, 1970, 

1972–1974, 1976, 1978–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1947, 1948, 1954–1958, 

1962, 1963, 1972, 1976, 1978–1980). Одноразові статистичні звіти про вік і стать сільського 

населення, наявність худоби та будівництво житлових будинків (1954, 1970). 

Акт приймання-передавання справ при зміні секретаря сільради (1947). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953–1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 

1969, 1973, 1975, 1977, 1980). 
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Бюджети сільради (1947–1974, 1976, 1978–1980). Кошториси витрат (1947–1974, 1976, 1978–

1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1949–1955, 1957–1964, 1966–1974, 

1976, 1978–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1956, 1965). 

Заяви громадян з різних питань (1946–1953, 1955, 1957, 1958, 1963, 1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3498  Виконавчий комітет Ватутінської міської Ради народних депутатів, м. Ватутіне 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ 383; 1949–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 383; 1949–1980 рр. 

Указ Президії Верховної Ради УРСР ―Про створення Ватутінської селищної Ради‖ від 19 

квітня 1949 р. Обов’язкові постанови виконкому (1955). Розпорядження виконкому (1965–

1967, 1970). 

Протоколи: сесій селищної Ради (1950–1952); сесій міської Ради (1953–1980); засідань 

виконкому (1951–1971, 1973, 1974, 1976–1980); загальних зборів мешканців міста (1962); 

звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1954–1970, 1976–1980). 

Плани роботи виконкому (1961, 1976–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1953–1980). 

Звітні доповіді, інформації про роботу виконкому (1952, 1953, 1955–1971). 

Економічна характеристика міста (1966). 

Списки нагороджених орденами і медалями (1969). 

Журнали реєстрації рішень виконкому (1963, 1966). 

Документи (рішення, заяви, списки і інш.) з питань опікунства і усиновлення дітей (1953–

1964, 1966, 1977–1980). 

Умови на соцзмагання між селищними і міськими Радами і інформації про їх виконання 

(1951, 1953–1958, 1960–1962, 1965, 1966, 1973–1980). Інформації про організаційно-масову 

роботу (1952–1965, 1974–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1955, 1963, 1969–1972, 

1974–1980). Документи (протоколи технічної ради, акти, довідки) про індивідуальне 

будівництво селища і міста (1949–1971, 1976). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати міськради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки і особисті картки депутатів (1953, 1955, 1957–

1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети: селищної Ради (1950–1952); міської Ради (1953–1960, 1966–1972, 1974–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат: селищної Ради (1950–1952); міської Ради (1953–1964, 

1966–1972, 1974–1980). Річні звіти про виконання: селищного бюджету (1949–1952); міського 

бюджету (1953–1964, 1966–1972, 1974–1980). 
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Ф. Р-3499  Виконавчий комітет Неморозької сільської Ради народних депутатів, с. Неморож 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ 291; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 291; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1948, 1952, 1953, 1959, 1966–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1947, 1955, 1959, 1960, 1965, 1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1945, 1956–1982). 

Звітні доповіді, інформації про роботу виконкому (1953, 1954, 1958, 1962, 1963). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949–1952, 

1955–1959, 1962–1966, 1973, 1975–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1967–

1973, 1975–1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому постійних комісій (1949–1953, 1956–1958, 

1965, 1972, 1975–1980). Заключні звіти про підсумки сівби (1944, 1946). Звіти про наявність 

худоби в господарствах колгоспників (1944). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1965, 1967, 1969, 1971, 

1973, 1975, 1980). 

Бюджети сільради (1945–1949, 1951–1969, 1971–1980). Кошториси витрат (1945, 1948, 1949, 

1953–1969, 1071–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946–1948, 1950–

1954, 1956–1969, 1971–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945, 1949, 1955, 1970). 

Заяви і скарги громадян (1964–1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3500  Виконавчий комітет Звенигородської міської Ради народних депутатів, м. 

Звенигородка Черкаської області 

Справ 572; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 572; 1944–1980 рр. 

Обов’язкові постанови міськради (1945, 1946, 1948–1951, 1957–1960, 1962). Рішення 

міськвиконкому (1949, 1951, 1964). 

Протоколи сесій міськради (1945–1980); засідань виконкому; звітних зборів виборців і звіти 

депутатів перед виборцями (1952–1973, 1975); зборів та нарад активу при раді (1945–1949). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1946, 1948–1984). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946, 1951, 1977–1980). 

Довідки, звіти про роботу міськради (1950–1952, 1956–1958, 1962–1967). 

Документи (списки, характеристики) про нагородження медалями (1970). 

Документи (протоколи, заяви, акти) опікунської Ради при виконкомі (1949, 1952–1957, 1961–

1980). 

Умови на соцзмагання між міськрадами і акти перевіряння їх виконання (1947, 1950–1963, 

1965, 1967–1970, 1972–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1958–1960, 1963, 

1967–1969, 1972–1979). 
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Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1945, 1947, 1949, 1957–

1959, 1977, 1978). Документи: (заяви, плани, акти, рішення) про відведення земельних 

ділянок під індивідуальне будівництво (1967–1973); про допомогу багатодітним матерям 

(1944); (плани, інформації) про благоустрій міста (1946–1951). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати міськради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 

1967–1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети міськради (1945, 1949–1952, 1955–1972, 1974–1980). Штатні розписи, кошториси 

витрат (1948–1950, 1953–1972, 1974–1980). Річні звіти про виконання міського бюджету 

(1944–1946, 1954, 1956–1969, 1973–1980). 

Книги обліку доходів і видатків міського бюджету (1947–1954, 1962, 1975). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). Відомості про 

демобілізованих, репатрійованих, ревакуірованих (1945). Списки репатрійованих (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3501  Виконавчий комітет Мурзинської сільської Ради депутатів трудящих, с. Мурзинці 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 84; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 84; 1944–1959 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому, райуповмінзагу (1944, 1945). 

Протоколи сесій сільради (1945, 1946, 1949–1958); засідань виконкому (1948, 1955–1959). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1949, 1951, 1953–1955). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949–1952, 1954, 

1955, 1958). Інформації про організаційно-масову роботу (1955, 1958). 

Статистичні звіти про склад депутатів (1951–1953). 

Протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах депутатів до сільради, 

особові картки депутатів (1950, 1953, 1955, 1957, 1959). 

Бюджети сільради (1946–1948, 1950–1958). Кошториси витрат (1945–1958). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1947–1949, 1953–1955, 1957, 1959). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948, 1950–1952, 1956). 

Акт про збитки, нанесені мешканцям села німецько-фашистськими загарбниками (1945). 

Списки громадян, які представлені до нагороди медаллю ―За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.‖ (1945); репатрійованих громадян (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3502  Виконавчий комітет Павлівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Павлівка 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ 56; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 



1447 

 

Справ 56; 1944–1954 рр. 

Рішення райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому (1944–1947); загальних зборів 

мешканців села (1949, 1951, 1952). Звітні доповіді про роботу виконкому перед виборцями 

(1947–1949). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1948–1952, 1954). 

Протоколи голосування окружних виборчих комісій по виборах депутатів до сільради, 

особові картки депутатів (1947, 1950, 1953). 

Бюджети сільради (1946, 1947, 1949–1954). Кошторис витрат (1945). Річний звіт про 

виконання сільського бюджету (1951). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945–1950, 1952–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3503  Виконавчий комітет Боровиківської сільської Ради народних депутатів, с. 

Боровикове Звенигородського району Черкаської області 

Справ 238; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 238; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946–1952, 1958–1980); засідань виконкому (1944, 1946–1950, 

1954–1958); загальних зборів мешканців села (1944, 1970–1980); звітних зборів виборців і 

звіти депутатів перед виборцями (1962, 1965, 1966, 1970–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1962–1980). 

Плани роботи виконкому (1976–1978, 1980). 

Інформації про роботу виконкому (1961, 1962). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1955–1957, 1961, 

1966, 1967, 1973–1980). Інформація про організаційно-масову роботу (1956–1958, 1960, 1965–

1969, 1974–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1957, 1958, 1962, 1963, 

1965, 1972, 1975–1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1963, 1965, 

1967, 1969, 1971, 1973, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1973, 1975–1980). Кошториси витрат (1946, 1952, 1956–1973, 1975–

1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1957–1969, 1972–1977). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1971, 1976, 1977). 

Заяви та скарги громадян (1961, 1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3504  Виконавчий комітет Любашівської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Любашівка Ладижинського району Черкаської області 

Справ 35; 1944–1954 рр. 
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Опис 1 

Справ 35; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944–1953); засідань виконкому (1944–1946). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1951–1953). 

Бюджети сільради (1945–1951, 1954). Кошториси витрат (1945–1947, 1951, 1954). 

Книги обліку доходів сільського бюджету (1946, 1949–1952, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3505  Виконавчий комітет Текучанської сільської Ради народних депутатів, с. Текуча 

Уманського району Черкаської області 

Справ 346; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 346; 1944–1980 р. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1946–1953, 1955–1980); засідань виконкому, загальних 

зборів мешканців села (1973–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1965–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1960–1982). 

Плани роботи виконкому (1949, 1978–1980). 

Листування з райвиконкомом про виконання народногосподарського плану (1946, 1947, 

1951); з районною інспекцією народногосподарського обліку про будівництво (1946, 1947); з 

районним відділом будівництва і експлуатації шляхів та акти приймання в експлуатацію 

шляхів (1949). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1952, 1955–1957, 

1963, 1964, 1967, 1969, 1970, 1974–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1950, 

1960, 1963–1968, 1971, 1977–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1953, 1957, 1959, 1963–

1965, 1977–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1945, 1947–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1980). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1950–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1949). 

Відомості про кількість громадян, вивезених до фашистської Німеччини і списки 

репатрійованих (1946). Списки: громадян, які прибули з Німеччини (1945); інвалідів Великої 

Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (1945); дітей-сиріт та напівсиріт (1946). Заяви та скарги 

громадян (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3506  Виконавчий комітет Бабанської сільської Ради народних депутатів, с. Бабанка 

Уманського району Черкаської області 



1449 

 

Справ 283; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 283; 1945–1980 рр. 

Протоколи сесій сільради (1945–1947, 1949–1980); засідань виконкому (1945–1947, 1949–

1980); загальних зборів мешканців села (1966–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1968–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1954, 1958–1982). 

Плани роботи виконкому (1955, 1978–1980). 

Інформації, звіти про роботу виконкому (1954, 1955, 1963). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1954–1958, 1967, 

1976–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1954, 1956, 1959–1962, 1964–1967, 

1974, 1977, 1978). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1953, 1955, 1958–1962, 

1965–1967, 1977, 1978, 1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1948–1966, 1968–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1949–1955, 

1957–1965, 1968–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948, 1951, 1954–

1965, 1968–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1962, 

1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3507  Виконавчий комітет Колодистянської сільської Ради народних депутатів, с. 

Колодисте Уманського району Черкаської області 

Справ 298; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 298; 1944–1980 рр. 

Протоколи сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1947, 1948, 

1969, 1975–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1968–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1951, 1957–1981). 

Плани роботи виконкому (1978–1980). 

Звіти про роботу виконкому (1947, 1959, 1962). 

Листування з райвиконкомом про виконання плану з сільськогосподарських питань, 

будівництво та благоустрій села (1945, 1949, 1956, 1965, 1966). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949–1957, 

1975, 1977–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1960–1963, 1965–1972, 1974, 

1977–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1949, 1950, 1952, 1953, 

1957, 1959, 1960, 1963, 1965, 1977–1980). 
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Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради (1946–1953, 1955–1980). Кошториси витрат (1946–1953, 1955–1979). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1947, 1949–1955, 1957–1966, 1968–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948, 1956, 1958, 1959, 1967, 1973). 

Списки: громадян села, члени сімей яких перебували в лавах Червоної Армії (1944); громадян 

села, вивезених до фашистської Німеччини, розстріляних, повішених німецькими 

загарбниками (1944); членів виконкому і активу села (1945); репатрійованих громадян (1946). 

Листи та скарги громадян (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3508  Виконавчий комітет Черповодівської сільської ради народних депутатів, с. 

Черповоди Уманського району Черкаської області 

Справ 281; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 281; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1947–1950, 1952–1980); 

загальних зборів мешканців села (1968–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1967–1971, 1973–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1953, 1961–1982). 

Плани роботи виконкому (1978–1980). 

Листування з райвиконкомом про господарський і культурний розвиток села (1967, 1969–

1972). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1951–1953, 

1956–1958, 1960–1962, 1965–1967, 1969–1971, 1974–1976, 1978–1980). Інформації про 

організаційно-масову роботу (1956, 1959–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1952, 1953, 1959–1961, 

1963–1965, 1976–1980). 

Протоколи окружних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1945, 1948–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1947–1949, 

1951–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948, 1950–1965, 1967–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1949, 1961, 1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3509  Виконавчий комітет Ладижинської сільської Ради народних депутатів, с. 

Ладижинка Уманського району Черкаської області 

Справ: 300; 1944–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 300; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1946–1980); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1948, 1969–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями 

(1971–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948, 1953, 1959–1982). 

Плани роботи виконкому (1978). 

Листування з райвиконкомом про благоустрій села, індивідуальне та громадське будівництво 

(1955). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1952, 1957, 1962, 

1965, 1973–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1960–1968, 1970–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1951, 1955, 1959–1965, 

1976–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1967, 1971–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3510  Виконавчий комітет Ятранівської сільської Ради народних депутатів, с. Ятранівка 

Уманського району Черкаської області 

Справ: 333; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 333; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1944–1958, 1960–1980); 

загальних зборів мешканців села (1944, 1968–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1954–1982). 

Плани роботи виконкому (1978). 

Інформації, звіти про роботу виконкому (1961–1963, 1969–1971, 1973, 1974). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1955, 1956, 

1964, 1967–1970, 1972–1976, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1958, 1960, 

1965–1969, 1972–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1955, 1958–1961, 1965, 

1971–1980). Списки депутатів, членів виконкому, постійних комісій (1947, 1948). 

Акти приймання-передавання справ при зміні голів сільради (1947, 1948). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради (1948–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1951–1980). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1950, 1952, 1953, 1955–1962, 1964–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1949–1954, 1962, 1963). 



1452 

 

Списки: громадян села, які потерпіли від німецько-фашистських загарбників (1944); 

демобілізованих і нагороджених воїнів (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3511  Виконавчий комітет Сушківської сільської Ради народних депутатів, с. Сушківка 

Уманського району Черкаської області 

Справ: 303; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 303; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1948–1980); засідань виконкому (1944–1946, 1948–1980); 

загальних зборів мешканців села (1946, 1954, 1968–1980); звітних зборів виборців і звіти 

депутатів перед виборцями (1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1946, 1949, 1953–1982). 

Плани роботи виконкому (1946, 1968, 1969, 1976, 1978–1980). 

Інформації про роботу виконкому (1955, 1956, 1958, 1959, 1961, 1962). 

Листування з райвиконкомом і його відділами про виконання планів (1944, 1945). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953–1959, 1964, 

1969, 1972, 1978–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1953, 1954, 1960, 1963, 

1964, 1966–1972, 1974–1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1945, 1958–1960, 1963, 

1969, 1975–1979). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1958, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946, 1948–1955, 1957–1980). Кошториси витрат (1946, 1947, 1951, 1953–

1958, 1960–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1954, 1957–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1952, 1954, 1956, 1959, 1961, 1967, 

1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3512  Виконавчий комітет Томашівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Томашівка Уманського району Черкаської області 

Справ: 267; 1944–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 267; 1944–1977 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1944–1950, 1953–1977); загальних зборів 

мешканців села (1944, 1967–1976); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями 

(1967–1977). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1953, 1957, 1960–1977 ). 

Інформації про роботу виконкому (1950, 1953). 
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Листування з райвиконкомом і його відділами про господарський і культурний розвиток села 

(1966–1971). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1950–1953, 

1962, 1964–1966, 1968, 1970, 1971, 1974–1977). Інформації про організаційно-масову роботу 

(1958–1975). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1948, 1953, 1961, 1963–

1966, 1973). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1959, 1961, 1963, 1965, 967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради (1946–1977). Кошториси витрат (1946–1948, 1950–1977). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1945–1949, 1951–1955, 1957–1977). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1950, 1956, 1957). 

Списки: репресованих громадян, які повернулися в село після звільнення території села від 

німецько-фашистських загарбників (1944); громадян села, у яких забрано майно і худобу 

німецькими загарбниками (1944); дітей-сиріт, батьки яких загинули на фронті (1946); сімей 

військовослужбовців, яким була надана допомога (1946); судимих громадян села, довідки, 

характеристики на них (1947). Іменний список військовозобов’язаних рядового і 

сержантського складу, які перебували на обліку сільради (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3513  Виконавчий комітет Юрківської сільської Ради народних депутатів, с. Юрківка 

Уманського району Черкаської області 

Справ: 405; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 405; 1944–1980 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1946–1950, 1952, 1954–1961, 1964, 1965, 1967–1975). 

Протоколи: сесій сільради (1946–1953, 1957–1980); засідань виконкому (1944–1948, 1955–

980); загальних зборів мешканців села (1968–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1965–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1949, 1959, 1960, 1963–1981). 

Плани роботи виконкому (1949–1980). 

Інформації про роботу виконкому (1951). 

Листування з райвиконкомом про виконання обов’язкових постачань державі м’яса, молока і 

яєць, соціально-культурний розвиток села (1947, 1948, 1952, 1965). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1951, 1952, 1964, 

1965, 1967–1980). Інформації, статистичні звіти про організаційно-масову роботу (1965–

1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1957, 1960, 1961, 1963, 

1965). Заключні звіти про підсумки сівби (1949, 1950, 1952). Звіти про чисельність 

працівників і службовців, посівних площ та худоби в господарствах колгоспників (1945, 

1947, 1962). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 
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кандидатів про згоду балотуватися (1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1945–1948, 1951–1954, 1956–1976, 1978–1980). Штатні розписи, 

кошториси витрат (1951, 1953, 1956–1976, 1978, 1979). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1952, 1956–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945, 1946, 1951, 1953–1972). 

Довідки про склад сімей загиблих військовослужбовців в роки війни (1949). Списки 

евакуйованих громадян (1944); громадян, які тимчасово проживали на території села (1944); 

сімей, репресованих органами НКВС і НКДП в 1937р.; громадян, які служили німецькій владі 

(1944); населення села (1944); кулаків, які підпали розкуркулюванню (1945); німецьких 

посібників (1945); репатрійованих громадян (1946, 1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3514  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилове, с. Ладижинка 

Ладижинського району Київської області 

Справ 14; 1948–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ 14; 1948–1951 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1949–1951); засідань правління колгоспу (1949, 

1950). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1949, 1950). 

Документи історії полів, плани-схеми сівозмін, перехідні таблиці (1948). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948). 

Головні книги (1949, 1950). Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення (1949, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3515  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Рижавка Ладижинського 

району Київської області 

Справ 21; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ 21; 1944–1949 рр. 

Статут артілі (1949). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1945–1949). 

Річні звіти про виконання планів посіву, збирання сільськогосподарських культур та 

розвитку тваринництва в колгоспі (1944). Звіти про стан тваринництва (1947). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943). Акти ревізійної комісії 

колгоспу (1945). 

Головні книги (1946, 1947). Книги обліку фондів, майна, грошових прибутків і їх 

розприділення (1947, 1948). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 
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Ф. Р-3516  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Незаможник‖, с. Гереженівка Уманського 

району Київської області 

Справ 5; 1930–1932 рр. 

 

Опис 1 

Справ 5; 1930, 1932 рр. 

Акти приймання майна від господарств при вступі до колгоспу (1930). 

Табеля виходу на роботу адміністративного персоналу та постійних працівників (1932). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3517  Ладижинська ремонтно-технічна станція Черкаського обласного управління 

матеріально-технічного постачання і ремонтно-технічних станцій, с. Ладижинка Уманського 

району Черкаської області 

Справ 26; 1958–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ 26; 1958–1961 рр. 

Директивний лист Черкаського облуправління (1960). 

Плани виробничо-торгівельної діяльності (1959–1961); матеріально-технічного постачання 

(1959). Виробничо-фінансові плани (1958–1960). 

Річний звіт про ремонт сільськогосподарських машин (1958). Статистичні звіти про продаж 

товарів виробничого призначення (1960, 1961). 

Документи (плани, титульні списки, звіти) по капітальному будівництву (1958, 1961). 

Соцзобов’язання адміністрації і робітничого комітету (1960). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1958–1960). Звітний паливно-енергетичний баланс 

(1960).Річні звіти про фінансово-господарську діяльність станції (1958, 1960). Акти 

документальних ревізій виробничо-фінансової і торгівельно-постачальної діяльності станції 

(1958–1960). 

 

 

 

Ф. Р-3518  Уманська артіль інвалідів ―Перемога‖, м. Умань Київської області 

Справ: 1; 1934 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1934 р. 

Протоколи засідань правління артілі. 
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Ф. Р-3519  Земельний відділ виконавчого комітету Уманської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Умань Київської області 

Справ 2; 1933–1934 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1933, 1934 рр. 

Документи про роботу з кадрами (1933). 

Документи (протоколи, доповідні записки, акти і інш.) про передачу землі під підсобне 

господарство машинно-тракторній станції (1934). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3520  Планова комісія виконавчого комітету Уманської районної Ради народних 

депутатів, м. Умань Черкаської області 

Справ 205; 1931–1936, 1949–1989 рр. 

 

Опис 1 

Справ 9; 1931, 1933, 1935, 1936 рр. 

Протоколи засідань планової комісії (1931, 1936). 

Промислово-фінансовий план (1935). 

Звіти про наявність тварин по селах та радгоспах (1933). Відомості: про собівартість 

продукції (1935); про технічний рух населення (1931); по комунальному господарству (1935). 

Контрольні цифри місцевого бюджету району (1931). 

 

 

Опис 2 

Справ 196; 1949–1989 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1964–1967, 1975–1982). Постанови, 

розпорядження обласної планової комісії (1967). 

Протоколи засідань і постанови районної планової комісії (1965–1967, 1969, 1971, 1972, 

1975–1977, 1981–1989). 

Плани роботи комісії (1965–1973, 1975–1977, 1979, 1981, 1982, 1985). 

П’ятирічний план розвитку народного господарства району (1966–1970). Державні плани: 

розвитку народного господарства району (1965–1967, 1976); закупівель 

сільськогосподарських продуктів в колгоспах району (1962–1968, 1971, 1972, 1974–1977, 

1979, 1981, 1983–1985). Перспективні плани розвитку сільського господарства по колгоспах 

району (1955–1965). Плани: економічного і соціального розвитку району (1968–1971, 1973, 

1980–1985); розвитку народного господарства району (1962–1965, 1972, 1977, 1978); розвитку 

сільського господарства в колгоспах району (1949–1953, 1956–1961); будівництва соціально-

культурних об’єктів в селах району (1966–1970); збирання урожаю по колгоспах (1956–1961); 

посівної кампанії по колгоспах (1957–1961); постачання, закупівель та заготівель 

сільськогосподарських продуктів (1958–1960). 

Довідки про результати перевіряння роботи комісії органами вищого рівня (1971, 1975). 

Листування з організаціями вищого і районного рівня про планування та виконання 

народногосподарського плану (1966, 1967, 1970–1974, 1980, 1982). 

Списки передовиків сільського господарства (1962). 
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Основні показники виробничо-фінансового плану (1962). Економічна довідка і показники по 

сільському господарству колгоспів (1951, 1957, 1958). Документи (доповідні записки, 

аналізи, довідки) про виконання плану розвитку народного господарства району (1975–1979); 

(довідки, інформації) про хід виконання плану економічного і соціального розвитку району 

(1980–1985); (плани, довідки, листування) про електрифікацію колгоспів (1959); 

(соцзобов’язання, доповідні записки, підсумки, листування) по соцзмаганню працівників 

сільського господарства колгоспників (1956–1963, 1967, 1969). Зведені звіти з тваринництва 

по колгоспах району (1954, 1955, 1958–1961). 

Баланси грошових прибутків і витрат населення (1974, 1980–1985). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3521  Відділ народної освіти виконавчого комітету  Уманської районної Ради народних 

депутатів, м. Умань Черкаської області 

Справ: 736; 1935, 1948–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1935 р. 

Бюджет відділу. Відомості про виконання місцевого бюджету. Показники до контрольних 

цифр. 

 

 

Опис 2 

Справ 735; 1948–1980 рр. 

Накази Київського обласного відділу народної освіти (1949, 1951–1953); Черкаського 

обласного відділу народної освіти (1954–1962, 1966–1969, 1971–1975, 1979). Постанови, 

рішення райвиконкому (1951, 1959–1962, 1966–1969, 1971–1975, 1979). Накази завідуючого 

районним відділом з основної діяльності (1952, 1966, 1972, 1974–1981). 

Документи (протоколи, плани, доповіді і інш.) конференцій учителів шкіл району (1951, 

1952, 1958, 1975–1980). Протоколи: засідань ради з народної освіти при відділі (1964–1982); 

нарад директорів шкіл району (1953–1958, 1960–1965, 1974–1982); нарад учителів шкіл 

району (1953, 1954, 1966–1974). 

Плани роботи відділу (1957, 1961, 1963–1980). Плани учбово-виховної роботи шкіл (1963–

1980). Планова і фактична мережа шкіл району (1967–1969, 1972–1980). 

Документи (довідки, акти, пропозиції) інспекторських перевірянь роботи відділу і шкіл 

району (1973, 1975–1980). 

Документи (списки, відомості, характеристики) про нагородження працівників освіти (1967–

1969, 1971–1975, 1979, 1980). 

Річні звіти: про роботу відділу (1949, 1950, 1955–1957, 1959); про учбово-виховну роботу 

шкіл (1948–1957, 1966–1969, 1971–1974, 1977). Документи (протоколи, плани, звіти) про 

роботу методичного кабінету відділу (1972–1984). Річні звіти про роботу дитячих садків і 

ясел (1966, 1967, 1969, 1974–1977, 1979, 1980). Звіти відділу про роботу шкіл району (1951, 

1960, 1961). Статистичні звіти про рух і успішність учнів по школах району (1950, 1952–1954, 

1956, 1958–1961, 1965–1974, 1977, 1979, 1980). Звіти: про чисельність і склад працівників 

шкіл району (1975–1978); про капітальні вкладення, виконання плану з праці та чисельність 

персоналу (1959–1962). 
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Документи (доповідні записки, інформації, списки) з організації і здійснення зв’язку школи з 

життям, з питань керівництва, організації і методики роботи шкіл, про участь учнів в 

громадсько-корисній праці, роботу на пришкільних ділянках (1966–1978). Інформації відділу 

про ідеологічну роботу в школах, забезпечення педагогічними кадрами шкіл та роботу 

учнівських виробничих бригад (1960–1972, 1974). 

Документи (соцзобов’язання, договори, акти, підсумки) по соцзмаганню (1959, 1960, 1967–

1969, 1971, 1973, 1974, 1976, 1980). 

Штатні розписи відділу і шкіл (1954, 1955, 1959–1962, 1966–1969, 1971–1974, 1979, 1980). 

Кошториси витрат відділу і шкіл (1954–1962, 1966–1969, 1971–1975, 1977–1980). Річні 

фінансові звіти відділу по місцевому бюджету (1953, 1959–1962). Фінансові звіти по школах 

(1959, 1961, 1962). Звіти про виконання кошторису по відділу і школах (1951–1957). Річні 

бухгалтерські звіти відділу і підвідомчих організацій (1966–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3522  Уманський комбінат тресту ―Укрптахопром‖, м. Умань Київської області 

Справ: 2; 1933–1935 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1933, 1935 рр. 

Накази директора комбінату з основної діяльності (1933). 

Протоколи засідань балансової комісії по розгляду балансу і річного звіту комбінату (1935). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3523  Уманський робітничий кооператив ―Пролетарій‖ підприємств громадського 

харчування, м. Умань Київської області 

Справ 6; 1930–1935 рр. 

 

Опис 1 

Справ 6; 1930–1933, 1935 рр. 

Листування з підприємствами громадського харчування про звітність (1930). 

Акти обслідувань підприємств громадського харчування (1930, 1931). 

Облікові картки членів спілки (1930–1932). 

Відомості на виплату зарплати працівникам столових (1933). 

Протоколи засідань місцевого комітету профспілки (1935). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3524  Уманський районний ―Міжколгоспсоюз‖, м. Умань Київської області 

Справ: 1; 1931–1932 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 1; 1931, 1932 рр. 

Накази по райколгоспсоюзу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3525  Кредитне зернове товариство, с. Краснопілка Уманського району Київської 

області 

Справ: 1; 1930–1931 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1930, 1931 рр. 

Списки пайовиків товариства. 

Видаткові і касові ордера. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3526  Хлібопекарня Уманського робітничого кооперативу ―Пролетарій‖, м. Умань 

Київської області 

Справ: 2; 1931 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1931 р. 

Відомості про кількість випеченого хліба і його якість. 

Списки працівників по бригадах і змінах. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3528  Планова комісія виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 1169; 1953–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1111; 1953–1980 рр. 

Протоколи: засідань планової комісії і документи до них (1955, 1958–1980); нарад при комісії 

(1961, 1971). 

Довідки про стан роботи районних і міських планових комісій (1970–1975). 

Документи по нагородах (1970, 1971). 

Документи: (протоколи, плани, економічні показники і інш.) про розвиток народного 

господарства області (1954–1980); (постанови, рішення, плани, довідки) про розвиток 

промисловості області (1954–1980); (постанови, рішення, плани, показники) про розвиток 

сільського господарства області; (довідки, листування) про стан житлово-комунального 

господарства і комунального обслуговування населення області (1954, 1957, 1958); (плани, 

титульні списки, листування) з питань капітального будівництва (1955–1957, 1959–1980); 
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(постанови, рішення, плани, показники і інш.) про розвиток торгівлі області (1957–1964, 

1967–1980); (плани, звіти, відомості) про соціально-культурне будівництво (1963–1980); 

(титульні списки, ліміти, плани, довідки і інш.) з питань водного господарства (1963, 1965–

1969); (плани, звіти, довідки, зведення) про побутове обслуговування населення (1966–1980); 

(протоколи, плани, основні показники) про розміщення продуктивних сил і комплексного 

територіального планування (1972–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954, 1955, 1957–1964). Річні бухгалтерські звіти (1957–

1964). 

 

 

Опис 2 

Справ 17; 1954–1962 рр. 

Документи (рішення, плани, листування, калькуляції, довідки і інш.) про підготовку чаші 

водоймища Кременчуцької ГЕС. 

 

 

Опис 1м 

Справ 41; 1958–1962, 1969–1979 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1975); загальних зборів членів 

профспілки (1969–1979); засідань місцевого комітету (1969–1972, 1975–1979); засідань 

виробничої комісії (1973). Звітні доповіді голови місцевого комітету (1970–1972, 1975). 

Соцзобов’язання колективу і відомостей про їх виконання (1970, 1972, 1973, 1975). 

Кошториси витрат (1958–1962, 1969–1974, 1976–1979). Фінансові і статистичні звіти (1958–

1960, 1962, 1969–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3529  Уманський лісгоспзаг Черкаського обласного управління лісового господарства і 

лісозаготівель, м. Умань Черкаської області 

Справ: 392; 1932, 1944–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1932 р. 

Відомості про наявність незаліснених площ по лісгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 316; 1944–1970 рр. 

Накази: Міністерства лісового господарства СРСР (1950, 1960); Черкаського облуправління 

лісового господарства (1950–1959, 1961, 1962, 1964, 1969, 1970); директора лісгоспзагу з 

основної діяльності (1949, 1965–1970). 

Протоколи виробничо-технічних нарад (1946, 1950, 1951, 1953, 1955–1957, 1960, 1962, 1965–

1969). 

Звітні доповіді директора про роботу лісгоспзагу (1951, 1952, 1954–1959, 1961–1967). 

П’ятирічний план розвитку лісового господарства (1965–1970). Техніко-промислово-

фінансові плани: з промислової діяльності (1965, 1967–1970); з госпрозрахункової діяльності 
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(1967). Плани з перероблення деревини і випуску виробів в асортименті (1955–1958). Річні 

плани лісокультурних робіт (1950, 1951, 1953–1957, 1968–1970).  

Промислово-фінансові плани утиль цеху і підсобних підприємств (1946–1948, 1951); з 

госпрозрахункової діяльності (1952–1964). 

Списки передовиків виробництва, представлених до урядових нагород (1950, 1957, 1964). 

Колективні договори між адміністрацією лісгоспзагу і робітничим комітетом профспілки 

(1951–1961, 1967, 1969). 

Документи: (описання, акти, плани, звіти) з лісогосподарської пропаганди (1953); (рішення, 

звіти) про передавання колгоспам лісонасаджень (1953); (плани, рішення) по охороні лісу від 

пожеж (1957, 1966–1969); (звіти, акти, висновки, огляди) з лісопатологічних обслідувань і 

про заходи боротьби з шкідниками та хворобами лісу (1965–1970); (заяви, акти, доповіді, 

звіти) з раціоналізації і винахідництва (1960–1964, 1966, 1968–1970); (звітна доповідь, 

пояснююча записка, звіти) науково-технічного товариства (1965–1968, 1970); (протоколи, 

положення, плани) з наукової організації праці (1968–1970); (плани, заходи, доповіді) з 

охорони праці і техніки безпеки (1953–1956, 1958, 1960–1970); (плани, доповідні записки, 

звіти, статті) з впровадження досягнень науки і передового досвіду роботи (1953, 1954, 1958, 

1967, 1970); (плани, інформації, звіти) про роботу з кадрами (1950, 1966, 1968–1970); 

(титульні списки, плани, звіти) з капітального будівництва (1951–1968); (соцзобов’язання, 

акти, довідки) з соцзмагання (1953–1970). 

Виробничо-фінансові плани операційних витрат (1951–1970). Фінансові плани лісгоспзагу 

(1965–1970). Плани з праці і звіти про їх виконання (1955, 1965–1970). Штатні розписи, 

кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність лісгоспзагу.  

 

 

Опис 1м 

Справ 75; 1953–1970 рр. 

Постанови Київського обкому профспілки працівників і службовців сільського господарства і 

заготівель (1953); Черкаського обкому профспілки працівників і службовців сільського 

господарства і заготівель (1954, 1955, 1957–1964). 

Протоколи: конференцій працівників профспілки (1954–1956, 1959, 1963, 1964, 1967); 

загальних зборів членів профспілки (1954–1956, 1965, 1970); засідань робітничого комітету. 

Звітні доповіді голови робітничого комітету (1964, 1965, 1967–1970). 

Плани роботи робітничого комітету (1953, 1955–1958, 1965–1970). 

Прибутково-видаткові кошториси. Фінансові і статистичні звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3530  Звенигородське лісопромислове господарство (ліспромгосп) тресту ―Укрінліс‖, м. 

Звенигородка Київської області 

Справ: 1; 1936 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1936 р. 

Звернення стахановців виробництва Житомирського ліспромгоспу до усіх працівників і 

службовців. 

Списки передовиків виробництва Звенигородського ліспромгоспу. 
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Ф. Р-3531  Виконавчий комітет Кримківської сільської Ради народних депутатів, с. Кримки 

Шполянського району Черкаської області 

Справ 274; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 265; 1944–1980 рр. 

Рішення райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1944–1957, 1959–1961, 1965–1980); засідань виконкому (1944–

1963, 1967–1980); загальних зборів мешканців села (1968–1980); звітних зборів виборців і 

звіти депутатів перед виборцями (1953, 1955, 1957–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1949, 1951, 1953–1980). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1945–1951, 1963–

1955, 1957–1960). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1946–1950, 1952–1954, 

1961, 1970, 1975–1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1947, 1950, 1952, 1953, 

1955, 1959, 1960); про кількість населення, худоби (1944–1946). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1961, 1963, 1965, 1967, 

1969, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради (1945, 1946, 1948, 1949, 1951, 1952, 1954–1980). Штатні розписи, 

кошториси витрат (1961–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету. 

 

 

Опис 1в 

Справ: 9; 1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися. 

 

  

 

 

 

Ф. Р-3532  Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Тальнівської районної Ради депутатів трудящих, м. Тальне Черкаської області 

Справ: 69; 1944–1966 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1959–1966 рр. 

Накази, розпорядження облуправління автомобільних доріг. Рішення райвиконкому. Накази 

начальника відділу з основної діяльності (1965, 1966). 

Плани: будівництва і ремонту доріг (1965, 1966); шляхів сполучення (1959). Титульні списки 

будівництва доріг в районі (1959–1965). 

Річні звіти з будівництва доріг (1959–1961, 1965, 1966). Річні статистичні звіти з будівництва 

і експлуатації доріг (1959). 
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Карта ремонту шляхів сполучення (1959). Експлуатація земель, автомобільних в шосейних 

доріг в районі (1959). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1959–1962). Річний бухгалтерський звіт (1960). 

 

 

Опис 2 

Справ 46; 1944–1958 рр. 

Накази, розпорядження облуправління автомобільних доріг. Рішення райвиконкому. Накази 

начальника відділу з основної діяльності. 

Плани: будівництва і ремонту доріг; шляхів сполучення. Титульні списки будівництва доріг в 

районі. 

Річні звіти з будівництва доріг. Річні статистичні звіти з будівництва і експлуатації доріг. 

Карта ремонту шляхів сполучення. Експлуатація земель, автомобільних в шосейних доріг в 

районі. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річний бухгалтерський звіт 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3533  Виконавчий комітет Порадівськох сільської Ради депутатів трудящих, с. Порадівка 

Лисянського району Черкаської області 

Справ 93; 1944–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ 93; 1944–1960 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1956, 1958, 1960, 1961); засідань виконкому (1944–1947, 

1955, 1956, 1958–1960); загальних зборів мешканців села (1944, 1945). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1949, 1954–1956, 1958–1960). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953, 1954, 1956, 

1957). Інформації про організаційно-масову роботу (1956). 

Статистичні звіти про кількість населення і худоби (1944, 1955). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959). 

Бюджети сільради (1946–1960). Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1955, 1957–1960). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1960). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3534  Виконавчий комітет Лисянської селищної Ради народних депутатів, смт. Лисянка 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 271; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 271; 1944–1980 рр. 
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Постанови райвиконкому (1945, 1946). 

Протоколи: сесій селищної Ради (1946–1980); засідань виконкому (1944, 1945, 1947–1980); 

загальних зборів мешканців селища (1972–1979); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1951, 1952, 1957–1982). 

Умови на соцзмагання між селищними Радами : акти перевіряння їх виконання (1949, 1952, 

1979, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1961–1974, 1977–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1968, 1969, 1977–1979). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати селищної ради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети селищної Ради (1946–1958, 1960–1980). Кошториси витрат (1947–1958, 1962, 1968–

1980). Річні звіти про виконання селищного бюджету (1946–1958, 1960–1967, 1969–1980). 

Книги обліку доходів і видатків селищного бюджету (1946, 1957–1959, 1967, 1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3535  Виконавчий комітет Чеснівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Чеснівка 

Лисянського району Черкаської області 

Справ 31; 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ 31; 1946–1954 рр. 

Протокол: сесій сільради (1949–1951, 1953); засідань виконкому (1947, 1948); загальних 

зборів мешканців села (1949). 

Плани роботи постійних комісій (1948, 1950–1952). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950). 

Бюджети сільради (1946–1953). Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1948, 1950–1954). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946–1953). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3536  Виконавчий комітет Верещацької сільської Ради депутатів трудящих, с. Верещаки 

Лисянського району Київської області 

Справ: 29; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1944–1950 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1947–1950); засідань виконкому (1944–1947, 1950); 

загальних зборів мешканців села (1945, 1947, 1948). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1950). 

Акти приймання-передавання справ при зміні голови сільради (1944). 
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Списки і заяви кандидатів у депутати до Верховної Ради УРСР (1946, 1947). Протоколи 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і голосування по 

виборах (1950). 

Бюджети сільради (1946–1950). Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1949). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1947–1950). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946). 

Списки: репатрійованих мешканців села (1950); військовозобов'язаних (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3537  Виконавчий комітет Почапинської сільської Ради народних депутатів, с. 

Почапинці Лисянського району Черкаської області 

Справ: 263; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 263; 1944–1980 рр. 

Директиви і постанови райвиконкому (1944, 1946). 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1950–1980); засідань виконкому (1944, 1946, 1947, 1949–

1980); загальних зборів мешканців села (1944, 1951, 1955–1963, 1968–1980); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1971–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1952, 1955–1958, 1962–1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953, 1957, 1961, 

1963, 1979). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1961–1964, 1971–1978). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1965, 1967–1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947, 1948, 1950–1980). Кошториси витрат (1946, 1947, 1951, 1954–1956, 

1960–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946–1951, 1954–1965, 1967, 

1969–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1952, 1953, 1966, 1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3538  Виконавчий комітет Шестеринської сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Шестеринці Лисянського району Черкаської області 

Справ 67; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 67; 1944–1958 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1948, 1950–1958); засідань виконкому (1945, 1946, 1952–

1958); загальних зборів мешканців села (1950–1953). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1953, 1956, 1958). 

Статистичні звіти про кількість населення, наявність худоби (1946–1948). 

Документи (протоколи загальних зборів трудящих, плакати-біографії) про вибори до 

Верховної Ради УРСР (1953, 1958). Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню 
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кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1952, 1953, 

1955, 1967). 

Бюджети сільради (1946–1951, 1953–1958). Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1951, 

1956, 1957). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946–1951, 1953–1958). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1948). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3539  Виконавчий комітет Орлівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Орли 

Лисянського району Черкаської області 

Справ 52; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ 52; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1954); засідань виконкому (1944–1948); зборів і нарад 

(1950). 

Плани роботи, списки постійних комісій (1950–1954). 

Плани роботи сільради (1946). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949). 

Статистичні звіти про кількість населення, наявність худоби, посівів і будівництво (1945–

1949). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953). 

Бюджети сільради (1946–1954). Кошториси витрат (1945–1948, 1950, 1952–1954). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1946–1954). 

Документи (списки, відомості) фонду допомоги фронту і сім’ям фронтовиків (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3540  Виконавчий комітет Будищенської сільської Ради народних депутатів, с. Будище 

Лисянського району Черкаської області 

Справ 273; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 269; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1980); засідань виконкому (1946, 1947, 1954–1980); 

загальних зборів мешканців села (1950–1952, 1955, 1968–1970, 1975, 1976, 1979, 1980); 

звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1952, 1976–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1950–1959, 1961–1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1953–1955, 

1959–1961, 1964, 1979, 1980). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1959–1976, 

1978–1980). 
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Статистичні звіти про кількість населення, худоби та підсумки сівби, про хід будівництва 

(1947–1949, 1958, 1962–1964, 1970). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 

1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980).  

Бюджети сільради. Кошториси витрат (1946, 1948, 1968–1980). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1947–1956, 1958–1980). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 4; 1944, 1945 рр. 

Постанови і директиви райвиконкому. Директиви районного військового комісаріату. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3541  Виконавчий комітет Товсторогівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Товсті 

Роги Лисянського району Черкаської області 

Справ: 17; 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1946–1954 рр. 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1953). 

Протоколи загальних зборів мешканців села (1951). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953). 

Бюджети сільради. Звітні відомості про виконання сільського бюджету (1953, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3542  Виконавчий комітет Журжинецької сільської Ради народних депутатів, с. 

Журжинці Лисянського району Черкаської області 

Справ: 201; 1960–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 201; 1960–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1965–

1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1962–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій. 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1961–1964, 1979, 

1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1961–1963, 1967, 1969–1980). 

Річні статистичні звіти про кількість населення (1962). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 



1468 

 

Бюджети сільради (1961–1980). Кошториси витрат (1968–1980). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1961–1968, 1970–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1960, 1963, 1965, 1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3543  Виконавчий комітет Хижинської сільської Ради народних депутатів, с. Хижинці 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 271; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 271; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1952–1980); засідань виконкому (1954–1980); загальних зборів 

мешканців села (1966–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями 

(1967–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959–1982). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1957–1961, 1963, 

1973, 1980). Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1948, 1959–

1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1957, 1961, 1963). Річні 

і одноразові статистичні звіти про кількість населення, худоби, насаджень та посівів (1956, 

1958, 1962). 

Акти приймання-передавання справ при зміні голів і секретарів сільради (1944–1946, 1948, 

1959–1965). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки і біографії кандидатів (1957–1959, 1961, 1963, 

1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1952–1980). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1956–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1951–1955, 1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3544  Виконавчий комітет Боярської сільської Ради народних депутатів, с. Боярка 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 301; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 301; 1945–1980 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1945). 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1950–1959, 1961–1980); засідань виконкому (1947, 1950–

1980); загальних зборів мешканців села (1951, 1954, 1955, 1963–1965, 1968–1980); звітних 

зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1954, 1963, 1970–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1950–1982). 
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Документи: (протоколи, плани) Ради громадськості у справах неповнолітніх (1969, 1970); 

(плани, список) депутатської групи народного контролю (1969, 1975, 1976). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953, 1957–1960, 

1963–1967). Інформації про організаційно-масову роботу (1958, 1963–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки кандидатів (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 

1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1950–1980). Кошториси витрат (1965–1980). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1950–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3545  Виконавчий комітет Вотилівської сільської Ради народних депутатів, с. Вотилове 

Лисянського району Черкаської області 

Справ 325; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 325; 1944–1980 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1944, 1946). 

Протоколи: сесій сільради (1945–1980); засідань виконкому (1944, 1947–1980); загальних 

зборів мешканців села (1950, 1952–1955, 1960–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1975–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1946, 1949, 1952–1982). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 

1954–1970, 1979, 1980). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1949, 1958–1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1956–1962, 1971); про 

кількість населення, наявність худоби, підсумки сівби та житлове будівництво (1946–1950). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 

1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Кошториси витрат (1946, 1947, 1956–1980). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1948–1980). 

Акти, списки про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). Списки: 

громадян, насильно вивезених до фашистської Німеччини (1945); військовослужбовців, які 

загинули в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (1946); репатрійованих громадян 

(1946); установ і їх керівників (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3546  Виконавчий комітет Босівської сільської Ради народних депутатів, с. Босівка 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 297; 1944–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 297; 1944–1980 рр. 

Рішення, директиви райвиконкому (1944, 1946). 

Протоколи: сесій сільради (1949–1980); засідань виконкому (1944–1946, 1949–1952, 1954–

1963, 1965–1980); загальних зборів мешканців села (1950, 1951, 1953, 1958, 1964–1979); 

звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1949, 1952, 1969–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1949, 1951–1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1956, 1960, 

1961, 1963, 1979, 1979, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1957–1970, 1972–

1979). 

Заключні звіти про підсумки сівби (1945, 148). Статистичні звіти про кількість населення, 

худоби (1946–1949, 1960 ). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки депутатів (1947, 1950, 1953, 1957, 1959, 1961, 

1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1945–1980). Кошториси витрат (1945–1949, 1965–1980). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1946–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1957). 

Списки: громадян, насильно вивезених до фашистської Німеччини (1944); мобілізованих до 

Радянської Армії (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3547  Виконавчий комітет Семенівської сільської Ради народних депутатів, с. Семенівка 

Лисянського району Черкаської області 

Справ 230; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 230; 1946–1980 рр. 

Рішення і директиви райвиконкому (1946). 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1947, 1948, 1953, 1955–1980); загальних 

зборів мешканців села (1971, 1972); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1969–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1955, 1958–1962, 1965, 1969–

1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1956, 1958, 1959, 

1961, 1979, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1968–1974, 1977–1980). 

Заключні звіти про підсумки сівби (1946, 1947). Статистичні звіти про кількість населення, 

худоби і посівів (1949, 1950). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1946–1976, 1978–1980). Кошториси витрат (1968–1976, 1978–1980). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1951, 1952, 1955, 1959–1976, 1978–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1947–1950, 1954, 1956–1958). 
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Списки громадян, насильно вивезених до фашистської Німеччини (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3548  Виконавчий комітет Виноградської сільської Ради народних депутатів, с. 

Виноград Лисянського району Черкаської області 

Справ: 280; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 280; 1944–1980 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1945, 1960). 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1948–1980); засідань виконкому (1944, 1945, 1947, 1949–

1980); загальних зборів мешканців села (1959, 1960, 1962, 1968–1980); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1967–1972, 1975–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1950, 1952, 1958–1982). 

Плани роботи виконкому (1946, 1968). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1950, 1953, 1955, 

1961, 1979, 1980). Інформації, довідки про організаційно-масову роботу (1953–1956, 1959–

1980). 

Статистичні звіти про кількість населення, наявність худоби (1947, 1949, 1955–1957, 1962–

1964). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 

1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Кошториси витрат (1963–1980). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1946, 1947, 1949, 1951–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3549  Виконавчий комітет Погибляцької сільської Ради депутатів трудящих, с. Погибляк 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 48; 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1953); засідань виконкому (1946–1949); загальних зборів 

мешканців села (1947–1949). 

Плани роботи постійних комісій (1950, 1952, 1953). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1947, 1949). 

Статистичні звіти про кількість населення, худоби, посівів (1946, 1948, 1949). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат (1946, 1949). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1946–1950). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1949, 1951, 1953, 1954). 
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Опис 1и 

Справ: 4; 19471950 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3550  Виконавчий комітет Петрівсько-Гутянської сільської Ради народних депутатів, с. 

Петрівська Гута Лисянського району Черкаської області 

Справ 313; 1944–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ 284; 1944–1977 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1977); засідань виконком (1944–1947, 19551977); загальних 

зборів мешканців села (1945, 1946, 1956–1977); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1955, 1958, 1959, 1965–1970). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1947, 1949–1977). 

Плани роботи виконкому (1946, 1956). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1946, 1953, 1956–

1961, 1963). Інформації про організаційно-масову роботу (1955–1965, 1967–1977). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1945, 1958, 1960, 1967, 

1969, 1973); про кількість населення, наявність худоби (1946–1949, 1954, 1962). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради (1945–1977). Штатні розписи, кошториси витрат (1952–1977). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1946–1977). 

Списки: молоді, насильно вивезених до фашистської Німеччини (1944); мобілізованих до 

Радянської Армії та їх сімей (1944). 

 

 

Опис 1и 

Справ: 29; 1947, 1950, 1953, 1957–1959, 1961, 1963, 1965 рр. 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, особові картки депутатів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3551  Виконавчий комітет Петрівсько-Попівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Петрівка–Попівка Лисянського району Черкаської області 

Справ 264; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 
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Справ 242; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1947, 1948, 1955–1980); 

загальних зборів мешканців села (1947, 1948, 1950–1953, 1963–1967, 1969–1980); звітних 

зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1975–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1950, 1952–1954, 1959–1982). 

Звіти про роботу виконкому (1967–1973). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1979, 1980). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1967–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947, 1948, 1950–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1949–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету. 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1961, 1962). 

 

 

Опис 1и 

Справ: 22; 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 рр. 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, особові картки депутатів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3552  Виконавчий комітет Дібрівської сільської Ради народних депутатів, с. Дібрівка 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 248; 1944–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 226; 1944–1977 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1944–1946). Розпорядження, директиви районного 

військового комісаріату (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1965, 1967–1977); засідань виконкому (1944–1947, 1955–

1977); загальних зборів мешканців села (1944, 1958–1977); звітних зборів виборців і звіти 

депутатів перед виборцями (1959, 1969–1977). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959–1977). 

Інформації про роботу сільради (1956). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953, 1955, 

1956, 1958–1961, 1963, 1964). Інформації про організаційно-масову роботу (1966–1977). 

Статистичні звіти про кількість населення, худоби та підсумки сівби (1947–1949, 1954, 1956, 

1962). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1969, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради (1945–1977). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1947, 1949–1977). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947–1977). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1947). 
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Опис 1и 

Справ: 22; 1950, 1953, 1955, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 рр. 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки депутатів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3553  Лисянська машинно-тракторна станція Черкаського обласного управління 

сільського господарства, с. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

Справ 50; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ 50; 1944–1957 рр. 

Виробничо-фінансові плани станції. 

Річні звіти про роботу станції. 

Головні книги. Книги обліку основних засобів (1949, 1950, 1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3554  Лисянська міжколгоспна будівельна організація ―Міжколгоспбуд‖ Черкаського 

обласного об’єднання по будівництву ―Облміжколгоспбуд‖, с. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області 

Справ 97; 1957–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ 96; 1957–1970 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження ―Облміжколгоспбуду‖ (1962, 1963, 1965–1970). 

Постанови, рішення райвиконкому (1966, 1967, 1969, 1970). 

Статут міжколгоспбуду (1968). Положення про міжколгоспбуд (1965). 

Протоколи: засідань ради міжколгоспбуду (1965, 1966, 1968, 1970); загальних зборів 

уповноважених колгоспників (1957–1959, 1961, 1965, 1966, 1970). 

Будівельні виробничо-фінансові плани (1961–1970). Виробничі плани (1959, 1960). 

Документи (акти, висновки, рішення) перевіряння організації керівними органами і органами 

народного контролю (1962–1968). 

Аналізи господарської діяльності організації (1963–1968). Статистичні звіти з праці (1967–

1970). 

Колективні умови між адміністрацією і профспілковою організацією (1962, 1966–1970). 

Соцзобов’язання міжколгоспбуду (1967, 1969, 1970). 

Акти приймання в експлуатацію закінченого будівництва (1968–1970). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1961–1969). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність організації Оборотний баланс (1958–1960). 

Книги обліку основних засобів, колгоспних фондів і резервів (1957–1964). 
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Опис 1м 

Справ: 1; 1968 р. 

Протоколи засідань профспілкового будівельного комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3559  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Росія‖, с. Чорнявка Черкаського району 

Черкаської області 

Справ 94; 1961–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ 57; 1961–1976 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1962, 1964, 1967–1972, 1974, 1976). 

Документи (протоколи, плани, список, інформації) бюро економічного аналізу (1971–1976). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1961, 1963, 1976). 

Колгоспна багатотиражка ―Шлях до комунізму‖ (1964). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1962, 1974). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1961–1966, 1974, 1975). Звіт 

ліквідаційної комісій (1976). 

Книги історії полів і сівозмін (1968–1975). Шнурові книги обліку насіння (1968, 1971–1975). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 37; 1964–1976 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1968, 1970–1972); загальних зборів 

членів профспілки (1964–1966, 1969, 1973, 1974, 1976); засідань профспілкового комітету. 

Звітні доповіді голови профкому (1965, 1966, 1972, 1975). 

Плани роботи профспілкового комітету (1972, 1975, 1976). 

Кошториси витрат (1965, 1967–1976). Фінансові і статистичні звіти (1965–1976). 

 

 

 

Ф. Р-3560  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. Тубільці Черкаського 

району Черкаської області 

Справ: 154; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 18; 1951–1955 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Книги головних рахунків (1951, 1952). Книги обліку фондів, грошових і натуральних 

прибутків та їх розприділення (1951, 1952). 

 

 

Опис 2 
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Справ 71; 1954–1973 рр. 

Рішення райвиконкому (1966, 1968). 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967–1971). 

Протоколи засідань, плани роботи, список бюро економічного аналізу (1969, 1972, 1973). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1957–1961, 1964). 

Листування з обласним управління по будівництву та експлуатації шосейних шляхів про 

будівництво шляхів в селі (1968, 1969). 

Аналізи виконання планових завдань та фактичних затрат на виробництво продукції (1970, 

1971). 

Документи (плани, заходи, угода, звіти) з охорони праці і техніки безпеки (1970, 1971). 

Списки передовиків колгоспу (1966, 1967, 1973). 

Фінансові плани (1970, 1971). 

Книга історії полів і сівозмін (1966–1970). Шнурова книга обліку насіння (1966–1968). 

 

 

Опис 3 

Справ 36; 1973–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1974–1980). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1974, 1976, 1978, 1979). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1978, 1979). 

Шнурові книги обліку насіння (1978, 1979). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1973–1975, 1978–

1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ 29; 1966–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів і документи до них; загальних зборів 

членів профспілки (1968, 1971, 1972); засідань профспілкового комітету. 

Плани роботи профспілкового комітету (1971, 1972). 

Документи (соцзобов’язання, умови, показники і інш.) по соцзмаганню (1971, 1972). 

Кошториси доходів і видатків. Фінансові і статистичні звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3562  Виконавчий комітет Катеринопільської районної Ради народних депутатів, смт. 

Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Справ 665; 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ 154; 1944–1962 рр. 

Документи загального відділу, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, бюджетно-

фінансової роботи. 
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Опис 2 

Справ 511; 1966–1985 рр. 

Документи загального відділу, організаційно-масової роботи, виборів до Ради, бюджетно-

фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3563  Виконавчий комітет Потоківської сільської Ради народних депутатів, с. Потоки 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ 376; 1945–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ 376; 1945–1988 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945–1957, 1959–1988); засідань виконкому (1945–1948, 1955–

1988); загальних зборів мешканців села (1945, 1947, 1955, 1956, 1960–1964, 1967–1988); 

звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1957–1976, 1978–1988). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1949, 1950, 1952–1956, 1958–

1990). 

Плани роботи виконкому (1951, 1981–1988). 

Довідки, інформації про роботу сільради (1961, 1962, 1965, 1968, 1969). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1950, 

1955–1963, 1967–1973, 1977). Інформації про організаційно-масову роботу (1961–1976, 1981–

1988). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 

1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987). 

Бюджети сільради (1946–1988). Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1977, 1980–1988). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948–1962, 1964–1988). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945–1947, 1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3564 Виконавчий комітет Пальчиківської сільської ради народних депутатів, с. Пальчик 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ 361; 1944–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ 361; 1944–1988 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1963, 1965–1988); засідань виконкому (1944, 1946–1949, 

1952–1988); загальних зборів мешканців села (1954–1958, 1967–1988); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1968–1988). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1949, 1954–1989). 

Плани роботи виконкому (1981–1988). 
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Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949–1953, 

1955–1960, 1962, 1966–1972, 1978–1988). Інформації про організаційно-масову роботу (1971–

1980, 1982–1988). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1983–1985). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987). 

Бюджети сільради (1948–1988). Кошториси витрат (1947–1988).  

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1951–1954). 

Документи (плани, акти, звіти, журнали) групи народного контролю (1981–1988). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3565  Виконавчий комітет Єрківської селищної Ради народних депутатів, смт. Єрки 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 344; 1944–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 344; 1944–1986 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1944, 1961). 

Протоколи: сесій селищної Ради (1949–1986); засідань виконкому (1949–1986); загальних 

зборів мешканців селища (1955, 1961, 1967–1986); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1962–1964, 1967–1977, 1979–1983, 1985, 1986). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1957, 1961–1987). 

Плани роботи виконкому (1976–1986). 

Інформації про діяльність виконкому (1968–1971). 

Умови, договори на соцзмагання між селищними Радами і акти перевіряння їх виконання 

(1949–1955, 1957, 1959–1964, 1967–1972, 1974, 1977–1986). Інформації про організаційно-

масову роботу (1955, 1961–1963, 1972–1982, 1984–1986). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985). 

Бюджети сільради (1946, 1949–1959, 1961–1986). Штатні розписи, кошториси витрат (1948–

1986). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1951–1986). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1950, 1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3566 Виконавчий комітет Вербовецької сільської Ради народних депутатів, с. Вербовець 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 309; 1944–1984 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 309; 1944–1984 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1949–1957, 1959–1984); засідань виконкому (1944–1957, 

1959–1984); сходок мешканців села (1967–1985); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1967–1984). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1956, 1959–1984). 

Плани роботи виконкому (1981, 1982). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949–1959, 

1961–1963, 1965, 1967–1972, 1977, 1980, 1981). Інформації про організаційно-масову роботу 

(1949, 1952, 1953, 1955, 1961–1963, 1968–1980, 1982). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1980, 1982). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982). 

Бюджети сільради (1947–1961, 1963, 1965–1984). Штатні розписи, кошториси витрат (1946–

1950, 1953, 1957, 1958, 1963, 1965–1984). Річні звіти про виконання сільського бюджету 

(1946, 1949, 1952, 1963, 1967–1970, 1972–1984). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1944–1948, 1950, 1951, 1953–1962, 

1964–1966, 1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3567  Виконавчий комітет Луківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Луківка 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ 62; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ 62; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1946–1954); засідань виконкому (1944–1949); загальних 

зборів мешканців села (1946, 1950). 

Плани роботи, інформації, списки постійних комісій (1947, 1948, 1952–1954). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1946, 1948, 1949, 

1951–1954). 

Акт передавання документів і майна Пальчиківській сільради (1954). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1953). 

Бюджети сільради (1945–1954). Штатний розпис (1944). Кошториси витрат. Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1947–1949, 1951–1954). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1950, 1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3568  Виконавчий комітет Залізняцької сільської ради депутатів трудящих, с. Залізнячка 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ 64; 1944–1954 рр. 
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Опис 1 

Справ 64; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1944–1948); загальних зборів мешканців села 

(1953). 

Плани роботи виконкому (1945–1947). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949–1953). 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай в господарствах колгоспників, одноосібників, 

працівників та службовців (1945). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953). 

Бюджети сільради (1945–1954). Штатні розписи (1945, 1946, 1949, 1950, 1952, 1954). 

Кошториси витрат (1945–1954). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1945–1954). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1951, 1952, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3569  Катеринопільська центральна районна лікарня відділу охорона здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ 338; 1944–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ 327; 1944–1954 рр. 

Накази облвідділу охорони здоров’я (1956–1964, 1967–1970, 1973–1975). Рішення 

райвиконкому (1951, 1956–1962, 1965, 1967–1970, 1973–1975). Накази, розпорядження: 

головного лікаря Шполянської центральної районної лікарні (1963, 1964); головного лікаря 

Катеринопільської центральної районної лікарні з питань охорони здоров'я в районі (1972–

1984). 

Протоколи конференцій медичних працівників району і документи до них (1959–1963, 1966–

1973, 1977); засідань медичної ради лікарні (1957–1963, 1966–1984); комісій і документи до 

них з проведення громадського огляду роботи лікувально-профілактичних установ району 

(1972–1977); розтинів (1974, 1975, 1977–1979). 

Плани: роботи лікарні (1956–1959, 1965–1984); медичних установ району (1959–1966). 

Акти перевірянь роботи медичних установ району (1959–1963, 1983, 1984). 

Листування з Шполянською центральною районною лікарнею з організаційно-господарських 

питань (1963, 1964). 

Річні текстові звіти: про роботу лікарні (1952, 1955, 1959, 1960, 1968–1974); медичних 

установ району (1955–1963). Основні аналізи діяльності лікарні і дільничних лікарень (1966, 

1967). Звіти про роботу з охорони здоров’я в районі (1979–1981). Річні статистичні звіти: 

лікарні і медичних установ району (1954–1974, 1983); про діяльність і кадри медичних 

установ району (1972–1974, 1983); одноразовий статистичний звіт про чисельність 

адміністративно-управлінського персоналу (1962). 

Соцзобов’язання працівників охорони здоров’я і показники їх виконання (1974, 1975, 1979, 

1980, 1984). 

Зведені бюджети медичних установ району (1958, 1959, 1969–1984). Штатні розписи, 

кошториси витрат (1951–1984). Мережа, штати і фонд зарплати медичних установ району 

(1967, 1968). Річні бухгалтерські звіти (1951–1963, 1965–1984). Звіти про залишки коштів по 
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рахунках і праці (1959–1963). Акти документальних ревізій лікарні (1954, 1956, 1964, 1965, 

1967, 1969, 1970). 

Книги обліку кредитів (1945–1949). 

 

 

Опис 1м 

Справ 11; 1970–1979 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1974–1976); звітно-виборних зборів 

співробітників відділень лікарні (1974, 1975); загальних зборів членів профспілки (19741981); 

засідань місцевого комітету (1970–1973, 1977–1979). 

Угоди між адміністрацією лікарні і місцевим комітетом профспілки на проведення заходів з 

охорони праці і техніки безпеки (1973, 1975). 

Статистичні звіти про роботу місцевого комітету (1974, 1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3570  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Катеринопільської районної ради 

депутатів трудящих, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 63; 1944–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 63; 1944–1955 рр. 

Накази, розпорядження Київського облвідділу охорони здоров’я. Рішення райвиконкому 

(1948, 1951–1954). 

Протоколи виробничих нарад медичних працівників району (1948, 1950–1955). 

Плани роботи відділу (1952–1955). 

Листування з Київським облвідділом охорони здоров’я і Катеринопільським райвиконкомом 

про лікувально–профілактичну роботу (1946, 1948–1950). 

Загальні відомості (паспорт) медичних установ району (1947). 

Звіти: медичних установ району про роботу (1944); про розгортання мережі дитячих ясел 

(1944, 1945). Статистичні звіти: відділу і медичних установ району про лікувально-

профілактичну та роботу підсобного господарства (1946–1955); про чисельність працівників і 

витрат фонду зарплати (1945, 1948–1953). 

Список медичних установ району (1944). 

Бюджет відділу (1948). Штатні розписи, кошториси витрат відділу і медичних установ району 

(1948–1955). Статистичні звіти про витрати коштів по бюджету (1948–1954). 

Книги обліку і витрат по бюджету (1947); поточних рахунків відділу (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3571  Петраківська машинно-тракторна станція Черкаського обласного управління 

сільського господарства, с. Петраківка Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 34; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 34; 1944–1946, 1948–1958 рр. 

Виробничо-фінансові плани станції (1944–1946, 1948, 1951–1958). 

Колективний договір між адміністрацією станції і профспілковою організацією (1956). 

Документи: (плани, заявки, інформації і інш.) про роботу з кадрами (1956, 1957); (річні 

титульні списки, плани капітальних вкладень, звіти) з капітального будівництва (1957). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950, 1951, 1954, 1955, 1957, 1958). Річні бухгалтерські 

звіти. Акти документальних ревізій станції (1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3572  Катеринопільська машинно-тракторна станція Черкаського обласного управління 

сільського господарства, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Справ 71; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ 67; 1944–1958 рр. 

Розпорядження Черкаського облуправління сільського господарства (1956, 1957). Рішення 

райвиконкому (1956, 1957). 

Протоколи: нарад керівників, членів тракторних бригад і агрономів (1948–1951, 1954, 1955); 

засідань ради станції (1953–1957); виробничих нарад (1955–1958); загальних зборів 

працівників і службовців (1947, 1948, 1951). 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспів зони станції (1954). Плани 

розвитку сільського господарства колгоспів зони станції (1955, 1956, 1958). Виробничо-

фінансові плани станції. Виробничі плани колгоспів зони станції (1955). 

Нагородні листи і виробничі характеристики передовиків виробництва, представлених до 

урядових нагород (1954). Списки працівників станції – передовиків виробництва і новаторів 

(1951–1953). Документи (показники, довідки, характеристики і інш.) з представлення станції 

учасником Всесоюзної сільськогосподарської виставки (1951, 1952). 

Колективні договори між адміністрацією станції і профспілковою організацією (1951, 1952, 

1954, 1957). 

Документи: (пропозиції, звіти) з раціоналізації і винахідництва (1955–1957); (плани, накази, 

звіти, листування) про роботу з кадрами (1949, 1959). 

Договори на соцзмагання між машинно-тракторними станціями і акти перевіряння їх 

виконання (1951, 1956). 

Списки працівників за професіями, місцем проживання (1951–1953); голів колгоспів і 

спеціалістів сільського господарства в колгоспах зони станції (1951–1953). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1948, 1950–1952, 1957, 1958). Річні бухгалтерські 

звіти (1944–1957). Акти документальних ревізій, перевірянь (1952–1958). 

 

 

Опис 1м 

Справ 4; 1955–1957 рр. 

Протоколи: профспілкової конференції (1956); звітно-виборних профспілкових зборів (1957); 

загальних зборів членів профспілки (1956); засідань робітничого комітету. Звітна доповідь 

голови робітничого комітету. 

Статистичні звіти про роботу робітничого комітету (1956). 
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Ф. Р-3573  Катеринопільська ремонтно-технічна станція Черкаського обласного управління 

сільського господарства, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 22; 1958–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1958–1960 рр. 

Виробничо-фінансові плани станції. 

Одноразові статистичні звіти про чисельність спеціалістів з вищою і середньою освітою, 

підготовку та підвищення кваліфікації кадрів (1959). 

Колективні договори між адміністрацією станції і профспілковою організацією (1959, 1960). 

Документи (пропозиції, звіти) з раціоналізації і винахідництва (1958, 1959); (річні титульні 

списки, плани з праці, звіти) з будівництва. 

Акти передавання Петраківської машинно-тракторної станції Катеринопільській ремонтно-

технічній станції (1958); Мокрокалигірського відділення Шполянської ремонтно-технічної 

станції у відання Катеринопільській ремонтно-технічній станції (1959). 

Штатні розписи. Кошториси витрат (1960). Річні бухгалтерські звіти. Акти документальних 

ревізій і перевірянь станції (1958, 1960). 

 

 

Опис 1м 

Справ 2; 1959, 1960 рр. 

Протоколи: звітно-виборної профспілкової конференції (1960); звітно-виборних 

профспілкових зборів (1959). Звітна доповідь голови робітничого комітету (1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3574  Катеринопільське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого об’єднання по 

виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ 254; 1961–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ 198; 1961–1985 рр. 

Постанови Катеринопільського районного комітет народного контролю (1974, 1975). Накази 

керуючого об’єднанням з основної діяльності (1972–1985). 

Протоколи: засідань техніко-економічної Ради об’єднання і документи до них (1976–1985); 

виробничих нарад (1976–1978). 

П’ятирічний план розвитку об’єднання (1976–1980). Річні виробничо-торгівельно-фінансові 

плани (1966, 1967, 1969, 1972–1976). Виробничо-фінансові плани (1963, 1977–1985). Річні 

плани з праці і фонду зарплати (1973–1975, 1982–1985). 

Акти обстеження об’єднання районним і обласним фінансовими відділами та обласним 

виробничим об’єднанням (1976–1978). 
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Річні аналізи виробничої, торгівельної і фінансової діяльності об’єднання (1966, 1970–1985). 

Аналізи: собівартості і рентабельності механізованих робіт (1969, 1970, 1972–1975); 

виконання плану з праці і використання фонду зарплати (1973–1975). Річні статистичні звіти: 

про виконання планів з продукції і праці (1966, 1968–1975, 1982–1985); про чисельність 

працівників апарату управління (1976–1978, 1982–1985). 

Колективні договори між адміністрацією об’єднання і профспілковою організацією (1961, 

1962, 1966, 1967, 1969–1975). Соцзобов’язання і умови на соцзмагання колективу (1970–

1975). 

Документи: (протоколи, плани) бюро економічного аналізу (1978, 1981); (плани, звіти) про 

впровадження нової техніки (1976–1985); (протоколи, звіти, акти, листування) з охорони 

праці і техніки безпеки (1961–1963, 1965, 1969–1985); (інформації, звіти) про роботу з 

кадрами (1976–1985); (титульні списки, плани) з капітального будівництва (1961–1963). 

Фінансовий план (1971). Штатні розписи, кошториси витрат (1969, 1976–1985). Річні 

бухгалтерські звіти (1976–1985). 

Документи: (протоколи, колдоговори, соцзобов’язання, кошториси, звіти) робітничого 

комітету профспілки (1982–1985); (протоколи, плани, акти, списки) групи народного 

контролю (1980–1984). 

 

 

Опис 1м 

Справ 56; 1961–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1967, 1972–1974); загальних зборів 

членів профспілки (1961–1965, 1969–1981); засідань робітничого комітету (1966, 1969–1981). 

Звітні доповіді голови робітничого комітету (1967, 1970). 

Колективні договори між адміністрацією об’єднання і профспілковою організацією (1976, 

1978–1981). Акти про виконання умов колективних договорів (1967, 1968, 1978). 

Соцзобов’язання колективу і інформації про їх виконання (1966, 1968, 1976–1981). 

Кошториси витрат (1962–1964, 1969, 1972–1981). Фінансові і статистичні звіти (1962–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3575  Відділ народної освіти виконавчого комітету Катеринопільської районної Ради 

народних депутатів, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Справ 244; 1943–1949, 1966–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 244; 1943–1949, 1966–1980 рр. 

Накази, розпорядження Київського облвідділу народної освіти (1949). Накази: Черкаського 

облвідділу народної освіти (1967); завідуючого відділом з основної діяльності (1970, 1971, 

1973–1981). 

Протоколи: нарад директорів шкіл району (1966–1976); нарад учителів шкіл району (1967–

1980); засідань ради народної освіти при відділі (1967–1983); семінарів заступників 

директорів шкіл району (1967–1970, 1976–1982); засідань методичних об’єднань (1967–1980). 

Плани: роботи відділу (1968–1980); розвитку мережі шкіл району (1946, 196–1968, 1970, 

1972, 1974–1979). Мережа дитячих дошкільних установ (1967, 1969). 

Документи (доповідні записки, акти, висновки) перевірянь і обслідувань роботи шкіл району 

(1948, 1967, 1969, 1971–1975, 1977–1980). 
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Списки нагороджених працівників народної освіти (1976–1980); випускників шкіл, 

нагороджених золотими медалями (1976–1980). 

Річні звіти, інформації про роботу відділу (1943, 1945–1949, 1967–1976, 1979, 1980). 

Документи (протоколи, плани, рішення) про роботу методичного кабінету відділу (1968, 

1969, 1972–1980). Довідки про роботу дошкільних установ (1968, 1973, 1976). Інформації про 

підсумки навчального року в школах району (1971). Річні статистичні звіти: відділу (1948, 

1949, 1967–1979); шкіл району (1943–1945, 1947–1949, 1967–1978). 

Соцзобов’язання працівників народної освіти і довідки про їх виконання (1975–1979). 

Списки учителів, завідуючих шкіл району, старших піонервожатих (1944, 1949, 1968–1971, 

1974–1979). 

Кошториси витрат відділу і шкіл району (154–1948, 1967–1979). Річні фінансові звіти відділу 

(1967–1979). Річні звіти про виконання кошторисів витрат (1967–1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3576  Фінансовий відділ виконавчого комітету Катеринопільської районної Ради 

народних депутатів, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 559; 1944–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ 63; 1944–1961 рр. 

Документи: керівництва і контролю; інспекцій бюджетної і державних доходів; по штатах, 

контролера-ревізора; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ 477; 1967–1983 рр. 

Документи: керівництва і контролю; інспекцій бюджетної і державних доходів; по штатах, 

контролера-ревізора; бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ 19; 1967–1974 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1971–1974); загальних зборів членів 

профспілки (1967–1970, 1972–1974); засідань місцевого комітету (1967–1969, 1972–1974). 

Плани роботи місцевого комітету (1973, 1974). 

Статистичні звіти про роботу місцевого комітету (1969, 1972, 1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3577  Народний суд Катеринопільського району, смт. Катеринопіль Катеринопільського 

району Черкаської області 

Справ: 58; 1950–1972 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 58; 1950, 1957, 1960–1972 рр. 

Протоколи оперативних і виробничих нарад працівників суду (1960, 1962–1964, 1967–1972). 

Статистичні звіти про роботу суду (1957, 1960–1965, 1967–1972). Листування з Черкаським 

обласним судом про практику роботи суду (1960–1964). 

Документи про узагальнення судової практики (1957, 1960–1962, 1964–1972). 

Книги реєстрації виконаних документів, переданих судовому виконавцю (1960–1962, 1968–

1972). Алфавітні книги судового виконавця (1950, 1963, 1969–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3578  Катеринопільська міжколгоспна будівельна організація (міжколгоспбуд) 

Черкаського обласного міжколгоспного об’єднання по будівництву ―Облміжколгоспбуд‖, 

смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Справ 64; 1957–1968 рр. 

 

Опис 1 

Справ 64; 1957–1968 рр. 

Розпорядження Черкаського ―Облміжколгоспбуду‖ (1965, 1966, 1968). Накази, 

розпорядження начальника міжколгоспбуду з основної діяльності (1967, 1968). 

Протоколи: засідань ради міжколгоспбуду (1958–1960, 1962); зборів уповноважених 

колгоспів (1957–1959, 1961–1963, 1968); загальних зборів працівників і службовців (1966). 

П’ятирічний план розвитку виробничої бази міжколгоспбуду (1966–1970). Річні плани 

будівельно-монтажних робіт (1959, 1962–1968). Будівельно-промислово-фінансові плани 

(1967, 1968). 

Листування з Черкаським облвиконкомом, райвиконкомом і облуправлінням сільського 

господарства про відведення земель для будівництва кар’єрів та промислової бази, з питань 

капітального будівництва (1958–1962, 1965, 1966, 1968). 

Річний статистичний звіт про виконання плану будівельно-монтажних робіт (1966). Річні 

звіти про роботу з кадрами (1967, 1968). 

Колективні договори між адміністрацією міжколгоспбуду і профспілковою організацією 

(1965–1968). 

Акти здавання нових об’єктів в експлуатацію (1965–1967). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1957–1960, 1962, 1965, 1966). Річні бухгалтерські звіти 

(1957–1959, 1963, 1965–1968). Акти документальної ревізії міжколгоспбуду (1966, 1968). 

Книга обліку майнових внесків  колгоспів (1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3579  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше Травня‖, с. Киселівка 

Мокрокалигірського району Київської області 

Справ: 16; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1944–1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1945–1949). 



1487 

 

Книги обліку: основних засобів виробництва, фондів, грошових прибутків і їх розприділення, 

розрахунків з установами (1944, 1945, 1947–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3580  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Першого Травня, с. Киселівка 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 46; 1950–1956, 1962, 1967–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1950–1956, 1962, 1967–1968 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1950–1955, 1962, 

1967, 1968). Звітна доповідь голови колгоспу (1968). 

Зоотехнічний звіт колгоспу (1962). 

Технологічна карта колгоспу (1967). 

Акт про розподіл майна між колгоспами (1967). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952, 1956). 

Книги обліку: основних засобів виробництва, грошових і натуральних затрат (1951). 

 

 

Опис 2 

Справ 28; 1969–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1969). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1975–1980). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1973–1975, 1977–1980). 

Книга історії полів і сівозмін (1974–1980). Шнурова книга обліку насіння (1975). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1969–1971, 1973–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3581  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комінтерн‖, с. Киселівка 

Мокрокалигірського району Київської області 

Справ 3; 1946–1947 рр. 

 

Опис 1 

Справ 3; 1946, 1947 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Книга обліку фондів, грошових прибутків і їх розприділення (1947). 
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Ф. Р-3582  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях Леніна‖, с. Ярошівка 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ 65; 1944–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ 65; 1944–1962 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1947–1950, 1952, 1953, 1957, 1960 ). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1946, 1948, 1950–1957); засідань правління 

колгоспу (1945–1948, 1950–1956). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1953). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1947, 

1951, 1962). 

Агрономічні звіти (1959, 1960, 1962). Зооветеринарний звіт (1962). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948–1953, 1955–1962). 

Земельно-шнурова книга колгоспу (1944). 

Книга головних рахунків (1944). Книги обліку: основних засобів виробництва, фондів, 

грошових і натуральних прибутків та їх розприділення (1944–1947, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3583  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, с. Єлизаветка 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ 98; 1963–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 38; 1963–1968 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1965, 1967). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1963–1965). 

Зоотехнічні звіти. 

Документи (пояснююча записка, технічно-робочі проекти, кошториси) на будівництво школи 

(1964). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1963–1965). 

Якісно-насіннева книга (1966–1970). 

 

 

Опис 2 

Справ 60; 1969–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1972, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1974, 1976–1979). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1969, 1971, 1973, 1974, 1976–1981). 

Якісно-насіннева книга (1974–1978). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1969–1974, 1978–1981); 

(протоколи, плани, акти, журнал) групи народного контролю (1980–1983). 
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Ф. Р-3584  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Радянська Україна‖, с. Єлизаветка 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ 46; 1951–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ 46; 1951–1962 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951, 1953–1955, 1957–1962); засідань правління 

колгоспу (1951, 1953–1962). 

Перспективні плани розвитку колгоспу (1954–1965). Виробничо-фінансові плани колгоспу. 

Умови на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1957, 1960). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952, 1956, 1957). Акти 

ревізійної комісій колгоспу (1961). 

Книги історії полів і сівозмін (1953, 1954). Якісно-насіннева книга (1961–1964). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, грошових і натуральних затрат (1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3585  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ 71; 1963–1968 рр. 

 

Опис 1 

Справ 71; 1963–1968 рр. 

Рішення райвиконкому та територіального виробничого колгоспно-радгоспного управління. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу. Госпрозрахунковий план колгоспу по бригадах і 

фермах (1964–1966). 

Агрономічні звіти (1964, 1966). Зоотехнічні звіти. 

Багатотиражна газета колгоспу ―Колгоспне життя‖ (1965–1968). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Штатні розписи (1963–1966). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1966–1968). 

Технологічні карти колгоспу по рослинництву (1964, 1966). Книга історії полів і сівозмін 

(1965–1969). Якісно-насінневі книги (1963–1969). 

 

 

 

 

 

 Ф. Р-3586  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Радянська Україна‖, с. Михайлівка 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 194; 1931–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ 27; 1931–1941, 1944–1947 рр. 

Директивні вказівки райвиконкому, райкому Компартії (1944). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1944–1947); 

виробничих нарад (1947); членів бригад (1946). 

Виробничий план колгоспу (1944). 

Договори на соцзмагання між колгоспами (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ 110; 1948–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1965, 1968–1972). 

Документи (протоколи, плани, інформації) бюро економічного аналізу (1968–1973). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові плани колгоспу 

(1949, 1950, 1952–1954, 1958–1963, 1965–1972). 

Агрономічні звіти (1960, 1963–1965, 1968–1972). Зооветеринарні звіти (1960–1972). 

Статистичні звіти про підготовку і перепідготовку кадрів (1967–1972). 

Соцзобов’язання колгоспу (1969, 1970). Список осіб, представлених до нагородження (1972). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Протоколи і акти ревізійної 

комісії колгоспу (1958, 1960, 1962–1966, 1968–1972). 

Книги історії полів і сівозмін (1963–1975). Шнурові книги обліку насіння (1967–1976). 

 

 

Опис 3 

Справ 57; 1973–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1974, 1978–1980). 

Списки членів колгоспу, представлених до нагородження (1978–1980). 

Шнурові книги обліку насіння (1975, 1976). 

Документи: (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1977–1980); 

(довідки, акти) групи народного контролю (1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3587  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Ярове Кам’янського району 

Черкаської області 

Справ: 40; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1944–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1946–1958); засідань правління колгоспу (1944–

1957). 

Плани і вказівки організацій районного рівня з сільського господарства (1947). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1944, 1946, 1948–1950, 1952, 1953, 1958). 
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Листування з організаціями районного рівня про стан тваринництва (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1949, 1952). 

Книга реєстрації сівозмін (1948–1952). 

Документи про надання допомоги людям похилого віку та сім’ям загиблих воїнів (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3588  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Грушківка 

Кам’янського району Кіровоградської області 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1948, 1950); засідань правління колгоспу 

(1945, 1947, 1948, 1950). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1944–1948, 1950). 

Договори з машинно-тракторною станцією на проведення робіт і акти перевіряння їх 

виконання (1945). 

Заключні відомості про завершення сільськогосподарських робіт (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1948). 

Головна книга (1944). Книга обліку фондів, грошових прибутків і їх розприділення (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3589  Сільськогосподарсьва артіль (колгосп) ім. Богдана Хмельницького, с. Куликівка 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ 74; 1944–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 74; 1944–1962 рр. 

Розпорядження, директиви райвиконкому і райкому Компартії (1944, 1945). 

Статути артілі (1956, 1958, 1959). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державний план розвитку колгоспу (1953). Перспективний план розвитку колгоспу (1955–

1965). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1944, 1946–1959). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). Акти: ревізійної 

комісії колгоспу (1956, 1957 ); інвентаризації майна і матеріальних цінностей (1944, 1945). 

Книга історії полів і сівозмін (1947–1950). Шнурова книга обліку насіння (1947–1960). 

Книга обліку основних засобів виробництва (1962). 
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Ф. Р-3590  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Ребедайлівка Кам’янського 

району Черкаської області 

Справ: 40; 1944–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1944–1946, 1949–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946, 1950–1962); засідань правління колгоспу 

(1945, 1946, 1950–1962). 

Перспективні плани розвитку колгоспу (1955–1965). Виробничо-фінансові плани колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1946, 1949, 1950–1952). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1958). 

Книги історії полів і сівозмін (1950–1952, 1956). 

 

 

Ф. Р-3591  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жовтневої революції, с. Лебединці 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 150; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 108; 1944–1972 рр. 

Розпорядження, вказівки райвиконкому і райкому Компартії України (1944, 1945, 1967). 

Статути артілі (1958, 1959); колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1972 ); засідань правління колгоспу (1945–

1972). Звітні доповіді голови колгоспу (1966–1972). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1972). 

Зведені плани розвитку сільського господарства (1958–1964). Зобов’язання колгоспу перед 

державою (1944, 1945). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1949–1955, 1958–1961, 1963–

1969). 

Агрономічний звіт (1945). Зооветеринарні звіти (1945). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1945, 1946, 1966). 

Акти: апробації (1944); на виконання робіт машинно-тракторною станцією (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1954, 1958–1964, 1966–1968, 1971, 1972). 

Земельно-шнурова книга (1947–1961). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). Заяви членів 

колгоспу (1944–1946). 

 

 

Опис 2 

Справ 42; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1979, 1980). 
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Ф. Р-3592  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона Армія‖, с. Райгород Кам’янського 

району Кіровоградської області 

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1944, 1945). Розпорядження, вказівки районного 

земельного відділу (1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1948, 1950); засідань правління колгоспу 

(1944–1948). 

Виробничі плани колгоспу (1946–1948, 1950). 

Листування з сільгоспвідділом з питань сільського господарства (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1947–1949). 

Головна книга (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3593  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Завадівка Кам’янського 

району Черкаської області 

Справ: 110; 1944–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 110; 1944–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946, 1947, 1949–1963, 1965–1971, 1973); 

засідань правління колгоспу (1944, 1946–1963, 1965–1971, 1973). Звітні доповіді голови 

колгоспу (1961, 1962, 1964, 1965, 1969). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969, 1970, 1973). 

План розвитку господарства (1959–1965). Виробничо-фінансові плані колгоспу (1947, 1948, 

1950–1955, 1958–1969, 1973). 

Акт перевіряння виконання договору на соцзмагання між колгоспами (1964). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1949, 1952). Акти: 

ревізійної комісії колгоспу (1946, 1947, 1958–1960, 1965, 1967–1973); інвентаризації основних 

засобів і інвентаря (1944). 

Книги історії полів і сівозмін (1961–1973). Шнурові книги обліку насіння (1964, 1966–1971). 

Книги обліку: державних постачань і колгоспної торгівлі, грошових і натуральних прибутків 

та їх розприділення (1944, 1950, 1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3594  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖, с. Копійчана Кам’янського 

району Кіровоградської області 

Справ: 10; 1945–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1945–1949 рр. 
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Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1946). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1947–1949). 

Агрономічний звіт (1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3595  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Пролетар‖, с. Завадівка Кам’янського 

району Кіровоградської області 

Справ: 39; 1930–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 19930–1932, 1934–1950 рр. 

Постанови, розпорядження, вказівки райвиконкому і райкому Компартії України (1944, 

1945). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1944–1947, 1949, 

1950). 

Агрономічний звіт (1944). 

Списки колгоспників, представлених до нагородження (1944). 

Акти апробацій (1944, 1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1930–1932, 1934–1941, 1944–

1946, 1948, 1949). 

Книги обліку продуктів і матеріалів (1942–1944); грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, розрахунків з організаціями і особами (1944, 1945, 1947, 1950). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3596  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Жовтень, с. Кам’янка Кам’янського 

району Черкаської області 

Справ 98; 1938, 1944–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ 98; 1938, 1944–1970 рр. 

Статут артілі (1950). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946, 1948–1970); засідань правління 

колгоспу (1944–1970). Звітні доповіді голови колгоспу (1966, 1967). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1968, 1969). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1944, 1950–1952, 1954, 1957–1960, 1962–1969). 

Списки членів, колгоспу представлених до нагородження (1945). 

Річні бухгалтерські звіти (1938, 1944–1948, 1950–1952). Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1945, 1965–1969). 

Книга історії полів і сівозмін (1967–1971). Шнурова книга обліку насіння (1964–1968). 
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Ф. Р-3597  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―12 років Жовтня‖, с. Олянине 

Кам’янського району Кіровоградської області 

Справ: 23; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1944–1950 рр. 

Розпорядження, вказівки організацій районного рівня (1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948–1950); засідань правління колгоспу (1947–

1950). 

Плани, інформації про проведення польових робіт (1944, 1945). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1950). 

Агрономічні звіти (1944, 1945). Звіти про стан тваринництва, договори на контрактацію 

молодняку (1945). 

Головні книги (1944, 1945). Книги обліку: основних засобів виробництва, продуктів і 

матеріалів, натуральних прибутків і їх розприділення, розрахунків з установами і особами 

(1944, 1945). 

Заяви громадян про прийом в члени колгоспу (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3598  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона Армія‖, с. Кам’янка 

Кам’янського району Кіровоградської області 

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

Розпорядження, вказівки організацій районного рівня (1944). 

Протоколи загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план колгоспу (1946). 

Агрономічні звіти (1944). Зооветеринарні звіти (1944, 1945). 

Акти: апробацій (1945); на виконання робіт машинно-тракторною станцією (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1946, 1950). 

Книги обліку: фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3599  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Кам’янка Кам’янського 

району Кіровоградської області 

Справ: 17; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 17; 1944–1950 рр. 

Розпорядження організацій районного рівня (1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1948); засідань правління колгоспу. 

Планові завдання колгоспу (1947). 

Інформації про проведення посівної кампанії (1944). Відомості про надходження зернових 

культур (1944). 

Договори на соцзмагання між колгоспами (1944, 1945). 

Списки колгоспників (1944). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

Головна книга (1944). Книги обліку матеріалів, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення (1944–1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3600  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дніпро‖, с. Радиванівка Кам’янського 

району Черкаської області 

Справ 297; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 279; 1944–1980 рр. 

Рішення, вказівки райвиконкому і райкому Компартії України (1944, 1945, 1949, 1951, 1952); 

виробничого управління (1963, 1966–1972); сільгоспвідділу і машинно-тракторної станції 

(1944, 1945, 1949). 

Статут колгоспу (1971). 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1944–1946, 1948–1980); засідань правління 

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1965–1980). 

Документи (протоколи, плани, аналізи) бюро економічного аналізу (1969, 1971, 1972, 1979, 

1980). 

Плани розвитку тваринництва (1946); розміщення посівних площ (1965). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1945–1954, 1964–1980). 

Аналізи фінансово-господарської діяльності колгоспу (1970–1972). Агрономічні звіти (1953, 

1965–1980). Зооветеринарні звіти (1964–1980). Статистичні звіти про підготовку і 

перепідготовку кадрів (1969–1980). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання та акти перевіряння їх виконання 

(1951–1953, 1957–1961, 1966–1972, 1976–1980). 

Акти по обміру посівів (1944). 

Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізійної комісії колгоспу (1945, 1948, 1949, 1954, 1959–

1962, 1964–1966, 1969–1980). 

Книги історії полів і сівозмін (1949–1971, 1976–1980). Шнурові книги обліку насіння (1965–

1976, 1979). 

Головні книги (1944, 1945). Книги обліку основних засобів виробництва, державних 

постачань і колгоспної торгівлі, продуктів і матеріалів, натуральних прибутків і їх 

розприділення (1944, 1945). 

 

 

Опис 2м 

Справ 18; 1976–1980 рр. 
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Протоколи: профспілкових конференцій (1978–1980); засідань профспілкового комітету 

(1977–1980). 

Плани роботи профспілкового комітету (1978–1980). 

Фінансові і статистичні звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3601  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перебудова‖, с. Телепине Кам’янського 

району Кіровоградської області 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1946, 1949, 1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1947, 1949, 1950); засідань правління 

колгоспу (1945–1947). 

Листування з організаціями районного рівня з питань сільського господарства (1944, 1946). 

Агрономічні звіти (1944). Звіти по тваринництву (1944, 1945). 

Акти інвентаризації (1944, 1945). 

Головна книга (1945). Книги обліку: фондів, затрат на виробничі потреби, розрахунків з 

установами і особами (1945, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3602  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Грушківка Кам’янського 

району Кіровоградської області 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1944–1949). 

Виробничі плани колгоспу (1947, 1949, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1949). 

Книги обліку: основних засобів виробництва, натуральних і грошових затрат (1944). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3603  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. Баландине Кам’янського 

району Кіровоградської області 

Справ: 21; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1944–1950 рр. 
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Розпорядження, вказівки організацій районного рівня (1944). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1944–1946, 1948–

1950). 

Планові завдання колгоспу (1945). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1947, 1949). 

Агрономічні звіти (1944). Зооветеринарні звіти (1944). Звіти про здавання 

сільськогосподарських продуктів (1944). Відомості про валовий збір урожаю (1944). 

Списки господарств і членів колгоспу (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1947). 

Головна книга (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3604  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Баландине Кам’янського 

району Черкаської області 

Справ: 84; 1944–1955, 1973–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1944–1955 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1944–1946, 1948–

1952, 1955). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1946–1950, 1952, 1955). Зобов’язання колгоспу на 

постачання продукції державі (1945). 

Річні бухгалтерські звіти (1948, 1951, 1952). 

Головні книги (1944, 1945). Книги обліку: основних засобів виробництва, фондів, грошових і 

натуральних прибутків та їх розприділення, грошових і натуральних витрат, розрахунків з 

установами і особами (1944, 1945, 1947, 1949). 

 

 

Опис 2 

Справ: 43; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973–1976, 1979, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1976, 1979, 1980). 

Книга історії полів і сівозмін (1972–1976). Шнурові книги обліку насіння (1973, 1974).  

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1978–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3605  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Колос‖, с. Завадівка Кам’янського району 

Кіровоградської області 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

Постанови, рішення, вказівки райвиконкому і райкому Компартії України (1944, 1945). 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1948, 1950); засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1946, 1950). 

Списки колгоспників, представлених до нагородження (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1946, 1948, 1949). 

Книги обліку натуральних прибутків і їх розприділення (1947, 1950). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3606  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 2-ої П’ятирічки, с. Олялине 

Кам’янського району Кіровоградської області 

Справ 14; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ 14; 1944–1947, 1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1945–1947, 1950). 

Виробничий план колгоспу (1945). 

Агрономічні звіти (1944, 1945). Зооветеринарні звіти (1944, 1945). Відомості про збирання 

урожаю (1944, 1945). 

Договори з машинно-тракторною станцією на виконання сільськогосподарських робіт і акти 

їх приймання (1945). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3607  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―30-річчя ВЛКСМ‖, с. Телепине 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ 145; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 103; 1944–1972 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1944–1946, 1950–

1972). Звітні доповіді голови колгоспу (1969–1972). 

Перспективні плани розвитку колгоспу (1955–1960, 1964, 1965). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1944, 1946, 1951–1969). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949, 1951, 1952). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1959, 1961–1964, 1967–1972). 

Книга історії полів і сівозмін (1967–1972). Шнурові книги обліку насіння (1961, 1967). 

 

 

Опис 2 

Справ: 42; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1978–1980). 
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Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1979, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3608  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Боротьба‖, с. Баландине Кам’янського 

району Кіровоградської області 

Справ 21; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ 21; 1944–1950 рр. 

Директиви вказівки райвиконкому і райкому Компартії України (1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946–1950); засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1945, 1949). 

Агрономічні звіти (1945). 

Договори на соцзмагання між колгоспами (1944, 1945). 

Акти апробації (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1948). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3610  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях до комунізму‖, с. Грушківка 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ 151; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 86; 1944–1972 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946, 1950–1961, 1963–1972); засідань правління 

колгоспу (1946, 1948, 1950–1960, 1963–1972). Звітні доповіді голови колгоспу (1967–1972). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1972). 

Перспективні плани розвитку колгоспу (1955–1960, 1966–1970). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1947–1949, 1953, 1954, 1957, 1961–1971). 

Агрономічний звіт (1961). Зооветеринарний звіт (1964). Статистичні звіти про підготовку і 

перепідготовку кадрів (1969). 

Річні бухгалтерські звіти (1944, 1945, 1947–1949, 1951, 1952). Оборотні відомості (1944, 

1945). Акти ревізійної комісії колгоспу (1966, 1968–1972). 

Книги історії полів і сівозмін (1957–1973). Шнурові книги обліку насіння (1963–1965, 1970–

1975). Сортонасінневі книги (1966–1968). 

 

 

Опис 2 

Справ 65; 1967–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1973–1980). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1973–1975, 1977–1980). 
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Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1973–1980). 

Книга історії полів і сівозмін (1975–1978). 

Документи: (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету; (довідки, акти і інш.) 

групи народного контролю (1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3611  Косарський спиртовий комбінат Київського спиртового тресту, с. Косарі 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ 389; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 276; 1944–1976 рр. 

Накази, розпорядження Київського спиртотресту (1944, 1945, 1967, 1968, 1970, 1971); 

директора заводу (1945). 

Протоколи: засідань технічної ради (1972–1975); зборів працівників і службовців (1947–1951, 

1962). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1974–1976). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1960, 1961, 1963–1976). Промислово-фінансові плани 

(1945–1949, 1951–1959, 1962). Виробничі плани (1957–1962). Плани з праці (1963, 1970–

1976). 

Інформації, направлені органам вищого рівня про роботу комбінату (1971–1976). 

Акти перевіряння роботи комбінату спиртотресту (1972, 1973). 

Аналізи виробничо-господарської діяльності комбінату (1958, 1963–1975). Виробничі звіти 

(957–1965, 1970–1973). Хіміко-технологічний звіт (1967). Статистичні звіти з усіх видів 

діяльності комбінату (1957–1968). Звіти про виконання плану з праці (1964, 1970–1976). 

Колективні договори між адміністрацією комбінату і профспілковою організацією (1948–

1964, 1967–1976). Акти перевіряння виконання колективних договорів (1967–1974). 

Соцзобов’язання працівників і службовців і інформації про їх виконання (1967–1976). 

Документи: (протоколи, плани, звіти і інш.) з наукової організації праці (1967–1976); 

(пропозиції, протоколи, розрахунки) з раціоналізації і винахідництва (1950, 1967–1976); 

(протоколи, плани, звіти) з охорони праці і техніки безпеки (1960–1976); про роботу з 

кадрами (1967–1976). 

Штатні розписи (1950, 1951, 1954, 1955, 1958, 1963–1976). Кошториси витрат (1958, 1963, 

1964, 1968–1976). Річні бухгалтерські звіти. Акти документальних ревізій господарсько-

фінансової діяльності комбінату (1949, 1967–1974). 

 

 

Опис 1м 

Справ 113; 1964–1980 рр. 

Протоколи: заводських профспілкових конференцій (1964–1970, 1976, 1977, 1979, 1980); 

звітно-виборних профспілкових зборів (1971–1974); загальних зборів членів профспілки; 

засідань заводського комітету профспілки (1966–1980). Звітні доповіді голови заводського 

комітету. 

Плани роботи заводського комітету (1966–1970, 1973–1980). 

Колективні договори між адміністрацією комбінату і профспілковою організацією (1975–

1980). Акт перевіряння виконання колективного договору (1974). 
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Кошториси витрат. Фінансові і статистичні звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3612  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, с. Новоселиця 

Шполянського району Черкаської області 

Справ: 13; 1963–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1963, 1964 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу. Колективні зобов'язання бригад (1964). 

Штатні розписи, Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу.  

 

 

 

 

 

Ф. Р-3613  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖, с. Новоселиця 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ 255; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 236; 1945–1962, 1965–1980 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1947, 1949, 1955–1962, 1966, 1967, 1969, 1971, 1979). 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1948–1956, 1958–1962, 1965–1980); засідань 

правління колгоспу (1947–1953, 1955–1962, 1965–1980); засідань пенсійної Ради (1976–1978). 

Звітні доповіді голови колгоспу (1970, 1973–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1981). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1976–1980). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1946, 1948, 1957, 1959, 1961, 1965–1980). Колективні зобов'язання бригад (1965, 

1966). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1968–1980). Агрономічні звіти (1965–1980). 

Зооветеринарні звіти (1965–1980). 

Соцзобов’язання колгоспу (1969–1972, 1974–1980). 

Штатні розписи (1965, 1966). Прибутково-видаткові кошториси (1947, 1953). Річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1948, 1951–1962, 1965–1980). 

Книги історії полів і сівозмін (1971–1980). Шнурові книги обліку насіння (1979, 1980). 

Якісно-насінневі книги (1969, 1973). Земельно-шнурова книга (1968–1971). 

Книги обліку: членів колгоспу та їх сімей (1969, 1970, 1974, 1976–1979); основних засобів 

виробництва, фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення (1949, 1950). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 19; 1970–1981 рр. 
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Протоколи профспілкових конференцій (1977–1981); звітно-виборних профспілкових зборів 

(1979–1981); загальних зборів членів профспілки (1974–1977, 198-, 1981); засідань 

профспілкового комітету (1970–1980). 

Кошториси витрат (1970–1975, 1978–1981). Фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3614  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях до комунізму‖, с. Ступичне 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ 82; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 48; 1951–1963, 1967–1972 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1952–1963, 1967–

1972). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971, 1972). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1959–1965). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1970–1972). Зоотехнічні звіти (1967–1972). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1956, 1957). 

Книги історії полів і сівозмін (1967–1974). 

 

 

Опис 2 

Справ: 34; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1977, 1979, 1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу. 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1973, 1974, 1976, 1979, 1980). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3615  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях до комунізму‖, с. Ступичне 

Шполянського району Черкаської області 

Справ: 37; 1963–1966 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1963–1966 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому і районного виробничого колгоспно-радгоспного 

управління сільського господарства. 

Статут артілі (1964). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку колгоспу (1964–1970). Виробничо-фінансові плани колгоспу. 

Агрономічний звіт (1963). Зоотехнічний звіт (1966). 

Соцзобов’язання колгоспу. 
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Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1963, 1964, 1966). Акти 

ревізійної комісії колгоспу. 

Книга історії полів і сівозмін. Якісно-насіннева книга. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3616  Черкаське заводоуправління будівельних матеріалів Черкаського тресту 

промисловості будівельних матеріалів, м. Черкаси Черкаської області 

Справ 335; 1944–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ 242; 1944–1971 рр. 

Накази Черкаського облуправління промислово-будівельних матеріалів (1955, 1956, 1961–

1964, 1967–1971). Розпорядження облвиконкому (1958, 1963). 

Статути заводоуправління (1954, 1970). 

Протоколи: технічних нарад інженерно-технічних працівників (1955, 1956); виробничих 

нарад (1955). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1956–1958, 1960–1965, 1967, 1968). Промислово-

фінансові плани (1944–1946, 1955, 1959). Плани по виробництву, праці і собівартості (1961–

1965, 1968–1971). Фінансові плани (1961–1967, 1970). Технологічні процеси виробництва 

(1948, 1954, 1956, 1958). 

Листування з Черкаським трестом будівельних матеріалів з виробничих питань (1967, 1968). 

Техніко-економічні показники роботи заводоуправління (1967_1971). Річні звіти про роботу 

заводоуправління (1944–1948, 1953–1970). Статистичні звіти про виконання плану з праці, 

продукції, собівартості (1960–1971). 

Колективні договори між адміністрацією заводоуправління і заводським комітетом 

профспілки та акти перевіряння їх виконання (1963–1971). Соцзобов’язання колективу і 

відомості про їх виконання (1965–1971). 

Документи: (плани, довідки, аналізи і інш.). про впровадження наукової організації праці 

(1961–1970); (звіти, довідки, розрахунки) про розвиток і впровадження нової техніки (1964, 

1968, 1969); (протоколи, плани, звіти і інш.) з раціоналізації і винахідництва (1955–1957, 

1960–1971); (аналізи, довідки, звіти) з охорони праці і техніки безпеки (1960, 1961, 1963–

1970); (титульні списки, плани, кошториси, звіти) з капітального будівництва (1944, 1948, 

1950, 1955, 1958–1963). 

Акти приймання-передавання заводів новопризначеним директорам (1946, 1948, 1957). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1970). Акти ревізії фінансово-господарської 

діяльності заводоуправління (1965–1971). 

 

 

Опис 1м 

Справ 93; 1947–1971 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1955, 1957, 1958, 1960–1963, 1966–

1968, 1971).; загальних зборів членів профспілки (1953–1958, 1961–1964, 1968, 1970, 1971); 

засідань заводського комітету (1953–1971). Звітні доповіді голови заводського комітету 

(1954–1963, 1966–1969). 
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Колективні договори між адміністрацією заводоуправління і заводським комітетом (1947–

1953, 1955, 1956, 1958–1963). Акти перевіряння виконання колективних договорів (1956–

1958, 1960–1964). Соцзобов’язання колективу і акти перевіряння їх виконання (1958–1964). 

Кошториси доходів і видатків (1952–1969). Фінансові звіти (1952–1955, 1958–1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3617  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Корсунь-Шевченківської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Справ: 120; 1948–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 120; 1948–1975 рр. 

Накази, постанови, рішення організацій обласного і районного рівня (1953, 1954, 1956–1959). 

Рішення райвиконкому (1960–1966, 1970–1972). 

Плани роботи відділу (1971–1973, 1975). 

Довідки, акти обслідувань і ревізій роботи відділу (1960, 1962, 1964–1975). 

Документи про нагородження багатодітних матерів (1967–1975). 

Річні звіти про виплату державної допомоги багатодітним і одиноким матерям (1954–1966). 

Статистичні звіти про виплату пенсій і допомог. 

Штатний розпис (1965). Кошториси витрат (1967–1975). Річні бухгалтерські звіти (1952–

1959, 1962–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3618  Корсунь-Шевченківський районний комітет народного контролю, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

Справ 253; 1963–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ 253; 1963–1990 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження органів вищого рівня (1980–1986). 

Протоколи: засідань районного комітету (1977–1990); нарад, семінарів і зборів активу 

райкому (1979–1989). 

Плани роботи районного комітету (1980–1990). 

Доповідні записки, інформації про діяльність і результати ревізій райкому, надіслані в 

республіканський комітет народного контролю, органи вищого рівня (1963–1979). 

Статистичні звіти про роботу райкому (1980–1990). Статистичні довідки і текстові звіти груп 

і постів народного контролю (1976, 1979–1990). Документи (доповідні записки, довідки, 

звіти) про роботу групи народного контролю (1980–1990). 

Списки груп і постів народного контролю, завідуючих позаштатними відділами та 

позаштатних інспекторів (1973, 1974). 

Документи (вказівки, доповідні записки, довідки і інш.). перевірянь підприємств, організацій, 

установ і колгоспів району. 

 



1506 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3619  Корсунь-Шевченківське районну виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого об’єднання по 

виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 

Справ 316; 1962–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ 257; 1962–1985 рр. 

Накази керуючого з основної діяльності (1968–1976, 1982–1985). 

Протоколи засідань і постанови техніко-економічної Ради (1967–1973, 1977–1984). 

Виробничо-торгово-фінансові плани (1966, 1967, 1976, 1978–1985). 

Аналізи виробничо-торгово-фінансової діяльності об’єднання (1966, 1969–1976, 1979, 1982–

1984). Річні звіти: з виробництва (1966, 1977–1981); про виконання плану з праці (1977–1981). 

Річні статистичні звіти (1962–1966). Довідки про виконання плану з виробничо-торгової і 

фінансової діяльності об’єднання (1973, 1977, 1981). 

Колективні договори між адміністрацією об’єднання і профспілковою організацією та акти 

перевіряння їх виконання (1963, 1964, 1969–1972). 

Документи: (протоколи, аналізи, плани, інформації) бюро економічного аналізу (1969–1985); 

(плани, пропозиції, звіти) з раціоналізації і винахідництва (1963, 1966–1972, 1977–1985); 

(плани, аналізи, доповіді, звіти) з охорони праці і техніки безпеки (1968, 1971–1979, 1982–

1985); (соцзобов’язання, підсумки) по соцзмаганню (1963, 1976–1981, 1985); (акти, звіти) з 

капітального будівництва (1962–1966); (плани, довідки, інформації) про роботу з 

кадрами(1969–1985). 

Штатні розписи (1965, 1966, 1969, 1976–1984). Кошториси витрат (1969, 1976–1981). Річні 

бухгалтерські звіти (1976–1984). Акти комплексних документальних ревізій виробничої і 

господарсько-фінансової діяльності об’єднання (1976–1979, 1981, 1983, 1984). 

Документи: (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1982–1985); 

(протоколи, плани, звіти) групи народного контролю (1982–1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ 59; 1967–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1979, 1980); засідань 

профспілкових конференцій (1978–1981); загальних зборів членів профспілки (1967–1977); 

засідань робітничого комітету (1967–1979). Звітні доповіді голови робітничого комітету 

(1970, 1971). 

Плани роботи робітничого комітету (1973–1978). 

Колективні договори між адміністрацією об’єднання і профспілковою організацією (1973, 

1975). Акт перевіряння виконання колективного договору (1977). 

Кошториси витрат (1967–1979, 1981). Річні фінансові звіти (1967–1979, 1981). Акти ревізії 

господарсько-фінансової діяльності (1974–1976). 
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Ф. Р-3620  Корсунь-Шевченківська машинно-тракторна станція (МТС), м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

Справ: 44; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1944–1957 рр. 

Накази директора з основної діяльності. 

План розвитку сільськогосподарської діяльності станції (1951–1955). Виробничо-фінансові 

плани станції. 

Річні звіти: з праці (1957); з капітального будівництва (1957). 

Колективні договори між адміністрацією станції і профспілковою організацією (1950, 1953, 

1957). Соцзобов’язання працівників і службовців (1956). 

Штатні розписи (1950–1957). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність станції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3621  Корсунь-Шевченківська ремонтно-технічна станція, м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 

Справ: 35; 1958–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1958–1961 рр. 

План розвитку господарства (1959–1965). Виробничо-фінансові плани станції. 

Річні звіти: з праці і зарплати (1958–1960); про надходження і впровадження 

раціоналізаторських пропозицій (1960); з капітального будівництва (1959, 1961); про роботу з 

кадрами (1958). 

Колективні договори між адміністрацією станції і профспілковою організацією (1959–1961). 

Соцзобов'язання працівників і службовців (1958). 

Штатні розписи. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність станції. Акти 

документальної ревізії фінансово-господарської діяльності станції (1959–1961). 

Книги обліку основних засобів виробництва (1960, 1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3622  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 2-ої п’ятирічки, с. Квітки Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ 18; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

Книга головних рахунків (1945). Книги обліку: фондів, грошових і натуральних прибутків та 

їх розприділення, грошових і натуральних затрат (1947, 1948, 1950). 
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Ф. Р-3623  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Квітки Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ 10; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ 10; 1945, 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947, 1949, 1950); засідань правління колгоспу 

(1947, 1948, 1950). 

Річні бухгалтерські звіти (1948, 1949). 

Книги головних рахунків (1945, 1947). Книги обліку: натуральних прибутків і їх 

розприділення (1947); членів колгоспу і їх сімей (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3624  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе, с. Квітки Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 162; 1951–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ 94; 1951–1959, 1961–1972 рр. 

Статути: артілі (1966); колгоспу (1970). 

Протоколи загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1962, 1964, 1965, 1967, 1969–1972). 

Перспективні плани розвитку колгоспу (1953–1955, 1957, 1963). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1959, 1962, 1966–1970). 

Економічні аналізи господарської діяльності колгоспу (1970–1972). Агрономічні звіти (1964). 

Річні звіти по тваринництву (1967–1970). Зооветеринарні звіти (1964). 

Акти перевіряння договору на соцзмагання між колгоспами (1957). 

Річні бухгалтерські звіти (1951, 1952). 

Книга історії полів і сівозмін (19631967). Шнурові книги обліку насіння (1965–1971). 

Книги обліку: планових завдань (1951); членів колгоспу та їх сімей (1951–1954). 

 

 

Опис 2 

Справ 68; 1969–1981 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1973–1981). 

Звітні доповіді голови колгоспу (1974, 1975, 1978, 1980, 1981). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1979–1981). 

Книга історії полів і сівозмін (1978–1982). Шнурові книги обліку насіння 1973–1981). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. Журнал роботи 

групи народного контролю (1979–1980). 
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Ф. Р-3625  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар‖, с. Черепин Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ 7; 1947–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ 7; 1947–1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947, 1949–1951); засідань правління колгоспу 

(1950, 1951). 

Виробничо-фінансовий план колгоспу (1951). План земель колгоспу (1948). 

Річний бухгалтерський звіт (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3626  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. Мірошники Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ 17; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ 17; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1945, 1947, 1948); засідань правління 

колгоспу (1944, 1945, 1947–1950). 

Виробничо-фінансові плані колгоспу (1944, 1946, 1949). 

Прибутково-видатковий кошторис (1950). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944–1947, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3627  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. Кичинці Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1950); засідань правління колгоспу (1945, 

1947–1950). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1947–1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1950). 
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Ф. Р-3628  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка, с. Кичинці Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ 122; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 76; 1951–1972 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1952–1972). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1960, 1964, 1966, 1968, 1972). 

П’ятирічні плани розвитку господарства колгоспу (1954–1965, 1971–1975). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1951, 1954, 1959–1961, 1963, 1965, 1970). 

Аналізи господарсько-фінансової діяльності колгоспу (1969–1972). 

Соцдоговори між бригадами і акти перевіряння їх виконання (1951). 

Штатний розпис (1967). Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1963). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1968). 

Книги історії полів і сівозмін (1956–1961, 1972–1976). 

Книги обліку фондів, натуральних прибутків і їх розприділення (1951, 1952, 1954, 1955, 1957, 

1958). 

 

 

Опис 2 

Справ 46; 1966–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1973–1980). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1973–1978). 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1969–1980). 

Книга історії полів і сівозмін (1977–1979). Шнурова книга обліку насіння (1975). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1966–1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3629  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Правда‖, с. Сахнівка Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ 29; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ 29; 1944–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1945, 1948–1956). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1950, 1958). 

Агрономічний звіт (1951). 

Книги головних рахунків (1946, 1951, 1952). Книги обліку основних засобів виробництва, 

фондів (1951). 
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Ф. Р-3630  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар‖, с. Черепин Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 120; 1952–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ 58; 1952–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967–1970). 

Перспективні плани розвитку сільського господарства (1959, 1960, 1964–1975). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1952, 1954–1957, 1959–1961, 1965, 1971). 

Аналізи господарсько-фінансової діяльності колгоспу (1971, 1972). 

Річні бухгалтерські звіти (1952, 1968). 

Книга обліку членів колгоспу і їх сімей (1971–1973). 

 

 

Опис 2 

Справ 56; 1973–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973, 1974, 1976–1979).Протоколи засідань, плани роботи бюро 

економічного аналізу (1976–1981). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ 6; 1967–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету (1971). 

Кошторис витрат (1972). Фінансовий звіт (1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3631  Виконавчий комітет Думанецької сільської Ради народних депутатів, с. Думанці 

Черкаського району Черкаської області 

Справ 405; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 63; 1944–1951 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ 342; 1952–1963, 1967–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 
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Ф. Р-3632  Виконавчий комітет Кумейківської сільської Ради народних депутатів, с. Кумейки 

Черкаського району Черкаської області 

Справ 357; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ 79; 1944–1955 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 278; 1956–1981 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3633  Уманський завод ―Росткаучук‖ Головного управління ―Головросткаучук‖ 

Міністерства хімічної промисловості УРСР, м. Умань Київської області 

Справ 13; 1948–1952 рр. 

 

Опис 1 

Справ 13; 1948–1952 рр. 

Нагородні листи працівників заводу (1950–1952). 

Документи з раціоналізації і винахідництва (1950, 1951). 

Схема технологічного процесу виробництва (1952). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність заводу 

(1948–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3634  Уманський район Черкаських електричних мереж районного енергетичного 

управління ―Київенерго‖, м. Умань Черкаської області 

Справ: 168; 1944–1965 рр. 

 

Опис 1 

Справ 168; 1944–1965 рр. 

Накази управління ―Головенерго‖ (1954); районного енергетичного управління ―Київенерго 

(1965) і ―Черкасенерго‖ (1960–1964). Постанови, рішення, розпорядження: Київського 

раднаргоспу (1958, 1959); Черкаського раднаргоспу (1961, 1962). Рішення міськвиконкому 

(1952, 1961–1965). Розпорядження директора електростанції з виробничих питань (1960–

1965). 

Протоколи засідань робочої конфліктної комісії, виробничих нарад (1954). 
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Плани: роботи електростанції (1960); з усіх видів продукції (1956, 1957); з праці (1955, 1957, 

1961, 1963, 1965). Виробничі плани (1955, 1958–1964). Фінансові плани (1958–1965). 

Основні показники роботи електростанції (1946, 1960–1963). Річні технічні звіти про 

виконання плану з виробництва (1948, 1949, 1954–1961). Звіти про виконання плану з праці, 

продукції та собівартості продукції (1961–1965). Річні звіти про роботу з кадрами (1952, 1953, 

1963–1965). 

Колективні договори між адміністрацією і профспілковою організацією (1952–1955, 1957). 

Договори на соцзмагання між районами електричних мереж, соцзобов’язання колективу та 

акти перевіряння їх виконання (1955, 1958–1965). 

Документи: (плани, звіти) про розвиток і впровадження нової техніки (1957, 1959).; (заяви, 

розрахунки, звіти) з раціоналізації і винахідництва (1953–1965); (плани, заходи, звіти) з 

охорони праці і техніки безпеки (1953, 1956, 1958, 1959, 1961); (річні титульні списки, звіти) з 

капітального будівництва (1945, 1947–1949). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1948, 1951, 1953, 1954, 1957–1965). Вступні 

баланси (1944, 1946). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність (1945–1965). 

Акт комісії про збитки, нанесені електростанції німецько-фашистськими загарбниками 

(1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3636  Уманський міський харчовий комбінат Черкаського тресту продовольчих товарів, 

м. Умань Черкаської області 

Справ 86; 1944–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ 86; 1944–1964 рр. 

Рішення міськвиконкому (1957–1961). Накази обласного управління промисловості 

продтоварів (1956, 1959). 

Протоколи загальних зборів працівників і службовців (1958). 

Техніко-промислово-фінансовий план (1964). Промислово-фінансові плани (1947, 1950–

1963). Плани по виробництву і з праці (1957–1961, 1964). Фінансові плани (1958, 1963). 

Річні звіти: про виконання планів по виробництву і з праці (1957–1960, 1964); про виконання 

плану і чисельності персоналу та фонду зарплати (1952, 1953). 

Колективні договори між адміністрацією комбінату і профспілковою організацією та акти 

перевіряння їх виконання (1959, 1960). Соцзобов’язання колективу комбінату (1957, 1958). 

Документи (протоколи, пропозиції, звіти) з раціоналізації і винахідництва (1957–1961, 1964). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954, 1956–1964). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність комбінату. Акти документальної ревізії фінансово-господарської 

діяльності комбінату (1962, 1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3637  Виконавчий комітет Городищенської-1 сільської Ради депутатів трудящих, с. 

Городище Городищенського району Черкаської області 

Справ: 22; 1946–1954 рр. 
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Опис 1 

Справ: 22; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1954); засідань виконкому (1949–1951, 1954). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947). 

Бюджет сільради (1954). Кошторис витрат (1954). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1951–1954). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1949, 1950). 

 

 

 

Ф. Р-3638  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, с. Петропавлівка 

Городищенського району Черкаської області 

Справ: 170; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 99; 1951–1970 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1951–1954, 1956–

1970). Звітні доповіді голови колгоспу (1965–1970). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969, 1970). 

Плани розвитку сільського господарства колгоспу (1955–1961). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1952, 1955, 1958–1961, 1963–1970). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1962). Агрономічний звіт (1960). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1962). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1959, 1960, 1963–1970). 

Книга історії полів і сівозмін (1966–1970). Сорто-насінневі книги (1958, 1966–1970). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, грошових прибутків (1951, 1952, 1962). 

 

 

Опис 2 

Справ 71; 1971–1980 рр. 

Статути колгоспу (1978, 1980). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1976–1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971, 1973, 1974, 1976–1980). 

Книги історії полів і сівозмін. Шнурові книги обліку насіння. Земельно-шнурова книга (1972–

1985). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1972–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3639  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Вільшанської районної 

Ради депутатів трудящих, с. Вільшана Вільшанського району Черкаської області 

Справ: 52; 1944–1959 рр. 
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Опис 1 

Справ: 52; 1944–1959 рр. 

Протоколи: про призначення пенсії пенсіонерам (1945, 1947, 1951); інвалідам Великої 

Вітчизняної війни (1945, 1947, 1948, 1951, 1956); сім’ям загиблих військовослужбовців (1947, 

1948, 1951, 1956). 

Акти перевіряння роботи відділу (1956, 1957). 

Річні звіти: про виплату пенсії і допомоги (1947); про кількість та працевлаштування 

пенсіонерів (1946, 1948–1950, 1953, 1955–1958). 

Кошториси адміністративно-господарських витрат (1946, 1947, 1949–1959). Річні фінансові 

звіти (1944, 1947–1950, 1952–1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3640  Відділ народної освіти виконавчого комітету Городищенської районної Ради 

народних депутатів, м. Городище Черкаської області 

Справ 548; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 502; 1948–1962, 1967–1980 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1954–1957, 1969, 1971–1980). Накази: 

обласного відділу народної освіти (1949, 1950, 1953, 1958, 1959, 1962, 1968–1972, 1975–1980); 

завідуючого районним відділом з основної діяльності (1955, 1967, 1970–1978). 

Протоколи: засідань ради народної освіти при відділі (1951, 1955–1962, 1967–1982); нарад 

директорів шкіл (1955–1962, 1967–1982); нарад учителів шкіл і документи до них (1967–

1980); засідань методичної ради (1950, 1951). 

Плани роботи відділу (1953, 1956–1958, 1960, 1968–1980); розгортання мережі шкіл району 

(1952, 1953, 1957, 1959, 1962, 1972–1980). 

Акти перевіряння роботи відділу (1962). Документи (акти, висновки, пропозиції) 

інспекторських, тематичних та фронтальних перевірок роботи шкіл району (1957, 1958, 1967–

1980). 

Відомості: списки представлених до нагородження працівників народної освіти (1972–1978). 

Списки випускників, нагороджених золотими та срібними медалями (1970–1972, 1974). 

Доповідні записки, довідки про роботу відділу (1968, 1969, 1972, 1975–1980). Текстові звіти 

відділу про навчально-виховну роботу в школах (1949–1955, 1959, 1961, 1967–1974, 1977–

1979). Річні звіти: про роботу шкіл (1951, 1952); про роботу дошкільних установ (1951, 1952, 

1967–1970, 1975, 1980). Річні статистичні звіти про стан шкіл і склад учнів (1953, 1954, 1956–

1961, 1972, 1973). Статистичні звіти шкіл про успішність учнів (1960, 1970–1980). 

Документи: (накази, плани, довідки, звіти) про роботу методичного кабінету (1951, 1969–

1975); (витяги з наказів, пропозиції) про роботу методичних об’єднань та предметних комісій 

(1958, 1960, 1969–1980); (акти, пропозиції, інформації) про організацію зв’язку школи з 

життям (1956, 1957, 1959, 1967–1973); (накази, інформації) про проведення культурно-

масових заходів (1967, 1968, 1970, 1972); (довідки, інформації, списки і інш.) про опіку 

патронованих дітей (1972–1975); (доповідні записки, довідки, інформації) про роботу з 

кадрами (1968–1979). 

Соцзобов’язання колективу відділу, договори на соцзмагання між райвідділами та акти 

перевіряння їх виконання (1959, 1962, 1967, 1968, 1970, 1972–1974). 

Списки учителів району (1976–1980). 
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Штатні розписи, кошториси витрат відділу та підвідомчих установ (1950–1962, 1967–1975, 

1979, 1980). Річні бухгалтерські звіти відділу та підвідомчих установ (1956, 1957, 1959, 1967–

1980). 

 

 

Опис 2д 

Справ: 26; 1940, 1949, 1952, 1957, 1967–1971 рр. 

Протоколи: засідань ради народної освіти при відділі; нарад директорів шкіл; нарад учителів 

шкіл і документи до них; засідань методичної ради. 

Плани роботи відділу; розгортання мережі шкіл району. 

Акти перевіряння роботи відділу. Документи (акти, висновки, пропозиції) інспекторських, 

тематичних та фронтальних перевірок роботи шкіл району. 

 

 

Опис 3 

Справ: 20; 1944–1948 рр. 

Протоколи: засідань ради народної освіти при відділі; нарад директорів шкіл; нарад учителів 

шкіл і документи до них; засідань методичної ради. 

Плани роботи відділу; розгортання мережі шкіл району. 

Акти перевіряння роботи відділу. Документи (акти, висновки, пропозиції) інспекторських, 

тематичних та фронтальних перевірок роботи шкіл району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3641  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Росія‖, с. Вербівка Городищенського 

району Черкаської області 

Справ 130; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 61; 1950–1967 рр. 

Статут артілі (1963). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950, 1952, 1954–1966 рр.0; засідань правління 

колгоспу. Звітна доповідь голови колгоспу (1967). 

П'ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1970). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1957–1966). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1962–1967). 

Книга історії полів і сівозмін (1964–1968). Шнурова книга обліку насіння (1964–1967). 

  

 

Опис 2 

Справ 69; 1968–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1968–1971, 1973, 1974, 1976–1980). 

Протоколи засідань, довідки бюро економічного аналізу (1971–1974, 1977–1980). 

Аналізи господарсько-фінансової діяльності колгоспу (1971, 1973, 1974). 

Книги історії полів і сівозмін. Земельно-шнурова книга (1972–1985). 



1517 

 

Документи: (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (197–1980); групи 

народного контролю (1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3642  Виконавчий комітет Воронівської сільської Ради народних депутатів, с. Воронівка 

Городищенського району Черкаської області 

Справ: 310; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 310; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому (1945–1947, 1950–1980); 

загальних зборів мешканців села (1944, 1945, 1968, 1979); звітних зборів виборців і звіти 

депутатів перед виборцями (1963–1966, 1969–1971, 1973, 1975–1977, 1979, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1958, 1959, 1962–1981). 

Плани роботи виконкому (1976–1981). 

Інформації про роботу сільради (1959). 

Листування з райвиконкомом про відновлення підприємств, сільського господарства після 

визволення району від німецько-фашистським загарбників, про благоустрій села, надання 

допомоги дітям-сиротам та облік військовозобов’язаних, допризивників (1944, 1945, 1953, 

1954); з уповноваженим Міністерства заготівель СРСР по Городищенському району про 

виконання плану заготівель сільськогосподарських продуктів (1944, 1946–1948, 1950). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1965, 1968, 

1972, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1949, 1956, 1958–1960, 1963–1968, 

1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1953, 1955, 1956, 1958–

1961, 1963, 1980). Звіти про хід індивідуального та громадського будівництва (1948). 

Відомостей про кількість населення та худоби (1944, 1945). 

Акти приймання-передавання справ при зміні секретаря сільради (1944). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, особові картки і списки депутатів (1944, 1947, 1949, 1950, 

1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1980). 

Бюджети сільради (1946, 1949–1960, 1962–1968, 1971–1980). Штатні розписи (1947, 1949, 

1950, 1956, 1961, 1963, 1964, 1966, 1980). Кошториси витрат (1949–1968, 1971–1980). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1945–1950, 1960–1966, 1968–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1951–1960, 1967). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). Відомості про 

надходження коштів на побудову танкової колони та збір подарунків для воїнів Червоної 

Армії (1944). Списки військовослужбовців (1944); громадян, які були помічниками німецької 

влади в період окупації (1944); демобілізованих з лав Червоної Армії (1945); про кількість 

братських могил (1945). 
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Ф. Р-3643  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Радянська Україна‖, с В’язівок 

Городищенського району Черкаської області 

Справ: 160; 1955–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 102; 1955–1973 рр. 

Статути: артілі (1956, 1967); колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1956–1973); засідань правління колгоспу. Звітні 

доповіді голови колгоспу (1964–1968, 1970–1973). 

Документи (протоколи, плани, список, інформації) бюро економічного аналізу (1968, 1971–

1973). 

П'ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1957–1962, 1966, 1969). 

Соцзобов’язання колгоспу (1970). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1964–1966). 

Технологічні карти (1970, 1971). Книги історії полів і сівозмін (1964, 1969–1976). Шнурові 

книги обліку насіння (1961, 1965, 1967–1974). 

Документи (протоколи, доповіді голови) профспілкового комітету (1968, 1969, 1972, 

1973).П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-фінансові 

плани колгоспу (1957–1962, 1966, 1969). 

Соцзобов’язання колгоспу (1970). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1964–1966). 

Технологічні карти (1970, 1971). Книги історії полів і сівозмін (1964, 1969–1976). Шнурові 

книги обліку насіння (1961, 1965, 1967–1974). 

Документи (протоколи, доповіді голови) профспілкового комітету (1968, 1969, 1972, 1973). 

 

 

Опис 2 

Справ 58; 1974–1980 рр. 

Протоколи: зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. Звітні 

доповіді голови колгоспу (1975–1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу. 

Книга історії полів і сівозмін (1976–1980). Шнурові книги обліку насіння. 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

(1975–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3644  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖, с. Товста Вільшанського 

району Київської області 

Справ 23; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ 23; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1946, 1948, 1950); засідань правління 

колгоспу (1945, 1946, 1948, 1949). 
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План розвитку сільського господарства колгоспу (1950). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1944–1947, 1950). 

Річний звіт по тваринництву (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарські діяльність колгоспу (1944–1946, 1949). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, грошових прибутків (1944, 1945, 1948, 

1950). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3645  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний Жовтень‖, с. Товста 

Вільшанського району Київської області 

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1946, 1948–1950); засідань правління 

колгоспу (1945–1950). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу. 

Агрономічні звіти (1945, 1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945, 1947, 1949). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, грошових прибутків (1950). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3646  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Товста Городищенського 

району Черкаської області 

Справ 149; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 62; 1950–1966 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1965, 1966). 

План лісового господарства (1955). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1954–1957, 1959–

1966). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1956, 1957, 1965, 1966). 

Книги історії полів і сівозмін (1965, 1966). Шнурова книга обліку насіння (1965). Земельно-

шнурові книги (1950–1962, 1964–1972). 

 

 

Опис 2 

Справ 87; 1967–1980 рр. 

Статут колгоспу (1978). 



1520 

 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967, 1968, 1970–1973, 1975–1979). 

Документи (протоколи, довідки, відомості) бюро економічного аналізу (1968–1971, 1973–

1977, 1980). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1967, 1968, 1970, 1973). 

Книга історії полів і сівозмін (1968–1972). Шнурова книга обліку насіння (1975–1979). 

Земельно-шнурова книга (1972–1985). 

Документи (протоколи, плани, підсумки соцзмагання, кошториси, звіти) профспілкового 

комітету (1969, 1974–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3647  Виконавчий комітет Товстівської сільської Ради народних депутатів, с. Товста 

Городищенського району Черкаської області 

Справ 288; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 288; 1944–1980 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1944, 1980). 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1948, 1950, 1951, 1953–1961, 1963–1980); засідань 

виконкому (1944, 1945, 1947–1951, 1953–1961, 1963–1980); загальних зборів мешканців села 

(1959, 1964, 1971, 1972, 1974–1976, 1979–1986); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1970, 1972–1976, 1978, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948, 1960–1970, 1972–1982). 

Плани роботи виконкому (1974–1983) 

Інформації про виконання рішень партійних та радянських керівних органів (1973, 1974). 

Листування: з райвиконкомом про допомогу частинам Червоної Армії, збирання коштів на 

танкову частину та закупівель сільськогосподарської продукції (1944, 1960); з 

уповноваженим Міністерства заготівель СРСР по Городищенському району про виконання 

плану заготівель сільськогосподарської продукції (1944). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1946, 1949, 1964, 

1980–1983). Інформації про організаційно-масову роботу (1952, 1954, 1955, 1957, 1958, 1960–

1964, 1975). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1950, 1953–1955, 1959, 

1963, 1980–1983). Звіти про будівництво в селі (1947). Відомості та списки членів виконкому 

(1944). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1953, 1955, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1944, 1946–1949, 1951, 1954–1960, 1962–1969, 1971–1982). Штатні 

розписи (1944, 1946, 1948, 1955, 1966, 1980, 1981). Кошториси витрат (1945–1949, 1951, 

1953–1955, 1957–1976, 1978–1981). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1945, 

1946, 1948–1951, 1953–1955, 1962, 1963, 1965–1973, 1975–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1948, 1956–1961, 1964, 1973). 

Списки: громадян села, які обміняли окупаційні грошові знаки на радянські (1944); 

репатрійованих громадян (1946). 
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Ф. Р-3648  Черкаське обласне виробниче управління автомобільного транспорту Головного 

управління грузового автомобільного транспорту Міністерства автомобільного транспорту 

УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Справ 1269; 1954–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ 179; 1954–1961 рр. 

Документи: канцелярії; відділів планово-економічного, експлуатації і ремонту, виробничо-

технічного, фінансово-економічного; контрольно-ревізійного, юридичного, організації праці і 

зарплати, техніки безпеки і безпеки руху, капітального будівництва та кадрів; служб грузових 

та пасажирських перевезень; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ 788; 1962–1973 рр. 

Документи: канцелярії; відділів планово-економічного, експлуатації і ремонту, виробничо-

технічного, фінансово-економічного; контрольно-ревізійного, юридичного, організації праці і 

зарплати, техніки безпеки і безпеки руху, капітального будівництва та кадрів; служб грузових 

та пасажирських перевезень; бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ 157; 1961–1970 рр. 

Документи: канцелярії; відділів планово-економічного, експлуатації і ремонту, виробничо-

технічного, фінансово-економічного; контрольно-ревізійного, юридичного, організації праці і 

зарплати, техніки безпеки і безпеки руху, капітального будівництва та кадрів; служб грузових 

та пасажирських перевезень; бухгалтерії. 

 

 

 

Опис 2д 

Справ 119; 1966–1971 рр. 

Документи: канцелярії; відділів планово-економічного, експлуатації і ремонту, виробничо-

технічного, фінансово-економічного; контрольно-ревізійного, юридичного, організації праці і 

зарплати, техніки безпеки і безпеки руху, капітального будівництва та кадрів; служб грузових 

та пасажирських перевезень; бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ 26; 1961–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1963–1971); засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1963, 1964). 

Кошториси витрат. Фінансові і статистичні звіти. 
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Ф. Р-3649  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Москаленки 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ 133; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 111; 1950–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1966, 1968–1975, 1980); засідань правління 

колгоспу (1950–1975, 1980); бригадних зборів (1969–1971). Звітні доповіді голови колгоспу 

(1964, 1966–1970, 1972, 1973, 1975, 1977, 1979, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1969–1978, 1980). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1970–1975). Виробничо-фінансові 

плани колгоспу (1951, 1952, 1954–1957, 1959–1964, 1971). 

Соцзобов’язання колгоспу і показники їх виконання (1969–1971). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950, 1964, 1965). 

Технологічні карти (1969–1971). Книги історії полів і сівозмін (1969–1975). Шнурові книги 

обліку насіння (1969–1975). 

Книги обліку фондів (1952); членів колгоспу та їх сімей (1950). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1973–1980). 

 

Опис 1м 

Справ 22; 1964–1971 рр. 

Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів (1964–1966, 1968–1971); загальних зборів 

членів профспілки (196-1968); засідань профспілкового комітету (1966–1971). Звітні доповіді 

голови профспілкового комітету (1967, 1969–1971). 

Кошториси прибутків і видатків (1965–1968, 1971). Фінансові і статистичні звіти (1965–1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3650  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Чорнобай Чорнобаївського 

району Черкаської області 

Справ 16; 1951–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ 16; 1951–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1951–1954, 1956–

1958). 

Виробничі плани колгоспу. 
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Ф. Р-3651  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дніпро‖, с. Васютинці Чорнобаївського 

району Черкаської області 

Справ 129; 1958–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 104; 1958–1980 рр. 

Статути артілі (1964, 1965). 

Протоколи загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1968–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1972–1980). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1971–1975). Виробничо-фінансові плани колгоспу 

(1959–1964). 

Аналіз фінансово-господарської діяльності колгоспу (1972). 

Заяви та звіти з раціоналізації та винахідництва (1972). Угоди, звіти з охорони праці, техніки 

безпеки та виробничої санітарії в колгоспі (1972). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1964, 1965, 1972). 

Технологічні карти (1972, 1973). Книги історії полів і сівозмін (1971–1983). Шнурові книги 

обліку насіння (1962, 1972–1982). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1979, 1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ 25; 1972–1978 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів; загальних зборів членів профспілки; 

засідань профспілкового комітету (1972, 1974–1981). 

Кошториси прибутків і видатків. Фінансові і статистичні звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3652  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Сталінський шлях‖, с. Васютинці 

Іркліївського району Черкаської області 

Справ: 33; 1950–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1950–1958 рр. 

Рішення, постанови райвиконкому (1951, 1952). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку колгоспу (1955–1960). Виробничі плани колгоспу (1951–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1950–1952). 

Земельно-шнурова книга. 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1958). 
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Ф. Р-3653  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дружба‖, с. Старе Іркліївського району 

Черкаської області 

Справ 13; 1950–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ 13; 1950–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1953–1958); засідань правління колгоспу (1953, 

1955–1958). 

Виробничі плани колгоспу (1955, 1957, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 

Земельно-шнурова книга. 

 

 

 

Ф. Р-3654  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Маяк‖, с. Велика Бурімка Чорнобаївського 

району Черкаської області 

Справ: 145; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 136; 1951–1980 рр. 

Статути артілі (1964); колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1952–1976, 1978–1980); засідань правління 

колгоспу, бригадних зборів (1953). Звітні доповіді голови колгоспу (1964, 1969–1977, 1979, 

1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1969–1975). 

Перспективні плани розвитку колгоспу (1962–1965, 1971–1975). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1951–1953, 1955, 1959, 1961–1965). 

Документи з питань підготовки колгоспних кадрів (1968). Угоди на проведення заходів з 

техніки безпеки та виробничої санітарії в колгоспі (1967, 1968, 1970–1972). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952, 1961, 1962, 1964). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1952). 

Книги історії полів і сівозмін (1964–1976). Шнурові книги обліку насіння (1966–1976). 

Технологічні карти (1966–1972). 

Документи (протоколи, звіти) профспілкового комітету (1974–1977). 

 

 

Опис 1м 

Справ 9; 1965–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1971–1976); засідань робітничого комітету 

профспілки (1969–1974). 

Кошториси прибутків і видатків (1966–1968). Фінансові і статистичні звіти (965–1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3655  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, с. Красенівка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ 148; 1950–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ 128; 1950–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1968, 1970–1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971–1978). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1952–1954, 1956–1964). 

Агрозвіти по сівозмінах (1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1964, 1965). 

Книги історії полів і сівозмін (1971, 1972, 1975–1984). Шнурові книги обліку насіння (1967–

1980). Земельно-шнурові книги (1950–1960, 1968–1975). 

Книги обліку основних засобів виробництва (1952, 1953). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1976–1980). 

 

 

Опис 2  

Справ 20; 1971–1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1972–1975); засідань місцевого комітету. 

Акти перевіряння роботи профспілкового комітету (1971, 1974, 1975). 

Кошториси прибутків і видатків (1972–1974). Фінансові і статистичні звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3656  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Богодухівка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 154; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 154; 1959–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1968–1980). 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1968–1979). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1971–1975). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1959–1962). 

Інформації і відомості про виконання планових завдань (1968). 

Технологічні карти (1971, 1972). Книги історії полів і сівозмін (1968–1985). Шнурові книги 

обліку насіння (1967, 1970–1977). Земельно-шнурова книга (1968–1972). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів (1959–1961, 1964, 1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3657  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Богодухівка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 29; 1950–1958 рр. 
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Опис 1 

Справ: 29; 1950–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1952, 1953). Виробничі плани 

колгоспу (1952, 1954–1958). 

Економічна характеристика колгоспу (1952). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952). 

Земельно-шнурова книга. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3658  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Заповіт Леніна‖, с. Богодухівка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 28; 1950–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1950–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951, 1952, 1954–1958); засідань правління 

колгоспу (1951–1958). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1952–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952, 1953). 

Земельно-шнурова книга. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3659  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Правда‖, с. Франківка Чорнобаївського 

району Черкаської області 

Справ 147; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 119; 1959–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1959–1964, 1966–

1980). Звітні доповіді голови колгоспу (1970–1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1969–1978). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1959–1964). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1962–1964). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1964). 

Книги історії полів і сівозмін (1966–1969, 1976). Шнурові книги обліку насіння (1968–1974, 

1977, 1979). Земельно-шнурова книга (1963–1972). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1967–1973). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1973–1980). 

 

 

Опис 1м 
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Справ 28; 1964–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1964, 1962–1972); засідань профспілкового 

комітету. 

Кошториси прибутків і видатків (1967–1972). Фінансові і статистичні звіти (1965–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3660  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Заповіт Ілліча‖, с. Чорнобай 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ 96; 1959–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ 14; 1959–1963 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани колгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ 66; 1964–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1965, 1967–1971). 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1970–1973). 

Виробничо-фінансовий план колгоспу (1964). 

Соцзобов’язання колгоспу та відомості про їх виконання (1966, 1969). 

Документи: (протоколи, звіти, журнали) з раціоналізації і винахідництва (1967–1972); (витяги 

з протоколів, заходи, умови) з техніки безпеки (1967–1972). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1964). 

Книги історії полів і сівозмін (1967–1973). Шнурові книги обліку насіння (1964–1970, 1972, 

1973). 

 

 

Опис 1м 

Справ 16; 1969–1973 рр. 

Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів (1973, 1974); загальних зборів членів 

профспілки (1973, 1974); засідань профспілкового комітету (1969–1975). 

Кошториси прибутків і видатків. Фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3661  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Родина‖, с. Чорнобай Чорнобаївського 

району Черкаської області 

Справ 106; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 106; 1959–1980 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників (1959–1964, 1967, 1973–1980); засідань правління 

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1970, 1972, 1977). 

Документи (протоколи, плани, список) бюро економічного аналізу (1969–1980). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1959–1964). 

Книга історії полів і сівозмін (1971–1975). Шнурові книги обліку насіння (1966–1969, 1972–

1975, 1978–1982). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів (1962, 1964). 

Документи: (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1966–1981); (плани, 

акти обстеження, статзвіти) групи народного контролю (1978–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3662  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Чехівка Іркліївського району 

Черкаської області 

Справ 33; 1950–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1950–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани колгоспу (1950–1956, 1958). 

Умови на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1952, 1953). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3663  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Героя Радянського Союзу 

С.Я.Устименка, с. Крутьки Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ 109; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 109; 1959–1962, 1964–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1966–1973, 1975–1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1972–1980). 

План розвитку сільського господарства колгоспу (1966). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1964, 1966). 

Річний звіт по тваринництву (1965). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1964). 

Книги історії полів і сівозмін (1964–1975). Шнурові книги обліку насіння (1964–1969, 1978–

1981). Земельно-шнурові книги (1964–1980). 

Документи: (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1973, 1976–1980); групи 

народного контролю (1976–1980). 
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Ф. Р-3664  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18 з’їзду ВКП(б), с. Ленінське 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ 157; 1961–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 150; 1961–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1966, 1967, 1973, 1975–1980). 

Документи (протоколи, плани, акти, списки) бюро економічного аналізу (1971–1980). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1961–1964). 

Доповідні записки, довідки та листування з органами вищого рівня з питань основної 

діяльності колгоспу (1971–1973). 

Аналізи фінансово-господарської діяльності колгоспу (1971–1973). Агрономічні звіти (1964–

1973). Річний звіт по тваринництву (1969). 

Документи: (звіти, журнали) раціоналізації і винахідництва (1967–1979); (угоди, звіти) з 

охорони праці і техніки безпеки (1971–1973); (плани, звіти) про роботу з кадрами (1971–

1973). 

Документи: (списки, характеристики, представлення) про нагородження працівників 

колгоспу (1973); (списки, характеристики, дипломи і інш.) про участь колгоспу у Виставці 

Досягнень народного господарства СРСР (1970–1972). Умови на соцзмагання між 

колгоспами, соцзобов’язання колгоспу та акти перевіряння їх виконання (1963, 1971). 

Технологічні карти колгоспу (1971–1973). Книги історії полів і сівозмін (1970–1978). 

Шнурові книги обліку насіння (1971–1979). Земельно-шнурова книга (1972–1980). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів (1964, 1965). 

Документи: (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1974–1980); (протоколи, 

акти, журнал) групи народного контролю (1980–1982). 

 

 

Опис 1м 

Справ 7; 1971–1973 рр. 

Протоколи засідань профспілкового комітету профспілки (1973). 

Кошториси прибутків і видатків. Фінансові і статистичні звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3665  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18 з’їзду ВКП(б), с. Ленінське 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ 32; 1951–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ 32; 1951–1960 рр. 

Статут артілі (1959). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1951–1956). 

Річний звіт по тваринництву (1952). 
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Соцзобов’язання колгоспу і акти перевіряння їх виконання (1959). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1959, 1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3666  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, с. Мала Бурімка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 69; 1962–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 51; 1962–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників: засідань правління колгоспу (1962–1971, 1973–

1980). Звітні доповіді голови колгоспу (1966, 1967). 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1976–1980 ). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1962, 1963). 

Книга історії полів і сівозмін (1980–1984). Шнурові книги обліку насіння (1967, 1968, 1975–

1979). 

Документи: (протоколи) профспілкового комітету (1979, 1980); (протоколи, плани, акти, 

списки) групи народного контролю (1979, 1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 18; 1965–1967, 1969, 1972–1978 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1973–1975, 1978); загальних зборів 

членів профспілки (1976–1978); засідань профспілкового комітету (1973–1978). 

Кошториси прибутків і видатків (1965–1967, 1969, 1973–1976). Статистичні звіти про роботу 

профспілкового комітету (1972, 1974–1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3667  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 40-річчя Жовтні, с. Мохнач 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 23: 1950–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1950–1961 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950, 1951, 1953–1955, 1957–1961); засідань 

правління колгоспу (1950–1955, 1957–1961). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1952–1954, 1957, 1958). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952). 
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Ф. Р-3668  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖, с. Мала Бурімка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 21; 1948–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1948–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1952–1954, 1956–1958). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3669  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова, с. Кліщинці Чорнобаївського 

району Черкаської області  

Справ: 18; 1956–1980 рр. 

 

Опис 1 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1956–1959, 1965–1971, 1973–1980); засідань 

правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1965–1968, 1974–1980). 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1972–1980). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1959–1965). Плани розвитку сільського 

господарства колгоспу (1958, 1966–1970). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1956–1958, 

1961–1964, 1966). 

Економічні показники по колгоспу (1969). Аналізи виконання планових завдань (1969, 1972). 

Документи (титульні списки, проекти, кошториси і інш.) по будівництву в колгоспі (1962–

1964, 1967). 

Соцзобов’язання колгоспу, бригад, ланок та акти перевіряння їх виконання (1956–1958, 1960–

1962). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1956, 1961–1965). 

Технологічні карти колгоспу (1968, 1970, 1971). Книги історії полів і сівозмін (1967–1973). 

Шнурові книги обліку насіння (1961–1963, 1967–1970, 1974, 1975, 1979, 1980). Земельно-

шнурова книга (1974–1978). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, грошових прибутків і їх розприділення 

(1957–1959). 

Документи: (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1972–1980); 

(протоколи, плани, акти, журнал) групи народного контролю (1979–1981). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 18; 1969–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів; загальних зборів членів профспілки 

(1970–1972); засідань профспілкового комітету (1970–1972). Звітні доповіді голови 

профспілкового комітету. 

Кошториси прибутків і видатків (1970–1972). Фінансові і статистичні звіти. 
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Ф. Р-3670  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях Леніна‖, с. Придніпровське 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 109; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 109; 1959–1980 рр. 

Статут артілі (1965). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1969–1973, 1975–1980). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1965–1970). Виробничо-фінансові плани колгоспу 

(1959–1964). 

Аналізи, економічні показники господарської діяльності колгоспу (1969). Річні звіти по 

тваринництву (1966–1968). 

Умови на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1959). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1965). Акти ревізійної комісії 

колгоспу (1964). 

Технологічні карти колгоспу (1969–1972). Книга історії полів і сівозмін (1976–1980). 

Шнурові книги обліку насіння (1971–1975). Земельно-шнурові книги (1972–1977, 1979). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1973–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3671  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Придніпровський‖, с. Мойсинці 

Іркліївського району Черкаської області 

Справ: 19; 1950–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1950–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1950–1957).  

Виробничі плани колгоспу (1951–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3672  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова, с. Чорнобай Чорнобаївського 

району Черкаської області 

Справ: 29; 1950–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1950–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1950–1958). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1952–1955, 1957, 1958). 
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Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952, 1958). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3673  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Пам’яті Леніна‖, с. Нове Життя 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 131; 1951–1953, 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 111; 1951–1953, 1959–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1951–1953, 1959–

1963, 1965–1967, 1969–1980). Звітні доповіді голови колгоспу (1970–197). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1970–1978). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1953, 1959–1964). 

Аналізи, економічні показники господарської діяльності колгоспу (1972). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952, 1964, 1965). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1965). 

Книга історії і сівозмін (1965). Шнурові книги обліку насіння (1964–1966, 1974–1981). 

Земельно-шнурова книга (1963–1971). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1973–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 20; 1968–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів; загальних зборів членів профспілки; 

засідань робітничого комітету. 

План роботи робітничого комітету (1971). 

Кошториси прибутків і видатків (1969–1972). Фінансові і статистичні звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3674  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше травня‖, с. Мала Бурімка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ 23; 1948–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ 23; 1948–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948–1957); засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1952–1958). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952). 
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Ф. Р-3675  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний наддніпрянець‖, с. Більки 

Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 17; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1944–1949). 

Виробничі плани колгоспу (1945, 1947–1949). 

Договори на соцзмагання між колгоспами (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3676  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Самовиця Іркліївського 

району Полтавської області 

Справ: 30; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1943–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1943, 1944, 1946–1950); засідань правління 

колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1944, 1947, 1949, 1950). 

Агрономічний звіт (1944). 

Умови, договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1944–

1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943, 1946–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3677  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18 з’їзду ВКП(б), с. Мутихи 

Іркліївського району Полтавської області 

Справ: 1; 1948–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1948–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3678  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Матвіївка Градизького району 

Полтавської області 

Справ: 13; 1953–1954 рр. 
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Опис 1 

Справ: 13; 1953, 1954 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; бригадних зборів. 

План розвитку сільського господарства колгоспу (1953). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу. 

Умови на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3679  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Кліщинці Градизького району 

Полтавської області 

Справ 10; 1955–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ 10; 1955, 1956 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; бригадних зборів 

(1955). 

План розвитку сільського господарства колгоспу (1955). Виробничо-фінансовий план 

колгоспу (1955). 

Соцзобов’язання колгоспу і акти перевіряння їх виконання (1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3680  Виконавчий комітет Гродзевської сільської Ради народних депутатів, с. Гродзеве 

Уманського району Черкаської області 

Справ 273; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 273; 1944–1980 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1978–1980). 

Протоколи: сесій сільради (1948–1959, 1961–1980); засідань виконкому (1944, 1945, 1948–

1980); загальних зборів мешканців села (1959, 1966, 1969, 1971–1980); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1959, 1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1954, 1956, 1959, 1961–1962). 

Плани роботи виконкому (1978–1980). 

Листування з органами вищого рівня про підвищення культурного розвитку села (1965–

1975). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1954–1956, 1958, 

1959, 1978–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1958–1973, 1976–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1962–1964, 1969–1971, 

1973, 1976–1980). 
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Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1959, 1961, 

1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради (1947–1953, 1955–1962, 1965–1980). Штатні розписи (1949–1952, 1976–

1980). Кошториси витрат (1947, 1949–1952, 1954–1962, 1965–1980). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1954–1962, 1965–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948–1953, 1959–1962). 

Списки громадян, насильно вивезених до фашистської Німеччини та репатрійованих (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3681  Виконавчий комітет Городницької сільської Ради народних депутатів, с. 

Городниця Уманського району Черкаської області 

Справ: 283; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 283; 1944–1980 рр. 

Рішення райвиконкому (1978–1980). 

Протоколи: сесій сільради (1949–1980); засідань виконкому (1946–1980); загальних зборів 

мешканців села (1946, 1949, 1950, 1952, 1968–1971, 1973–1980); звітних зборів виборців і 

звіти депутатів перед виборцями (1966–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1961, 1963, 1968–1982). 

Плани роботи виконкому (1978–1980). 

Листування з райвиконкомом про виконання народногосподарського плану, мобілізацію 

робочої сили та благоустрій села (1944–1946, 1968, 1969, 1974); з Ладижинським районним 

військовим комісаріатом про облік допризивників та списки офіцерів, допризивників (1944). 

Анкета-картка на населений пункт (1967). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1951–1960, 

1964–1969, 1972, 1978–1980). Інформації, статистичні звіти про організаційно-масову роботу 

(1963–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1971–1973, 1975–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради (1945, 1947–1951, 1953–1980). Штатні розписи (1947–1949, 1954, 1959). 

Кошториси витрат (1945–1951, 1953–1961, 1963–1979). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1948, 1949, 1952–1961, 1963–1966, 1968–1980).  

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945, 1946, 1950–1952, 1954–1962, 

1967). 

Списки громадян села на здачу німецьких грошей (1944); громадян села, насильно вивезених 

до фашистської Німеччини і які понесли матеріальний збиток в період німецької окупації 

(1944); військовозобов’язаних (1945); репатрійованих громадян (1946). 
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Ф. Р-3682  Виконавчий комітет Громівської сільської Ради народних депутатів, с. Громи 

Уманського району Черкаської області 

Справ 270; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 270; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1952, 1955–1961, 1964–1972, 1974–1980); засідань 

виконкому (1944–1960, 1962, 1964–1980); загальних зборів мешканців села (1944, 1945, 1954, 

1967–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1967–1972, 1976–

1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1955, 1959–1965, 1967–1982). 

Плани роботи виконкому (1978–1980). 

Інформації про роботу сільради (1959). 

Листування: з райвиконкомом про виконання державних планів та благоустрій села (1944, 

1945, 1953); з райвідділом охорони Народних Комісарів УРСР про охорону лісу (1944). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1950–1957, 

1975–1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1958–1961, 1966–1970, 1972, 1977–

1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1953, 1955, 1958–1961, 

1977–1980). Звіти про хід сільськогосподарських робіт (1944). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955–1957, 1959, 1961, 1963, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1957, 1960, 1961, 1964–1980). Штатні розписи (1953, 1954, 1974–

1976, 1980). Кошториси витрат (1951–1957, 1961, 1966, 1968–1980). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1950, 1952, 1955, 1956, 1958–1961, 1965, 1966, 1968, 1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1949, 1951–1955, 1957, 

1967). 

Іменний список військовозобов’язаних рядового та сержантського складу (1946). Списки 

призивників, військовозобов’язаних (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3683  Виконавчий комітет Доброводівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Доброводи Уманського району Черкаської області 

Справ: 264; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 264; 1945–1980 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1978–1980). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1950, 1952–1964, 1966–1980); засідань виконкому (1945–

1950, 1952–1964, 1966–1980); загальних зборів мешканців села (1968–1980); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1966–1978, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1953, 1954, 1957–1964, 1966–

1980). 
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Плани роботи виконкому (1978–1980). 

Листування з організаціями вищого рівня про благоустрій та культурний розвиток села 

(1968). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1954–1959, 

19671969, 1971, 1976). Інформації про організаційно-масову роботу (1954–1960, 1962, 1964, 

1967, 1974–1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1953, 1956, 1961, 1975–

1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977). 

Бюджети сільради (1949, 1951–1964, 1966–1980). Штатні розписи (1963, 1964, 1966). 

Кошториси витрат (1951, 1954, 1956–1964, 1966–1980). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1959–1964, 1966–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1947–1962, 1966). 

Списки громадян, насильно вивезених до фашистської Німеччини (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3684 Виконавчий комітет Косенівської сільської Ради народних депутатів, с. Косенівка 

Уманського району Черкаської області 

Справ 314; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 314; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1948–1980); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1944, 1947, 1968–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1962, 1967–1969, 1971–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1947, 1950–1953, 1955–1982). 

Плани роботи виконкому (1978–1980). 

Інформації про роботу виконкому (1947). 

Листування з райвиконкомом про благоустрій села (1950). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1945, 1955–1958, 

1962, 1967–1970, 1976–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1952, 1953, 1955–

1960, 1967–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1952, 1953, 1955, 1957, 

1959, 1965, 1973–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1950–1953, 1955–1980). Штатні розписи (1951, 1955, 1956, 1959–1964, 

1967–1972, 1976). Кошториси витрат (1950–1953, 1955–1979). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1951, 1954, 1956, 1959–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1950, 1952, 1954, 1955, 1957, 1958, 

1960). 
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Ф. Р-3685  Виконавчий комітет Оксанинської сільської Ради народних депутатів, с. Оксанина 

Уманського району Черкаської області 

Справ 258; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 258; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1980); засідань виконкому (1945–1980); загальних зборів 

мешканців села (1967–1971, 1973–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1952, 1957–1960, 1962–1980). 

Плани роботи виконкому (1978–1980). 

Інформації про роботу сільради (1959, 1960, 1962). 

Листування з райвиконкомом про господарський і культурний розвиток села (1967–1970). 

Договори по соцзмаганню між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1958, 1962, 1978–

1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1961, 1962, 1965, 1971–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1950, 1953, 1960, 1961, 

1965, 1971, 1973, 1975–1980). Одноразові статистичні звіти про вік і стать населення (1950, 

1953). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969–1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1948, 1953, 1954, 1956, 1958, 1961–1980). Штатні розписи (1954, 1963–

1966, 1976, 1977). Кошториси витрат (1948, 1949, 1954, 1955, 1958, 1961–1980). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1948, 1957–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948, 1950–1956). 

Списки громадян села, які потерпіли від німецької окупації (1944); дітей, які загинули від 

звірств німецьких окупантів (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3686  Виконавчий комітет Острівецької сільської Ради народних депутатів, с. Острівець 

Уманського району Черкаської області 

Справ: 266; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 266; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1950–1980); засідань виконкому (1947, 1948, 1954–1980); 

загальних зборів мешканців села (1951, 1965–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1957, 1965–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1950–1953, 1955–1982). 

Плани роботи виконкому (1947, 1978–1980). 
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Листування з райвиконкомом і його відділами про виконання планів та культурний розвиток 

села (1945, 1947, 1972–1974). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1950–1952, 

1956, 1958, 1960–1962, 1974–1976, 1978–1980). Інформації про організаційно-масову роботу 

(1955, 1956, 1958, 1960–1964, 1966, 1972–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів виконкому, постійних комісій (1945, 1951–1953, 1957, 

1961–1963, 1965, 1973, 1975–1980). Одноразові звіти про вік і стать населення (1951–1953, 

1957). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 

1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1950–1953, 1955–1958, 1960–1980). Штатні розписи (1951, 1953, 1954, 

1958, 1960, 1964, 1980). Кошториси витрат (1951, 1953–1958, 1960–1980). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1950, 1954–1970, 1972–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948, 1949, 1951–1953, 1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3687  Виконавчий комітет Рижавської сільської Ради народних депутатів, с. Рижавка 

Уманського району Черкаської області 

Справ 258; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 258; 1944–1980 рр. 

Протоколи сесій сільради (1946–1980); засідань виконкому (1945–1980); загальних зборів 

мешканців села (1968–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями 

(1967, 1971–1973, 1976–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1957, 1963–1967, 1969–1972, 

1974–1982). 

Плани роботи виконкому (1978–1980). 

Інформації про роботу сільради (1951–1953, 1957–1960, 1969). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949–1952, 1954, 

1956–1959, 1962, 1964, 1965, 1969, 1973–1976, 1980). Інформації, відомості про організаційно-

масову роботу (1950, 1956, 1961–1966, 1972–1974, 1977–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1952, 1954–1956, 1959–

1965, 1971, 1977–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1951, 1955–1967, 1969–1980). Штатні розписи (1950–1952, 1957, 

1961, 1964, 1967, 1974–1977). Кошториси витрат (1946–1950, 1955, 1956, 1958–1967, 1969–

1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1949, 1951–1954, 1956, 1958–

1966, 1968, 1969, 1972–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1947–1950, 1955, 1957, 1959, 1967, 1970, 

1971). 
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Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3688  Виконавчий комітет Ропотуської сільської Ради народних депутатів, с. Ропотуха 

Уманського району Черкаської області 

Справ 280; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ 280; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1949, 1952–1980); засідань виконкому (1947–1949, 1951–

1980); загальних зборів мешканців села (1971–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959, 1960, 1964, 1969–1982). 

Плани роботи виконкому (1962, 1978–1980). 

Звіт про роботу сільради (1963). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1954, 

1962–1971, 1973–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1961–1971, 1973–1975, 

1977–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1960–1966, 1973–1975, 

1977–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977). 

Бюджети сільради (1948–1954, 1956, 1958–1973, 1975–1980). Штатні розписи (1953, 1959–

1961, 1964, 1967–1972). Кошториси витрат (1949–1954, 1956, 1958–1961, 1963–1973, 1975–

1979). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1949–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948–1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3689  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―3-й вирішальний‖, с. Гродзеве 

Бабанського району Київської області 

Справ 4; 1950 р. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1950 р. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план колгоспу. 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 
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Ф. Р-3690  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Свинарка Бабанського району 

Черкаської області 

Справ: 36; 1945–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1945–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948, 1950–1958); засідань правління колгоспу 

(1945–1948, 1950–1958). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1949, 1954, 1955, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1955–1957). 

Головні книги (1949–1952, 1958). Книги обліку фондів, грошових прибутків і їх 

розприділення, грошових і натуральних затрат (1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3691  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше травня‖, с. Доброводи Бабанського 

району Київської області 

Справ 3; 1949–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ 3; 1949, 1950 рр. 

Книги головних рахунків. Книга обліку натуральних прибутків і їх розприділення (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3692  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Новий побут‖, с. Доброводи Бабанського 

району Київської області 

Справ: 9; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947, 1948, 1950); засідань правління колгоспу. 

Книга головних рахунків (1950). Книга обліку натуральних прибутків і їх розприділення 

(1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3693  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Гродзеве Бабанського 

району Київської області 

Справ: 4; 1950 р. 

 

Опис 1 
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Справ: 4; 1950 р. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Книга головних рахунків. Книга обліку фондів, грошових прибутків та їх розприділення. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3694  Черкаська міжобласна інспекція по контролю за якістю торфу і торфяних добрив 

Української республіканської інспекції по контролю за якістю торфу і торфяних добрив 

―Укрінсторфдобриво‖, м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 265; 1962–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 102; 1962–1970 рр. 

Накази Головного Управління постачання і збуту кам’яного та буровугільного палива, 

Української республіканської інспекції (1962–1964, 1966–1969); міжобласної інспекції (1963–

1965, 1968–1970). 

Протоколи: технічної ради (1963); виробничих нарад (1964–1968, 1970). 

Перспективний план по видобутку торфу (1963). Виробничо-фінансові плани інспекторських 

пунктів (1965–1967). 

Доповіді про роботу інспекції (1963–1970). 

Листування з Золотоніським територіальним виробничим колгоспно-радгоспним 

управлінням, Полтавським об’єднанням ―Сільгосптехніка‖ та Українською республіканською 

інспекцією про якість торфу (1963–1969). 

Інформації, відомості: про роботу агрохімлабораторії (1963, 1965–1969); про роботу 

інспекторських пунктів (1963–1969). Відомості про якість торфу. Статистичні звіти про 

чисельність адміністративно-управлінського персоналу та розприділення всіх працюючих по 

займаних посадах (1963, 1964, 1966–1968, 1970). 

Соцзобов’язання колективу інспекції і інспекторських пунктів та відомості про їх виконання 

(1964–1970). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1964–1970 ) Річні фінансові звіти. Акти перевіряння 

фінансово-господарської діяльності інспекції (1964–1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 157; 1969–1990 рр. 

Протоколи: технічної ради; виробничих нарад. 

Перспективний план по видобутку торфу. Виробничо-фінансові плани інспекторських 

пунктів. 

Доповіді про роботу інспекції. 

Листування з Золотоніським територіальним виробничим колгоспно-радгоспним 

управлінням, Полтавським об’єднанням ―Сільгосптехніка‖ та Українською республіканською 

інспекцією про якість торфу. 

Інформації, відомості: про роботу агрохімлабораторії; про роботу інспекторських пунктів. 

Відомості про якість торфу. Статистичні звіти про чисельність адміністративно-

управлінського персоналу та розприділення всіх працюючих по займаних посадах. 

Соцзобов’язання колективу інспекції і інспекторських пунктів та відомості про їх виконання. 
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Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. Акти перевіряння фінансово-

господарської діяльності інспекції 

 

 

Опис 1м 

Справ: 6; 1967–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. Доповіді 

голови місцевого комітету (1969, 1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3695  Виконавчий комітет Береснягівської сільської Ради народних депутатів, с. 

Бересняги Канівського району Черкаської області 

Справ: 249; 1946–1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 249; 1946–1978 рр. 

Рішення райвиконкому (1974, 1975). 

Протоколи: сесій сільради (1950–1955, 1957–1978); засідань виконкому (1948, 1959–1978); 

загальних зборів мешканців села (1968–1970, 1974); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1958, 1961, 1962, 1976–1978). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1958–1978). 

Плани роботи виконкому (1971, 1974–1978). 

Інформації про роботу виконкому (1966). 

Листування з райвиконкомом про поховання загиблих радянських воїнів (1946). 

Анкети-картки на населений пункт (1966, 1969). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1954–1959, 1961, 

1962, 1967–1978). Інформації про організаційно-масову роботу (1963–1977). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1971–1977). 

Одноразові звіти про вік і стать сільського населення (1957, 1959, 1963–1969, 1971, 1974–

1978). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1959, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 

1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради (1949–1955, 1957, 1959–1978). Кошториси витрат (1950, 1953–1955, 1957, 

1959–1970, 1973–1978). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1951–1977). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948–1950, 1974–1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3696  Канівський міський комітет народного контролю, м. Канів Черкаської області 

Справ 254; 1965–1991 рр. 

 

Опис 1 
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Справ 247; 1965–1991 рр. 

Постанови, накази, рішення органів вищого рівня (1973–1980, 1982). 

Протоколи засідань комітету (1973–1991); засідань груп народного контролю (1970); нарад 

позаштатних відділів народного контролю (1976–1980). 

Плани роботи комітету та позаштатних відділів (1973–1980). 

Документи: (доповідні записки, інформації, звіти) про діяльність комітету, надіслані 

органами вищого рівня (1968–1982); (постанови, довідки, акти) перевірянь діяльності 

комітету органами вищого рівня (1969–1980). Доповідні записки про результати перевірок, 

проведення комітетом (1965–1982). Документи (довідки, звіти, списки) груп і постів 

народного контролю (1965–1969, 1971, 1974–1990). Статистичні звіти комітету (1977–1989). 

Документи (пропозиції, довідки, акти і інш.) перевірянь підприємств, організацій, установ, 

колгоспів та радгоспів. 

 

 

Опис 2 

Справ 7; 1970р. 

Документи: (доповідні записки, інформації, звіти) про діяльність комітету, надіслані 

органами вищого рівня; (постанови, довідки, акти) перевірянь діяльності комітету органами 

вищого рівня. Доповідні записки про результати перевірок, проведення комітетом. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3697  Степанецьке відділення Черкаського обласного об’єднання ―Сільгосптехніка‖, с. 

Степанецьке Канівського району Черкаської області 

Справ: 10; 1963–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1963–1969 рр. 

Виробничо-торгово-фінансові плани (1963, 1967). 

Економічний аналіз діяльності відділення (1966). Річний звіт про роботу відділення (1968). 

Звіти про виконання механізованих робіт (1965, 1966); з раціоналізації і винахідництва (1965, 

1968, 1969). Підсумки соцзмагання відділення (1965). 

Список інженерно-технічних працівників відділення (1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3698  Канівська туристична база ВЦРПС Черкаської обласної ради по туризму і 

екскурсіям, м. Канів Черкаської області 

Справ: 67; 1968–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 67; 1968–1971 рр. 

Накази, постанови, рішення організацій вищого рівня (1970, 1971). 

Господарсько-фінансові плани (1969–1971). 

Акти обслідування турбази органами вищого рівня (1969, 1970). 



1546 

 

Річні звіти про роботу турбази (1969–1971). 

Картки туристських маршрутів (1969–1971). Диспетчерські журнали обліку туристів (1968–

1970). Книга відгуків і пропозицій туристів (1969). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1969–1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3699  Виконавчий комітет Козарівської сільської Ради народних депутатів, с. Козарівка 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 261; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 261; 1944–1980 рр. 

Рішення райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1944–1949, 1955–1982); 

загальних зборів мешканців села (1946, 1962, 1967–1971, 1976–1980); звітних зборів виборців 

і звіти депутатів перед виборцями (1972–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1958–1982). 

Плани роботи виконкому (1976–1979). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1956–1970, 1972, 

1976–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1972–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1972–1980). Річні звіти 

про кількість худоби (1944). Одноразові звіти про вік і стать сільського населення (1947, 

1953, 1959–1961). Статистичні звіти про підсумки сівби під урожай та списки господарств 

(1945, 1947, 1959). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1961, 1963, 1966, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1979, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1964, 1966–1980). Штатні розписи (1946, 1948). Кошториси витрат 

(1946, 1950–1960, 1963–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1961–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948–1952, 1954–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3700  Канівський державний заповідник Київського ордена Леніна державного 

університету ім. Т.Г.Шевченка, м. Канів Черкаської області 

Справ 164; 1944–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ 164; 1944–1970 рр. 

Накази Міністерства вищої освіти СРСР, ректора університету, рішення райвиконкому (1951–

1953, 1956–1958, 1960–1970). Положення про заповідник (1947). 

Протоколи загальних зборів і виробничих нарад (1957–1970). 
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Плани лісогосподарських заходів (1951, 1956, 1963). Картографічні схеми земель заповідника 

(1948, 1962). 

Документи: (листування, скарги і інш.) про збереження території заповідника (1948–1951, 

1956–1970); (інформації, пояснюючі записки) про історію створення учбово-дослідного 

лісового господарства і його діяльності (1957, 1958); (протоколи, довідки, кошториси і інш.) 

по лісоупорядкуванню (1952, 1955); (титульні списки, плани, довідки і інш.) з капітального 

будівництва (1948–1950, 1952–1961). Статистичні звіти про чисельність і склад працівників 

(1953, 1954, 1957, 1960, 1961). 

Колективні договори між адміністрацією заповідника і профспілковою організацією (1953, 

1958, 1959). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1948, 1956–1970). Прибутково-видаткові 

кошториси спецкоштів (1946, 1947, 1951–1960, 1962). Річні бухгалтерські звіти (1951–1970). 

Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності заповідника (1960–1964, 

1966–1970). 

Контрольні журнали і відомості по дебету та кредиту (1946–1950). 

Акти про збитки, нанесені заповіднику німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Ф. Р-3701  Канівська машинно-тракторна станція (МТС) м. Канів Черкаської області 

Справ: 59; 1948–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 59; 1948–1957 рр. 

Накази, розпорядження обласного управління сільського господарства та рішення 

райвиконкому (1954–1957). 

Протоколи: ради МТС та документи до них (1954–1956); зборів тракторних бригад (1955). 

Плани робіт по галузях (1954), Виробничо-фінансові плани станції. 

Річні звіти з основної діяльності (1948, 1950–1957). 

Документи: (доклади, відомості) про розвиток тваринництва в колгоспах зони діяльності 

МТС (1954–1957); (відомості, звіти) про будівництво і телефонізацію МТС (1954, 1956, 1957); 

(довідки, відомості, звіти) про склад і рух кадрів (1955–1957). 

Соцзобов’язання колективу станції і акти перевіряння їх виконання (1953–1957). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950–1952, 1955–1957). Зворотні баланси (1954–1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3702  Виконавчий комітет Лазірцівської сільської Ради депутатів трудящих с. Лазірці 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 157; 1946–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 157; 1946–1970 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1970); засідань виконкому (1956–1961, 1963–1969); 

загальних зборів мешканців мела (1959–1963); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1962, 1963). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1962, 1968–1970). 

Довідки, інформації про роботу виконкому (1959, 1963, 1964, 1967, 1968). 
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Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1948, 1962–1964, 

1966, 1967, 1969, 1970). Інформації про організаційно-масову роботу (1962, 1969, 1970). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1954–1967); про склад 

населення, кількість худоби та посівів (1958, 1959, 1962, 1963, 1969). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати та сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969). 

Бюджети сільради (1946–1953, 1955, 1956, 1959–1968, 1970). Штатні розписи, кошториси 

витрат (1946–1949, 1951–1968, 1970). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948, 

1950–1953, 1955, 1956, 1958–1970). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1954, 1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3703  Виконавчий комітет Поташнянської сільської Ради депутатів трудящих с. Поташ 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 35; 1956–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1956–1964 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1956–1960, 1963, 1964); засідань виконкому (1957–1959, 1961–

1964). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959–1964). 

Статистичні звіти про вік і стать сільського населення та кількість худоби (1960–1964). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1963). 

Бюджети сільради (1957–1963). Кошториси витрат (1957–1963). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1956, 1957, 1961–1964). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3704  Виконавчий комітет Межирічцької сільської Ради депутатів трудящих с. Межиріч 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 174; 1946–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 174; 1946–1975 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1949, 1953–1975); засідань виконкому (1949–1975); 

загальних зборів мешканців села (1961–1966, 1970–1972); звітних зборів виборців і звіти 

депутатів перед виборцями (1973–1975). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1961, 1965–1975). 

Інформації про роботу виконкому (1961, 1968). 

Економічна характеристика населеного пункту (1964). 
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Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1960, 1961, 1967, 

1969–1974). Інформації про організаційно-масову роботу (1963, 1969, 1970, 1972–1975). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1972–1975); про вік і 

стать сільського населення та кількість худоби (1956–1975). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967–1969, 1971, 1973, 

1975). 

Бюджети сільради (1952, 1956–1959, 1962–1975). Кошториси витрат (1952, 1956, 1957, 1962–

1964, 1966–1975). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1964–1975) 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1951–1953, 1955–1959, 1961–1963). 

Списки репатрійованих громадян села (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3705  Виконавчий комітет Хутір-Хмельницької сільської Ради депутатів трудящих с. 

Хутір-Хмельницький Канівського району Черкаської області 

Справ: 88; 1947–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 88; 1947, 1949–1971 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1955, 1957–1971); засідань виконкому (1947, 1952, 1954–

1958, 1960–1963, 1965–1972). 

Умови на соцзмагання між сільрадами (1959, 1963, 1967–1970). Інформації про організаційно-

масову роботу (1971). 

Звіти про кількість населення (1953, 1961–1966, 1969, 1970). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1961, 1965, 1967, 1971). 

Бюджети сільради (1951, 1953–1956, 1958, 1962–1971). Штатні розписи (1955, 1958). 

Кошториси витрат (1953–1955, 1957, 1958, 1961–1965, 1969, 1971). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1951, 1956, 1957, 1961–1971). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1955, 1958, 1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3706  Виконавчий комітет Зарубенцівської сільської Ради депутатів трудящих с. 

Зарубенці Переяслав-Хмельницького району Київської області 

Справ: 89; 1943–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 89; 1943–1960 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1943–1945). 

Протоколи: сесій сільради (1949–1959); засідань виконкому (1946–1948, 1955–1959). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1955, 1956). 
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Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1951, 1952, 

1956). Інформації про організаційно-масову роботу (1952, 1956). 

Річні звіти про вік і стать сільського населення, кількість худоби та посівів (1947–1959). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1951). 

Бюджети сільради (1946, 1948–1960). Кошториси витрат (1946, 1948–1960). Річний звіт про 

виконання сільського бюджету (1950). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948, 1949, 1951–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3707  Виконавчий комітет Трактомирівської сільської Ради депутатів трудящих с. 

Трактомирів Переяслав-Хмельницького району Київської області 

Справ: 86; 1944–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 86; 1944–1960 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1947, 1949–1960); засідань виконкому (1944, 1945, 1955–

1960). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1956–1959). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1956, 

1957). Інформації про організаційно-масову роботу (1956–1959). 

Одноразові звіти про кількість населення, облік посівів та худоби (1946–1953, 1956, 1958, 

1959). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959). 

Бюджети сільради (1945–1960). Штатні розписи (1955–1960). Кошториси витрат (1947–1960). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947–1956). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3708  Виконавчий комітет Григорівської сільської Ради народних депутатів с. 

Григорівка Канівського району Черкаської області 

Справ: 298; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 298; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1950–1980); засідань виконкому (1946–1948, 1950–1980); 

загальних зборів мешканців села (1956, 1963, 1964, 1966–1968, 1972, 1973, 1976–1980); 

звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1972–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1955–1958, 1965–1982). 

Плани роботи виконкому (1953–1959, 1961). 
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Документи (акти, рішення) про перевіряння роботи виконкому органами вищого рівня (1976–

1980). 

Листування з організаціями вищого рівня про господарський і соціально-культурний 

розвиток села (1976–1980). 

Економічна характеристика населених пунктів (1970). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953, 1955, 

1956, 1961, 1964, 1967, 1969–1972, 1975–1977, 1979, 1980). Інформації про організаційно-

масову роботу (1962, 1963, 1966–1973, 1975–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1965, 1970–1980). 

Одноразові статистичні звіти про кількість населення, худоби та посівів (1946–1950, 1952, 

1960). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Кошториси витрат (1949, 1951, 1953–1980). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1962–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945, 1947–1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3709  Виконавчий комітет Канівської міської Ради народних депутатів м. Канів 

Черкаської області 

Справ: 518; 1944–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 518; 1944–1979 рр. 

Протоколи: сесій міськради і документи до них (1947, 1949–1979); засідань ради і документи 

до них (1946–1979); загальних зборів мешканців міста (1959); звітних зборів виборців і звіти 

депутатів перед виборцями (1956–1972, 1975). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1953–1979). 

Плани роботи виконкому (1944, 1978, 1979). 

Звіти про роботу виконкому (1948–1958, 1962, 1968–1970). 

Документи (списки, рішення) про надання допомоги багатодітним і одиноким матерям та 

представлення їх до нагороди (1955). 

Листи та довідки про історичне минуле міста і видатних людей (1970, 1971). 

Листування з різними установами про благоустрій міста та будівництво (1969–1971, 1977, 

1979). 

Журнали реєстрації рішень і розпоряджень виконкому (1951–1954, 1960, 1961, 1969–1974, 

1977, 1979). 

Умови, договори на соцзмагання між міськими Радами і акти перевіряння їх виконання (1951, 

1953, 1955–1957, 1959, 1969, 1963–1970, 1973, 1974). Інформації про організаційно-масову 

роботу (1957–1959, 1961, 1963). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати міськради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки депутатів (1947, 1950, 1953, 1956, 1957, 1959, 

1961, 1962, 1965, 1969, 1971, 1975, 1977). 
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Бюджети сільради (1949, 1950, 1954, 1956–1962, 1964–1966). Штатні розписи (1969, 1970, 

1978, 1979). Кошториси витрат (1950–1962, 1964, 1965, 1969–1979). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1950–1957, 1965, 1968–1979). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948, 1949, 1958–1964, 1966, 1967). 

Характеристики, автобіографії, заяви мешканців міста (1944). Списки: населення міста (1944, 

1946); організацій, установ та підприємств міста та їх працівників (1944, 1945, 1947); жителів 

міста, відправлених до Німеччини, замучених гестапо (1944). 

Документи (протоколи, плани, звіти) профспілкового комітету (1977–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3710  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників нафтової, хімічної і 

газової промисловості м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 516; 1966–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 516; 1966–1980 рр. 

Протоколи: обласних конференцій обкому і документи до них (1967, 1969, 1971, 1974, 1979); 

пленумів обкому і документи до них (1967–1980); засідань президій обкому і документи до 

них (1967–1980); звітно-виборних конференцій і профспілкових зборів профорганізацій міста 

і документи до них (1966–1977, 1979). 

Документи (протоколи, довідки, інформації і інш.): про роботу комітетів профспілки, 

громадських організацій на підприємствах (1974–1977); про роботу позаштатних комісій 

обкому (1970). Інформації обкому та профорганізацій про профспілкову роботу (1968–1971). 

Зведені статистичні звіти обкому про роботу (1968–1980). Інформації обкому про 

організаційно-масову роботу (1970, 1975–1980). Інформації, довідки про культурно-масову 

роботу обкому (1970, 1975–1979). Документи: (доповіді, інформації, довідки) про стан 

виховної роботи на підприємствах нафтової і хімічної промисловості (1968–1978); 

(протоколи, плани, грамоти) про роботу галузевого бюро по фізкультурі і спорту при обкомі 

(1968, 1969). 

Одноразові звіти про роботу товариських судів (1970, 1975–1979). Статистичні звіти ФЗМК 

про роботу та звіти про підсумки виборів (1966–1971, 1973, 1976–1980). 

Документи (плани, доповіді, довідки і інш.). про проведення свята ―День хіміка‖ (1968–1970, 

1972–1980). 

Документи (заходи, плани, звіти) про охорону праці і техніки безпеки на підприємствах 

(1968–1980). Звіти про роботу технічного інспектора (1969, 1970, 1980). 

Документи: (протоколи, соцзобов’язання, довідки, показники і інш.) по соцзмаганню (1967–

1980); (постанови, довідки, виробничі характеристики) про нагородження передовиків 

виробництва хімічних підприємств (1967, 1968, 1970, 1972–1977); (постанови, довідки, 

інформації) про рух за комуністичну праці (1968–1970, 1972–1978, 1980). 

Колективні договори підприємств (1967–1977). Документи (протоколи, акти, довідки і інш.) 

про підсумки виконання колективних договорів (1967–1980). 

Списки працівників обкому, президії обкому і профактиву заводських та цехових комітетів 

(1968, 1970, 1974). 

Зведені профбюджети, штатні розписи, кошториси витрат (1967–1980). Зведені бюджети 

державного соціального страхування (1967–1973, 1975–1980). Зведені звіти про виконання 

профбюджету і кас взаємодопомоги (1967–1980). Фінансові звіти про виконання бюджету 
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соцстраху (1967–1973, 1975–1980). Кошториси доходів і видатків профорганізацій (1970, 

1971, 1975–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3711  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖ с. Тальянки Тальнівського 

району Черкаської області 

Справ: 42; 1951–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1951–1957 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1952–1957). 

Виробничі плани колгоспу. 

Прибутково-видатковий кошторис (1951). Річні бухгалтерські звіти (1951, 1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 14; 1958–1962 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани колгоспу. 

Прибутково-видатковий кошторис. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 3 

Справ: 11; 1963–1968 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1963–1967). Звітна 

доповідь голови колгоспу (1964). 

Акт ліквідаційної комісії (1968). 

Шнурові книги обліку насіння (1964, 1965). 

 

 

 

 

Ф. Р-3712  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Спільна праця‖ с. Легедзине Бабанського 

району Київської області 

Справ: 12; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944–1949 рр. 

Розпорядження райвиконкому (1948). 

План розміщення земель колгоспу (1949). 

Річні бухгалтерські звіти. 

Книги: головних рахунків (1946); норм виробітку та оплати праці в колгоспі (1947, 1949). 
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Ф. Р-3713  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 15-річчя Жовтня с. Беринка Буцького 

району Черкаської області 

Справ: 42; 1945–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1945–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1951, 1953–1959); засідань правління 

колгоспу (1946–1952, 1954–1959). 

Виробничі плани колгоспу (1947, 1954, 1956, 1958). 

Статистичний звіт по тваринництву (1955). 

Прибутково-видаткові кошториси (1947, 1949–1956). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1947–1952). Акти ревізійної комісії колгоспу (1954, 1956). 

Книги головних рахунків (1945, 1946). Книга обліку натуральних прибутків та їх 

розприділення (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3714  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського с. Тальянки Бабанського 

району Київської області 

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому та його відділів (1945, 1948, 1950). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944); засідань правління колгоспу (1944, 1948). 

Виробничі плани колгоспу (1948–1950). 

Статистичний звіт про підсумки сівби (1948). 

Прибутково-видаткові кошториси (1948–1950). Річні бухгалтерські звіти (1944–1948). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових і 

натуральних затрат (1950). 

Заяви громадян про прийом в члени колгоспу (1944). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

Ф. Р-3715  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний партизан‖ м. Тальне Київської 

області 

Справ: 21; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1949). Річні виробничі завдання 

по тваринництву (1949). Виробничі плани колгоспу (1947, 1949). 

Агрономічні звіти (1950). 

Умови на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1950). 
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Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948). 

Книги головних рахунків (1947, 1949, 1950). Книги обліку фондів, грошових і натуральних 

прибутків та їх розприділення, грошових і натуральних затрат (1947, 1949, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3716  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше Травня‖ с. Тальянки Бабанського 

району Київської області 

Справ: 22; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1945–1950 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1948, 1950). Постанови райвиконкому і загальних 

зборів колгоспників про висилення з колгоспу за межі УРСР (1948). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1947). Трирічний план розвитку 

громадського продуктивного тваринництва (1949–1951). 

Прибутково-видатковий кошторис (1950). Річні бухгалтерські звіти (1947–1949). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових і 

натуральних затрат (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3717  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Паризька комуна‖ с. Легедзине 

Бабанського району Київської області 

Справ: 12; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Річні бухгалтерські звіти (1944–1949). 

Книги головних рахунків (1945, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3718  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний господар‖ с. Легедзине 

Бабанського району Київської області 

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1949); засідань правління колгоспу (1946–

1950). 
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Річні бухгалтерські звіти (1944–1949). 

Норми виробітку та оплата праці колгоспників (1948). Книга головних рахунків (1946). 

Книга для запису зауважень та пропозицій відповідальних працівників райвиконкому, 

райкому КП(б)У та спеціалістів сільського господарства (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3719  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар‖ с. Легедзине Бабанського 

району Київської області 

Справ: 19; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1949). 

Річні бухгалтерські звіти (1944–1946, 1948, 1949). 

Книги головних рахунків (1944–1947). Книги обліку майна, фондів, грошових прибутків і їх 

розприділення (1945–1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3720  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова с. Легедзине Бабанського 

району Київської області 

Справ: 5; 1949–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1949, 1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1950). 

Виробничо-фінансовий план колгоспу (1950). 

Річні бухгалтерські звіти. 

Норми виробітку та оплата праці в колгоспі (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3721  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова с. Легедзине Бабанського 

району Київської області 

Справ: 9; 1949, 1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1949, 1950 рр. 

Рішення райвиконкому та районного земельного відділу (1950). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1950). Звітна 

доповідь голови колгоспу (1949). 

Виробничо-фінансовий план колгоспу (1950). 
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Річні бухгалтерські звіти. Протоколи засідань ревізійної комісії колгоспу (1950). 

Норми виробітку та оплата праці в колгоспі (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3722  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖ с. Тальянки Бабанського 

району Київської області 

Справ: 30; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1944–1950 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1946, 1948–1950). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1945–1950). 

Акти перевірянь насінневих ділянок, фондів та тваринництва (1944). 

Прибутково-видаткові кошториси (1946, 1948–1950). Річні бухгалтерські звіти. Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3723  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Папужинці Тальнівського 

району Черкаської області 

Справ: 121; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1951–1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1954–1957); засідань правління колгоспу (1951, 

1952, 1954–1957). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1952, 1954–1957). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1954). 

Прибутково-видаткові кошториси (1952, 1954). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1951, 1952). 

Книга історії полів і сівозмін (1952–1957). 

 

 

Опис 2 

Справ: 59; 1958–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу. 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання. 

Прибутково-видаткові кошториси. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

Книга історії полів і сівозмін. 
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Опис 3 

Справ: 38; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1971–1973, 1975–1979). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1974, 1976–1980).  

Книга історії полів і сівозмін (1976–1980). Шнурові книги обліку насіння (1971–1975, 1977–

1980). 

Протоколи засідань, плани роботи профспілкового комітету (1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3724  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Серп і молот‖ с. Павлівка-1 Тальнівського 

району Черкаської області 

Справ: 113; 1951–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1951–1955 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1952–1955); засідань правління колгоспу; 

виробничих нарад, зборів бригад (1953). 

Річні виробничі завдання по бригадах і фермах (1951, 1952). Виробничі плани колгоспу. 

Умови на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1952, 1953). 

Прибутково-видаткові кошториси. Річний звіт про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1952). 

Книга головних рахунків (1951). Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та 

їх розприділення (1951). 

 

 

Опис 2 

Справ: 80; 1956–1970 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1963, 1969). 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1955–1969); засідань правління колгоспу (1955–

1970). Звітні доповіді голови колгоспу (1967–1970). 

Протоколи засідань, план роботи бюро економічного аналізу (1970). 

Плани розвитку господарства колгоспу (1959–1963, 1966–1970). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу. 

Акт перевіряння роботи колгоспу (1963). 

Річні звіти по тваринництву (1963, 1965, 1966). Документи (плани, розпорядження) про 

підготовку і перепідготовку кадрів (1965, 1966). Динамічні таблиці звітності (1961–1963, 

1965, 1966). 

Умови на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1963, 1966–1970). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1963, 1967). 

Книги історії полів і сівозмін (1956–1960, 1966–1970). Шнурова книга обліку насіння (1968–

1970). Земельно-шнурова книга (1963–1972). Сортонасіннева книга (1958–1961). 
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Опис 3 

Справ: 15; 1971–1976 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1971, 1973, 1974). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971–1975). 

Книга історії полів і сівозмін (1971–1975 рр. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3725  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна с. Онопріївка Тальнівського 

району Черкаської області 

Справ: 108; 1958–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 75; 1958–1970 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1961, 1965). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1967). 

Документи (протоколи, плани, списки) бюро економічного аналізу (1968–1970). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-фінансові плані 

колгоспу. 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1966–1970). Виробничі показники 

сільськогосподарських робіт (1965). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1960–1962, 1970). 

Списки колгоспників, яким присвоєно звання ударників комуністичної праці (1969). 

Штатний розпис (1964). 

Книги історії полів і сівозмін (1958–1972). Шнурові книги обліку насіння (1963, 1966–1973). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1969). 

 

 

Опис 2 

Справ: 33; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971–1973, 1975–1977). 

Книга історії полів і сівозмін (1973–1977). Шнурова книга обліку насіння (1973–1977). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3726  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Великий Жовтень‖ с. Мошурів 

Тальнівського району Черкаської області 

Справ: 175; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 26; 1951–1956 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани колгоспу (1951, 1954, 1956). 

Агрономічні звіти (1951, 1954–1956). Звіти по тваринництву (1951). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1951). 

Прибутково-видаткові кошториси (1951, 1956). Річні бухгалтерські звіти (1951, 1952). Акти 

ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспу (1951, 1952, 1954). 

 

 

Опис 2 

Справ: 87; 1957–1970 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1960, 1962–1970). 

Протоколи засідань, план роботи бюро економічного аналізу (1970). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1970). Виробничо-фінансові 

плани колгоспу. 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1968–1970). Агрономічні звіти (1963, 

1966–1970). Відомості про стан тваринництва (1957–1960). Заключні звіти про підсумки сівби 

(1958, 1959). Динамічні таблиці звітності колгоспу (1964–1969). 

Соцзобов’язання колгоспу і акти перевіряння їх виконання (1968–1970). 

Кошторисно-штатний розпис (1957). Акти ревізійної комісії колгоспу (1963). 

Книги історії полів і сівозмін (1966–1974). Шнурова книга обліку насіння (1969–1971). 

 

 

Опис 3 

Справ: 62; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971–1976, 1978–1980). 

Шнурова книга обліку насіння (1977–1981). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1978–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3727  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова м. Тальне Черкаської області 

Справ: 139; 1950–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1950–1955 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани колгоспу (1950–1952). 

Агротехнічні звіти (1951). 

Умови на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 
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Опис 2 

Справ: 42; 1956–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку колгоспу (1959–1965). Зведений план розвитку сільського 

господарства колгоспу (1958). Виробничо-фінансові плани колгоспу. 

Інформації про роботу колгоспу (1962). 

Агротехнічні звіти (1956–1961). Плани і звіти про посів, збирання сільськогосподарських 

культур (1961, 1962). Заключні звіти про підсумки сівби (1956, 1961). Зоотехнічний звіт 

(1960). 

 

 

Опис 3 

Справ: 78; 1963–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1968–1971, 1973–1975, 1977–1979). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1974–1977, 1979). 

Книги історії полів і сівозмін (1969–1978). Шнурові книги обліку насіння (1969–1972, 1974–

1979). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3728  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Здобуток Жовтня‖ м. Тальне Черкаської 

області 

Справ: 300; 1950–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1950–1956 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому та райвідділу сільського господарства. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план колгоспу (1953). 

Листування з різними організаціями з питань роботи колгоспу (1950, 1952–1956). 

Заключний звіт про підсумки сівби і сортові посіви під урожай (1952). 

Умови на соцзмагання між колгоспами (1950–1952). 

Прибутково-видаткові кошториси, Річні бухгалтерські звіти. 

Заяви про прийом в члени колгоспу та виключення з колгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 248; 1957–1973 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому та районного управління сільського 

господарства. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1965–1973). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970–1973). 

Перспективний план розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1965). Виробничо-

фінансові плани колгоспу. 
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Документи (накази, протоколи, плани) учбово-показового господарства (1961–1963). 

Листування з організаціями вищого рівня про розвиток рослинництва, тваринництва та 

колгоспного будівництва, обмін передовим досвідом розвитку сільського господарства в 

колгоспі (1957–1959, 1968). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1971, 1972). Агрономічні звіти (1961–

1973). Виробничі показники по тваринництву (1957). Річні звіти з тваринництва (1957–1965, 

1970–1973). Зооветеринарні звіти (1966–1969). Одноразові статистичні звіти про сортові 

посіви та збирання урожаю (1957–1965). 

Річні титульні списки капітальних робіт в колгоспі (1966, 1968). Акти приймання нових 

будівельних об’єктів (1957). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1957, 1958, 1960–

1962, 1964, 1965, 1967–1973). 

Штатні розписи (1968–1973). Кошториси витрат (1961–1964). Прибутково-видатковий 

кошторис (1957). Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізійної комісії колгоспу (1965–1973). 

Книга історії полів і сівозмін (1966–1969). Шнурові книги обліку насіння (1967–1974). 

Заяви: колгоспників про наділ присадибних ділянок і зняття їх (1957–1963); про прийняття в 

члени колгоспу і виключення з колгоспу (1957–1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3729  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Островського с. Лісове Тальнівського 

району Черкаської області 

Справ: 121; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 75; 1959–1970 рр. 

Статут колгоспу (1966). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1959–1963, 1965–1970); засідань правління 

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1964, 1966–1970). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1967, 1968). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові плани колгоспу.  

Основні показники виробничо-фінансового плану (1969). Агрономічні звіти (1966–1970). 

Відомості про підсумки урожаю (1959, 1960). Статистичні звіти про підготовку і 

перепідготовку кадрів (1967–1970). 

Умови на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання колгоспу та акти перевіряння їх 

виконання (1964, 1967–1969). 

Штатний розпис (1969). Акти ревізійної комісії колгоспу (1967–1970). 

Книги історії полів і сівозмін (1961–1965, 1970–1974). Шнурові книги обліку насіння (1962–

1973). Земельно-шнурова книга (1965–1972). 

 

 

Опис 2 

Справ: 46; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1972, 1974–1978, 1980). 

Книги історії полів і сівозмін (1975–1980). Шнурові книги обліку насіння (1977–1980). 
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Ф. Р-3730  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Енгельса с. Майданецьке Тальнівського 

району Черкаської області 

Справ: 143; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1950–1954 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

План розвитку сільського господарства колгоспу (1952). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу. 

Річний звіт про стан тваринництва (1953). 

Прибутково-видаткові кошториси (1952–1954). Річні бухгалтерські звіти (1950–1953). 

 

 

Опис 2 

Справ: 82; 1955–1970 рр. 

Статути артілі (1958, 1962, 1966). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967–1970). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу. Плани: розміщення посівів на полях 

колгоспу (1956–1958, 1961); лісового господарства колгоспу (1953–1963). Виробничо-

фінансові плани колгоспу. 

Аналіз фінансово-господарської діяльності колгоспу (1962). Інформації і звіти про стан  

тваринництва (1964, 1965). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1957, 1958, 1960–

1962). Списки передовиків сільського господарства (1965). 

Книги історії полів і сівозмін (1964–1973). Шнурові книги обліку насіння (1966–1974). 

Земельно-шнурова книга (1963). 

 

 

Опис 3 

Справ: 43; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1973–1980). 

Книга історії полів і сівозмін (1974–1978). Шнурові книги обліку насіння (1974–1979). 

Документи (протоколи, кошториси, звіт) профспілкового комітету (1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3731  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кукліча с. Лісове Буцького району 

Черкаської області 

Справ: 44; 1944–1958 рр. 
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Опис 1 

Справ: 44; 1944–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1946–1958). 

Перспективний план розвитку тваринництва (1955–1960). Плани лісового господарства 

(1951–1962). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1957, 1958). 

Річний звіт по тваринництву (1958). 

Прибутково-видаткові кошториси (1955, 1957). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944–1951, 1956). 

Книги історії полів і сівозмін (1956, 1957). 

Книги обліку планових завдань та їх виконання по урожайності сільськогосподарських 

культур та продуктивності тваринництва, фондів, натуральних прибутків і їх розприділення, 

грошових і натуральних затрат (1952) 

 

 

Ф. Р-3732  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана Хмельницького с. Легедзине 

Тальнівського району Черкаської області 

Справ: 108; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1951–1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1951, 1955–1957). 

Річні бухгалтерські звіти (1951, 1952). 

 

 

Опис 2 

Справ:  49; 1958–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967–1970). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1958, 1959, 1961–1970). 

Основні показники виконання виробничо-фінансового плану (1967–1970). Аналізи виконання 

планових завдань з виробництва продукції і витрат (1968). Статистичний звіт по будівництву 

(1963). 

Соцзобов’язання колгоспу, ланок та показники їх виконання (1967, 1968). 

Штатний розпис (1965). 

Книги історії полів і сівозмін (1964, 1966–1970). Шнурові книги обліку насіння (1963, 1965–

1970). Технологічна карта колгоспу (1969). 

 

 

Опис 3 

Справ: 43; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973–1980 ). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1972–1975, 1977). 

Книги історії полів і сівозмін. Шнурові книги обліку насіння (1971–1975). 

Документи (протоколи, кошторис, звіт) профспілкового комітету (1980). 
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Ф. Р-3733  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХП з’їзду КПРС с. Хрестителеве 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 105; 1950–1953, 1958–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 94; 1950–1953, 1958–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1953, 1958–1962, 1964–1974); зборів 

уповноважених колгоспників (1976, 1978–1980); засідань правління колгоспу; бригадних 

зборів працівників колгоспу (1972–1975). Звітні доповіді голови колгоспу (1965–1970, 1972, 

1974–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1976–1980). 

План розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970). Виробничі плани колгоспу 

(1952, 1953). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952, 1953, 1959, 1960, 1964). 

Книга історії полів і сівозмін (1966–1971). Земельно-шнурові книги (1950–1972). 

Документи: (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1975–1980); (акт 

обстеження, звіт, журнал) групи народного контролю (1979, 1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 11; 1972–1974 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1972); загальних зборів членів 

профспілки (1973, 1974); засідань місцевого комітету (1973, 1974). 

Статистичні і фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3734  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Хрестителеве 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 10; 1954–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1954–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани колгоспу (1955–1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3753  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях до комунізму‖ с. Митьки 

Іркліївського району Черкаської області 

Справ: 15; 1950–1955 рр. 
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Опис 1 

Справ: 15; 1950–1955 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників, засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани колгоспу (1953–1955). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3736  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях до комунізму‖ с. Новоукраїнка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 106; 1956–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 102; 1956–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1968–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1968, 1969, 1977–1980). 

Перспективні плани розвитку колгоспу (1964, 1965). Виробничо-фінансові плани колгоспу 

(1956–1962, 1964). 

Умови на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1964, 1968). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1964, 1965, 1970). 

Книги історії полів і сівозмін (1971–1980). Шнурові книги обліку насіння (1971–1981). 

Земельно-шнурові книги (1950–1959, 1963–1976, 1980, 1981). Технологічні карти колгоспу 

(1971, 1972). 

Документи: (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1973–1980); групи 

народного контролю (1979). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 4; 1971, 1972 рр. 

Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів (1971–1973). 

Кошториси прибутків і видатків. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3737  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Лукашівка Чорнобаївського 

району Черкаської області 

Справ: 101; 1961–980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 92; 1961–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1962–1980); 

засідань бригадних зборів (1969, 1972). Звітні доповіді голови колгоспу (1962, 1963, 1967, 

1968, 1972, 1974–1976). 
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Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1977). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1961–1964). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1970). 

Заходи з покращення охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії в колгоспі 

(1970–1972). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1964, 1965). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1967). 

Книги історії полів і сівозмін (1967–1974). Шнурові книги обліку насіння (1967–1970, 1972–

1975). Технологічні карти колгоспу (1970, 1972). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1973–1976). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 9; 1969–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1969–1971); засідань місцевого комітету 

(1969–1971). 

Кошторисно-фінансові звіти місцевого комітету (1971, 1972). Статистичні звіти місцевого 

комітету (1970, 1971). 

 

 

 

 

Ф. Р-3738  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Лукашівка Чорнобаївського 

району Черкаської області 

Справ: 51; 1950–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 51; 1950–1960 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947); засідань правління колгоспу (1950). Звітна 

доповідь голови колгоспу (1960). 

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1951–1954). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1952–1960). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і бригадами та акти перевіряння їх виконання 

(1955, 1956, 1960). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952). 

Державний акт на вічне користування землею (1951). 

Книги історії полів і сівозмін (1951, 1952). Земельно-шнурова книга. 

У фонді є документи колгоспу ім. Кірова за 1947–1950 рр. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3739  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського с. Новоселиця 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 36; 1950–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1950–1960 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951–1958); засідань правління колгоспу. 

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1952–1955). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1952–1955, 1957–1960). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1957, 1960). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950, 1952). 

Державний план на вічне користування землею (1951). 

Земельно-шнурова книга. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3740  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва с. Веселий Поділ 

Чорнобаївського району Полтавської області 

Справ: 15; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1949); засідань правління колгоспу. 

Виробничий план колгоспу (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1949). 

Земельно-шнурова книга. 

Книга обліку основних засобів виробництва (1950). 

 

 

Ф. Р-3741  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Клич Ілліча‖ с. Воронинці Іркліївського 

району Черкаської області 

Справ: 25; 1950–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1950–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1950–1957). 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1955). Виробничі плани 

колгоспу (1951, 1952, 1954, 1956–1958). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів (1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3742  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Зоря комунізму‖ с. Мельники 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 120; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 110; 1959–1980 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1975–1980). 

Документи (протоколи, плани, інформації, звіти, список) бюро економічного аналізу (1969–

1972, 1974–1976, 1978–1980). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1959–1964). 

Основні показники: виробничо-фінансового плану (1959, 1963); господарсько-фінансової 

діяльності колгоспу (1966–1969). Аналізи виконання планових завдань (1968–1972). 

Соцзобов’язання колгоспу і акти перевіряння їх виконання (1967–1972). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1959–1962, 1964, 1965). 

Книги історії полів і сівозмін (1966–1971, 1977–1981). Шнурові книги обліку насіння (1967, 

1976–1978). Земельно-шнурові книги (1950–1961). Технологічна карта колгоспу (1972–1974). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1964, 1965). 

Документи: (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1973–1980); 

(протоколи, акти обстежень, звіт) групи народного контролю (1979–1981). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 10; 1964–1972 рр. 

Кошторис прибутків і видатків (1970). Фінансові звіти профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3743  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Мельники Іркліївського 

району Черкаської області 

Справ: 33; 1950–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1950–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1956); засідань правління колгоспу; 

бригадних зборів (1952, 1953). 

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1953, 1954). Виробничі плани 

колгоспу. 

Умови, договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3744  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Радянська Україна‖ с. Скородистик 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 213; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 192; 1959–1980 рр. 



1570 

 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому та райкому Компартії України (1959–

1962, 1965, 1967–1970). 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1958–1966, 1968–1980); засідань правління 

колгоспу (1958–1980). Звітні доповіді голови колгоспу (1968–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1969–1980). 

П’ятирічні плани розвитку господарства колгоспу (1966–1975). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1959–1972). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1970). Агрономічні звіти (1966–1972). 

Звіти про виробництво продукції тваринництва (1968–1972). 

Угода на проведення заходів з техніки безпеки і виробничої санітарії в колгоспі (1968–1972). 

Соцзобов’язання колгоспників (1968–1972). 

Штатні розписи (1968–1972). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу 

(1959–1965, 1968–1972). Акти ревізійної комісії колгоспу (1967, 1970, 1972). 

Книги історії полів і сівозмін (1964, 1969–1978). Шнурові книги обліку насіння (1961, 1966–

1971, 1975, 1979–1984). Земельно-шнурові книги (1964–1970, 1972). Технологічна карта 

колгоспу (1968–1972). 

Книги обліку і основних засобів виробництва, фондів (1966); членів колгоспу та їх сімей 

(1959–1966). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1974–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 21; 1965–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету (1970, 

1971, 1973). 

Кошториси прибутків і видатків. Статистичні і фінансові звіти профспілкового комітету. 

 

 

 

Ф. Р-3745  Черкаський обласний учбовий комбінат управління підготовки кадрів 

Центрального статистичного управління УРСР (ЦСУ) м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 148; 1946–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 133; 1946–1971 рр. 

Накази: управління підготовки кадрів ЦСУ СРСР (1956–1959, 1962, 1963); управління 

підготовки кадрів ЦСУ УРСР (1960, 1965, 1967, 1968); республіканського управління кадрів 

(1969–1971); Київського міжобласного учбового комбінату (1947, 1949, 1951–1954, 1956–

1959, 1961–1963). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1952–1971); засідань методичної комісії викладачів з 

колгоспного обліку (1965–1969). 

Плани учбово-методичної роботи (1965–1971). 

Довідки, інформації про учбово-виховну роботу (1969–1971). Основні показники плану з 

праці (1969–1971). Звіти: про навчання кадрів (1946–1955); про підготовку і підвищення 

кваліфікації кадрів (1965–1971); про чисельність працівників і службовців (1953–1957); про 

виконання плану з праці (1961). 
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Штатні розписи (1947, 1949, 1951, 1953–1956, 1960–1971). Кошториси витрат (1949, 1953–

1956, 1960–1971). Річні фінансові звіти (1946–1960, 1965–1971). Акти документальних ревізій 

фінансово-господарської діяльності комбінату (1958–1961, 1969–1971). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 15; 1966–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1966–1968, 1971); засідань місцевого 

комітету (1966–1968, 1971). Звітні доповіді голови місцевого комітету (1970, 1971). 

Плани роботи місцевого комітету (1966–1968, 1971). 

Кошториси прибутків і видатків. Статистичні і фінансові звіти місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3746  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Україна‖ с. Скородистик Іркліївського 

району Черкаської області 

Справ: 32; 1950–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1950–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1951–1958). 

Виробничі плани колгоспу (1951, 1952, 1955–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 

Земельно-шнурова книга. Сортонасіннева книга (1952–1958). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3747  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Першого Травня с. Загородище 

Іркліївського району Черкаської області 

Справ: 27; 1950–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1950–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951–1953, 1956–1958); засідань правління 

колгоспу (1951–1953, 1955–1958). 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1953). Виробничі плани 

колгоспу (1950–1952, 1955–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1958). 

Книга історії полів і сівозмін (1957). Земельно-шнурова книга. Сортонасіннева книга (1958). 
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Ф. Р-3748  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса с. Ревбинці Чорнобаївського 

району Черкаської області 

Справ: 178; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1950–1960 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1950, 1952–1956). 

Умови на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання колгоспників та акти перевіряння їх 

виконання (1951, 1953, 1954, 1956, 1957, 1960). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 

Земельно-шнурова книга (1950–1962). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1958, 1960). 

 

 

Опис 2 

Справ: 126; 1961–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1961–1967, 1969–1978); загальних зборів 

уповноважених колгоспу (1970–1972, 1974, 1979, 1980); засідань правління колгоспу (1961–

1967, 1969–1980). Звітні доповіді голови колгоспу (1970–1980). 

План використання місцевих та мінеральних добрив під урожай (1968). Заходи по 

збільшенню урожайності і валового збору зернових культур (1968–1970). 

Економічні показники, інформації та відомості про виконання планових завдань (1970–1972). 

Основні показники розвитку тваринництва колгоспу (1971–1975). Агрономічний звіт (1969). 

Заходи з покращення охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії в колгоспі (1969, 

1972). Журнал обліку нещасних випадків на виробництві колгоспу (1970–1975). 

Документи (титульні списки, акти, звіт) з будівництва (1970–1971). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1969). 

Книги історії полів і сівозмін (1961, 1965, 1968–1970, 1977). Шнурові книги обліку насіння 

(1961, 1965, 1967–1974, 1978). Земельно-шнурова книга (1963–1971). 

Книги обліку основних засобів виробництва (1964, 1965). 

Документи: (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1973, 1980); 

(постанови, протоколи, план, акти обстеження, списки) групи народного контролю (1979, 

1980). 

 

Опис 1м 

Справ: 18; 1968–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1971); загальних зборів членів 

профспілки (1969, 1971–1973); засідань профспілкового комітету. Звітні доповіді голови 

профспілкового комітету (1969, 1971, 1972). 

Кошториси прибутків і видатків (1971, 1972). Фінансові і статистичні звіти профспілкового 

комітету. 
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Ф. Р-3749  Прокуратура міста Черкаси Прокуратури Черкаської області м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 267; 1955–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 267; 1955–1984 рр. 

Протоколи оперативних і міжвідомчих нарад (1959, 1961–1984). 

Довідки, подання, доповідні записки, які виносяться прокуратурою на розгляд в партійні і 

радянські органи, профспілкові організації (1958–1960, 1962–1984). 

Аналізи, огляди, узагальнення з усіх питань прокурорської і слідчої роботи (1958–1960, 1962, 

1965–1984). 

Доповіді про роботу прокуратури (1963, 1964). Доповідні записки і доповіді про стан 

боротьби зі злочинністю в місті (1963–1965). Річні статистичні звіти (1959, 1961–1984). 

Кримінальні справи за звинуваченнями громадян (1957, 1958). Припинені кримінальні справи 

(1955, 1956, 1959–1965). Наглядові виробництва з кримінальних справ (1958–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3750  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького с. Журавка Городищенського 

району Черкаської області 

Справ: 134; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 47; 1951–1967 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1952–1961, 1963–1967); засідань правління 

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1958, 1963, 1966, 1967). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1955–1966). Виробничо-фінансові плани колгоспу 

(1957, 1960–1963, 1965, 1966). 

Агрономічний звіт (1960). 

Кошториси на капітальне будівництво (1955, 1959). 

Річні бухгалтерські звіти (1951, 1952, 1962). Акти документальних ревізій (1963, 1966, 1967). 

Книги реєстрації полів і сівозмін (1959–1961, 1965–1967). Шнурова книга обліку насіння 

(1964). Сортонасіннева книга (1958–1963). 

 

 

Опис 2 

Справ: 87; 1968–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1968–1977); загальних зборів уповноважених 

колгоспу (1978–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу. 

Протоколи засідань, довідки, відомості бюро економічного аналізу (1968–1971, 1973–1980). 

Аналізи господарсько-фінансової діяльності колгоспу (1969, 1970, 1973). 

Книга історії полів і сівозмін (1968–1973). Шнурові книги обліку насіння (1969–1972, 1977, 

1979–1984). Земельно-шнурова книга (1972–1985). 

Документи (протоколи, соцзмагання, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки 

(1973–1980). 
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Ф. Р-3751  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Л.П.Симиренка с. Мліїв 

Городищенського району Черкаської області 

Справ: 237; 1960–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 88; 1960–1967 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому і райкому Компартії України (1960–1963, 1967). 

Статут артілі (1965). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1962–1967); засідань правління колгоспу. Звітні 

доповіді голови колгоспу (1966, 1967). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1967). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1966–1970). План розвитку сільського 

господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-фінансові плани колгоспу. 

Основні показники: плану розвитку колгоспу (1964, 1965); виробничо-фінансового плану 

(1963, 1966, 1967); заходів по збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції 

(1961). 

Агрономічні звіти. Зоотехнічні звіти. 

Річні титульні списки на капітальне будівництво (1965–1967). 

Умови на соцзмагання між колгоспами (1961–1963). 

Штатні розписи (1965, 1967). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу 

(1961–1964). Акти ревізійної комісії колгоспу (1960, 1961, 1963, 1966). 

Книги історії полів і сівозмін (1961, 1965–1967). Шнурові книги обліку насіння (1961, 1963). 

Земельно-шнурова книга (1965–1971). 

Книги обліку основних засобів виробництва (1960, 1965–1067). 

 

 

Опис 2 

Справ: 149; 1968–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу. План розвитку сільського господарства 

колгоспу. Виробничо-фінансові плани колгоспу. 

Основні показники: плану розвитку колгоспу; виробничо-фінансового плану; заходів по 

збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції. 

Агрономічні звіти. Зоотехнічні звіти. 

Річні титульні списки на капітальне будівництво. 

Умови на соцзмагання між колгоспами. 

Штатні розписи. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної 

комісії колгоспу. 

Книги історії полів і сівозмін. Шнурові книги обліку насіння. Земельно-шнурова книга. 

Книги обліку основних засобів виробництва. 
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Ф. Р-3752  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Маяк‖ с. Зелена Діброва Городищенського 

району Черкаської області 

Справ: 148; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1944–1948, 1950–1957, 1959, 1960, 1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1946, 1950–1952, 1954–1957, 1959, 1962); 

засідань правління колгоспу (1945–1948, 1950–1952, 1954–1956, 1959, 1960, 962). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1945, 1952–1954, 1957). 

Річні бухгалтерські звіти (1944–1947, 1950–1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 103; 1963–1980 рр. 

Рішення райвиконкому (1964). 

Статути: артілі (1965); колгоспу (1970, 1979, 1980). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1963–1975); загальних зборів уповноважених 

колгоспу (1976–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1967–

1970, 1973, 1977, 1979, 1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1974–1980). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1963–1966). 

Соцзобов’язання колгоспу і акти перевіряння їх виконання (1967, 1971). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1964–1966). Акти комплексних 

ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспу. 

Книги історії полів і сівозмін (1968–1972, 1976–1983). Шнурові книги обліку насіння (1964, 

1967, 1974–1980). Земельно-шнурові книги (1964–1985). 

Документи (протоколи, звітна доповідь, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1976–

1980). Журнал групи народного контролю (1980–1982). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 13; 1948, 1949, 1957–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948, 1949, 1958, 1961); засідань правління 

колгоспу (1949, 1958, 1961). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1958–1962). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1960). 

Річні бухгалтерські звіти (1949, 1957–1962). 

Книга історії полів і сівозмін (1962–1967). 

 

 

Ф. Р-3753  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше Травня‖ с. Петрики 

Городищенського району Черкаської області 

Справ: 113; 1950–1955, 1960–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1950–1955, 1960–1966 рр. 

Статут артілі (1965). 
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Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1952–1955, 1960–

1967). Звітні доповіді голови колгоспу (1963, 1965, 1966). 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1955). Виробничо-фінансові 

плани колгоспу (1954, 1955, 1960–1966). 

Прибутково-видаткові кошториси (1950, 1954, 1955). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1950–1954, 1962). Акти ревізійної комісії колгоспу (1950, 1952, 1953, 

1962–1966). 

Книга історії полів і сівозмін (1966–1969). Шнурові книги обліку насіння (1966, 1967). 

Земельно-шнурові книги (1950–1963). Сортонасінневі книги (1963, 1964). 

 

 

Опис 2 

Справ: 59; 1967–1980 рр. 

Статут колгоспу та зміни і доповнення до нього (1970, 1980). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1968–1974); зборів уповноважених членів 

колгоспу (1975–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1967–

1977, 1979, 1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1968, 1969, 1973, 1975–1980). 

Книга історії полів і сівозмін (1976–1978). Шнурові книги обліку насіння (1968, 1969, 1978–

1980). Земельно-шнурова книга (1972–1984). 

Документи (протоколи, угоди, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3754 Виконавчий комітет Зеленодібрівської сільської Ради народних депутатів с. Зелена 

Діброва Городищенського району Черкаської області 

Справ: 315; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 315; 1944–1981 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1944, 1945, 1980, 1981). 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1948, 1950, 1951, 1953–1981); засідань виконкому (1953–

1955, 1958, 1960–1981); загальних зборів і сходок мешканців села (1962, 1973, 1975–1983); 

звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1971, 1973, 1975–1981). 

Документи (протоколи, плани, звіти і інш.) постійних комісій (1948, 1951, 1960, 1965–1982). 

Інформації про роботу виконкому (1961). 

Листування з райвиконкомом і його відділами про збір коштів на танкову колону, військовий 

облік, заготівлю сільськогосподарських продуктів, роботу кооперації та нанесення збитків 

німецькими загарбниками в період тимчасової окупації (1944–1970). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1951, 1954, 

1955, 1957, 1964, 1965, 1967, 1980–1983). Плани, інформації про організаційно-масову роботу 

(1948, 1955, 1956, 1964–1966, 1968, 1972). 

Статистичні звіти про склад депутатів виконкому, постійних комісій та організаційно-масову 

роботу органів громадської самодіяльності населення (1949, 1950, 1955, 1957, 1963, 1965, 

1980, 1981). Відомості про кількість населення, облік худоби та наявність будинків (1944, 

1945). 

Акти приймання-передавання справ при зміні секретаря сільради (1952, 1958). 
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Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, особові картки та списки депутатів (1950, 1953, 1955, 

1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1867, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1981). 

Бюджети сільради (1944–1946, 1948–1957, 1959–1981). Штатні розписи (1944, 1947, 1948, 

1950–1953, 1980, 1981). Кошториси витрат (1945–1957, 1959–1981). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1945–1948, 1950, 1951, 1956–1958, 1960–1979, 1981–1985). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3755  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Вітчизна‖ с. Іванівка Чигиринського 

району Черкаської області 

Справ: 113; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1950–1954 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951, 1953, 1954); засідань правління колгоспу 

(1951–1954); загальних зборів бригад і нарад активу (1951). 

Виробничі плани колгоспу (1950, 1951, 1953, 1954). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 37; 1955–1964 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; загальних зборів 

бригад і нарад активу. 

Виробничі плани колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу. 

 

 

Опис 3 

Справ: 59; 1965–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1965–1976, 1978–1980); засідань правління 

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1973–1978). 

Книга історії полів і сівозмін (1966–1970). Шнурові книги обліку насіння (1965–1974, 1977–

1980). 

 

 

 

 

Ф. Р-3756  Черкаський міський комітет народного контролю м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 349; 1963–1991 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 349; 1963–1991 рр. 

Положення про органи партійно-державного контролю (1962). 

Протоколи засідань міського комітету (1976–1991). 

Плани роботи комітету і його відділів (1981–1988). 

Документи (протоколи, доповіді, списки) зборів активу народних контролерів міста (1984). 

Доповідні записки, інформації про діяльність міського комітету (1981–1990). Річні текстові і 

статистичні звіти міського комітету (1981–1990). Статистичні дані і інформації про 

проведену роботу (1963–1970). 

Довідкові дані про систему органів народного контролю і документи про діяльність міського 

комітету і груп та навчання активу і членів груп (1973–1975). 

Списки, відомості про склад позаштатних відділів міського комітету, завідуючих 

позаштатними відділами, їх заступників та позаштатних інспекторів (1963–1979). 

Документи (доповідні записки, довідки, акти) перевірянь підприємств, організацій та установ 

(1965–1990). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3757  Чигиринський лісгоспзаг Черкаського обласного управління лісового господарства 

і лісозаготівель м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 470; 1958–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 326; 1958–1972 рр. 

Документи: загального відділу і відділів: лісове господарство, лісові культури, охорона і 

захист лісу, мисливське господарство, лісозаготівлі, планування і економіка; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 71; 1973–1980 рр. 

Документи: загального відділу і відділів: лісове господарство, лісові культури, охорона і 

захист лісу, мисливське господарство, лісозаготівлі, планування і економіка; бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 73; 1959–1972 рр. 

Витяги з протоколів засідань президії облради профспілок (1961–1963, 1965, 1967, 1969, 

1971). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1961, 1965–1972); профспілкових 

конференцій (1966–1968, 1971, 1972); звітно-виборних профспілкових зборів (1967–1969, 

1971); загальних зборів членів профспілки (1963); засідань робітничого комітету (1959–1962, 

1966–1972). 

Плани роботи робітничого комітету (1968–1972). 

Колективні договори між адміністрацією лісгоспзагу і робітничим комітетом та акти 

перевіряння їх виконання (1962, 1967–1972). Документи (договори, соцзобов’язання, 

протоколи, акти) по соцзмаганню (1966–1969, 1971). 

Кошториси витрат (1966–1972). Статистичні і фінансові звіти робітничого комітету (1967–

1972). 
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Ф. Р-3758  Чигиринська сільськогосподарська однорічна школа рахівників колгоспів 

Міністерства сільського господарства УРСР м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 23; 1960–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1960–1964 рр. 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР про ліквідацію школи (1964). 

Річні плани з праці (1961–1964). 

Річні звіти про учбово-виховну роботу (1960–1962). Річні статистичні звіти про освіту та 

чисельний склад спеціалістів школи (1962–1964). Звіти про виконання плану з праці. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Акт ревізії школи (1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3759  Управління сільського господарства виконавчого комітету Чигиринської районної 

Ради народних депутатів м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 1308; 1962–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 824; 1962–1974 рр. 

Документи: секретаря; інспектора по кадрах; відділів: планово-економічного, капітального 

будівництва; груп: агротехніки, зоотехніків, механізаторів, інженерів-будівельників, 

землевпорядників, бухгалтерського обліку і фінансування. 

 

 

Опис 2 

Справ: 415; 1975–1985 рр. 

Документи: секретаря; інспектора по кадрах; відділів: планово-економічного, капітального 

будівництва; груп: агротехніки, зоотехніків, механізаторів, інженерів-будівельників, 

землевпорядників, бухгалтерського обліку і фінансування. 

 

 

Опис 3 

Справ: 3; 1983–1985 рр. 

Протоколи засідань Чигиринської районної Ради агропромислового об’єднання та документи 

до них. 

 

 

Опис 1ск 

Справ: 21; 1971–1985 рр. 

Положення про раду колгоспів (1971). 
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Протоколи засідань ради колгоспів району (1971, 1972, 1976–1985). Постанови і рішення ради 

колгоспів району (1971–1977, 1983–1985). 

Звіти про роботу ради колгоспів (1974, 1976, 1977). 

 

 

Опис 1 м 

Справ: 45; 1962–1976 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1964, 1966, 1968–1972, 1976); загальних 

зборів членів профспілки (1968, 1969, 1975); засідань місцевого комітету (1962, 1965–1976). 

Звітні доповіді голови місцевого комітету (1967–1969). 

Плани роботи місцевого комітету (1975, 1976). 

Кошториси прибутків і видатків. Статистичні і фінансові звіти місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3760  Черкаський завод залізобетонних виробів тресту ―Черкасжитлобуд‖ м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 178; 1955–1968 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 128; 1955–1968 рр. 

Рішення облвиконкому (1964). Накази, розпорядження керуючого трестом (1958–1967). 

Протоколи засідань технічної ради заводу (1964). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1955–1959). Плани, заходи, звіти про виконання 

виробничої програми (1955, 1956). Виробничі плани і плани з праці (1957–1961, 1964–1968). 

Фінансові плани (1959–1968). 

Листування з трестом з виробничих питань (1966, 1967). 

Річні звіти: з основної діяльності заводу; про виробничу діяльність заводу (1955, 1956, 1958–

1960, 1963–1968). Звіти про виконання плану з продукції, собівартості та праці (1957). 

Документи: (план, довідка) бюро економічного аналізу (1965); (плани, заходи, звіти) про 

розвиток і впровадження нової техніки (1963, 1966); (накази, заяви, розрахунки, звіти) з 

раціоналізації і винахідництва (1963–1968); (протоколи, плани, звіти) науково-технічного 

товариства (1965–1968); (накази, заходи, звіти про нещасні випадки) з охорони праці і 

техніки безпеки (1958, 1959, 1961–1963, 1965–1968); (довідки, інформації, звіти) про роботу з 

кадрами (1957–1968). 

Журнали обліку роботи по виготовленню виробів зі збірного залізобетону (1960–1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1955, 1956, 1958, 1959, 1966, 1968). Акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності заводу (1967, 1968). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 50; 1958–1968 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1963, 1964, 1967); загальних зборів 

членів профспілки; засідань заводського комітету профспілки (1960, 1963, 1965–1968). Звітна 

доповідь голови заводського комітету (1960). 

Плани роботи заводського комітету (1963–1968). 
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Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом та інформації про 

підсумки виконання (1964–1968). Соцзобов’язання колективу і акти перевіряння їх виконання 

(1963–1968). 

Кошториси прибутків і видатків (1961–1968). Статистичні і фінансові звіти заводського 

комітету (1960–1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3761  Чигиринська ремонтно-технічна станція (РТС) м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 32; 1958–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1958–1960 рр. 

Директиви, розпорядження і вказівки обласного управління сільського господарства. 

Постанови, рішення облвиконкому і райвиконкому. 

Виробничо-фінансові плани: машинно-тракторної станції (1958); ремонтно-технічної станції. 

Документи (річні титульні списки, плани, кошториси) з капітального будівництва. 

Колективні договори між адміністрацією станції і робітничим комітетом профспілки (1959, 

1960). 

Акти приймання-передавання майново-матеріальних цінностей машинно-тракторної станції в 

РТС (1958). 

Штатні розписи і фонди зарплати: машинно-тракторної станції (1958); ремонтно-технічної 

станції, Виробничо-фінансові звіти РТС. 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання) робітничого комітету профспілки (1959, 

1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3762  Черкаське професійне торгівельне училище м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 244; 1947–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 89; 1947–1963 рр. 

Документи: секретаря, канцелярії, учбової частини, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 155; 1966–1975 рр. 

Документи: секретаря, канцелярії, учбової частини, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1963, 1970–1975); засідань місцевого 

комітету профспілки (1962, 1970–1975). Звітна доповідь голови місцевого комітету (1971). 

Плани роботи місцевого комітету (1962, 1971–1975). 
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Соцзобов’язання співробітників училища (1973–1975). 

Кошториси прибутків і видатків (1954, 1955, 1971–1975). Статистичні і фінансові звіти 

місцевого комітету (1953–1955, 1971–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3763  Черкаський завод хімічних реактивів ім. ХХУ з’їзду КПРС Всесоюзного 

об’єднання ―Союзреактив‖ Міністерства хімічної промисловості СРСР м. Черкаси Черкаської 

області 

Справ: 1092; 1953–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 950; 1953–1980 рр. 

Накази: Міністерства хімічної промисловості СРСР (1953, 1955–1957, 1966–1970); управління 

хімічної промисловості Київського Раднаргоспу (1959–1964). Постанови, накази Черкаського 

Раднаргоспу (1961–1963). Накази, розпорядження директора заводу з основної діяльності 

(1953–1960, 1964–1980). 

Протоколи оперативних і технічних нарад (1954–1960, 1964–1971, 1973–980). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1953, 1955–1979). Промислово-фінансовий план 

(1954). Виробничі плани (1964, 1965). Плани виробництва і його основні показники (1954–

1956, 1958, 1963–1980). Плани виробництва експортної продукції (1968–1980). Плани і звіти з 

праці (1958–1980). 

Листування з ―Союзголовреактивом‖ та управління машинобудівної і хімічної промисловості 

з основних виробничих питань (1962, 1963, 1968). 

Доповіді, довідки про роботу заводу (1956, 1977, 1978). Довідки, звіти про виконання плану 

по собівартості продукції (1963–1979). Звіти про виконання плану постачань продукції на 

експорт (1967–1980). Річні технічні звіти (1968–1978). Статистичні звіти про залишки, 

надходження і витрати сировини та матеріалів, витрати та залишки палива, металів (1967–

1976, 1979). 

Документи: (плани, звіти) про впровадження і розвиток нової техніки (1968–1979); 

(протоколи, плани, інформації, довідки) з наукової організації праці (1966–1980); (плани, 

зведені дані, довідки, звіти) бюро технічної інформації (1964–1980); (протоколи, заяви, 

креслення, висновки) з раціоналізації і винахідництва; (плани, довідки, звіти) з охорони праці 

і техніки безпеки (1962–1979); (протоколи, плани, довідки, звіти) про якість продукції (1964–

1980); (річні титульні списки, плани, огляди, звіти) з капітального будівництва; (баланси, 

звіти) про роботу з кадрами. 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом профспілки та акти 

про підсумки їх виконання (1958–1970). Соцзобов’язання колективу, відомості та довідки про 

їх виконання (1961–1980). 

Акти приймання-передавання справ при зміні директора заводу (1953). 

Фінансові плани (1971–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1953–1957, 1960–1980). 

Баланси прибутків і видатків (1954, 1955). Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізії фінансово-

господарської діяльності заводу (1967–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 142; 1961–1980 рр. 
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Постанови президії Черкаської обласної ради профспілок (1961, 1963, 1965–1967, 1974–1980). 

Протоколи: звітно-виборних конференцій (1964, 1967–1969, 1972, 1976, 1977, 1979, 1980); 

загальнозаводських профспілкових конференцій (1963, 1965, 1973–1975); засідань президії 

заводського комітету (1973–1980); загальних зборів членів профспілки (1964, 1966); засідань 

заводського комітету профспілок. Звітні доповіді голови заводського комітету (1964, 1965, 

1967, 1968). 

Плани роботи заводського комітету (1961, 1962, 1964–1972, 1975–1980). 

Документи: (протоколи, плани, заходи, списки, відомості) громадських комісій (1969–1971); 

(протоколи, звіти) про роботу Ради робітничої честі (1973–1980); (постанови, протоколи, 

пояснюючі записки) товариського суду (1969, 1970). 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом профспілки та акти 

перевіряння їх виконання (1967, 1971–1980). Соцзобов’язання колективу, списки ударників 

(1967–1971). 

Кошториси витрат (1962, 1966–1980). Статистичні і фінансові звіти заводського комітету 

(1961, 1962, 1966–1980). Акти ревізії фінансово-господарської діяльності завкому (1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3764  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Баландине Кам’янського 

району Черкаської області 

Справ: 87; 1956–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 87; 1956–1972 рр. 

Статути: артілі (1956); колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1962, 1963, 1970–1972). 

Документи бюро економічного аналізу (1970). 

Перспективний план колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1957, 

1961–1969). 

Звіти про підготовку спеціалістів сільського господарства (1965–1969). 

Документи (кошторис, проект) на будівництво електростанції (1957). 

Договори на соцзмагання між бригадами і акти перевіряння їх виконання (1961). 

Акти перевіряння виконання договорів на соцзмагання між колгоспами (1958, 1959). 

Списки осіб, представлених до нагородження (1970). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1958). Акти ревізійної комісії 

колгоспу (1957–1961, 1965–1969, 1971, 1972). 

Книга історії полів і сівозмін(1961–1970). Шнурові книги обліку насіння (1964–1968, 1970–

1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3765  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Жаботин Кам’янського району 

Черкаської області 

Справ: 288; 1944–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 269; 1944–1980 рр. 

Рішення, вказівки райвиконкому (1944, 1945, 1955–1958, 1963, 1965–1976). 

Статути артілі (1956, 1958). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946, 1947, 1949–1980); засідань правління 

колгоспу (1945–1980). Звітні доповіді голови колгоспу (1967, 1968, 1970–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1968–1980). 

П’ятирічний план розвитку народного господарства (1976–1980). Перспективний план 

колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1944–1949, 1953, 1954, 1956–

1980). 

Агрономічні звіти (1957, 1964–1980). Зооветеринарні звіти (1965–1980). Статистичні звіти 

про підготовку і перепідготовку кадрів (1966–1980). 

Соцзобов’язання колгоспу, бригад та ланок (1966–1971, 1975–1980). 

Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізійної комісії колгоспу (1945, 1960–1980). 

Книги історії полів і сівозмін (1956–1958, 1967–1972). Шнурові книги обліку насіння (1967–

1971, 1974). Земельно-шнурова книга (1961). 

Книги обліку державних постачань і колгоспної торгівлі, основних засобів виробництва, 

грошових і натуральних затрат, розрахунків з установами та особами (1944–1947, 1957–1963). 

 

 

Опис 2 

Справ: 19; 1975–1980 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій; засідань профспілкового комітету. Звітні доповіді 

голови профспілкового комітету. 

Кошториси витрат (1978–1980). Статистичні і фінансові звіти профспілковогокомітету (1977–

1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3766  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Флярківка Кам’янського 

району Кіровоградської області 

Справ: 19; 1944–1950 р. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

Рішення, розпорядження, вказівки райвиконкому і його відділів (1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Планові завдання колгоспу (1945). Виробничо-фінансовий план колгоспу (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3767  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Новий побут‖ с. Катеринівка 

Кам’янського району Черкаської області 
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Справ: 122; 1944–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1944–1959 рр. 

Рішення, розпорядження, вказівки райвиконкому і його відділів (1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1946, 1948, 1949, 1952, 1958, 1959); засідань 

правління колгоспу (1944–1946, 1948, 1949, 1952, 1954–1957, 1959, 1960). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1949–1959). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1946, 1951). 

Книга головних рахунків (1944). Книги обліку державних постачань і колгоспної торгівлі, 

фондів, продуктів і матеріалів, грошових прибутків та їх розприділення (1944, 1948, 1949, 

1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 61; 1960–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1966, 1970–1972). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1960–1969). 

Протоколи і акти ревізійної комісії колгоспу (1960–1962, 1964–1972). 

Книги історії полів і сівозмін (1966, 1968, 1972–1976). Книга обліку насіння (1968–1977). 

 

 

Опис 3 

Справ: 19; 1973–1979 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973–1976, 1978). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3768  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва с. Лузанівка Кам’янського 

району Кіровоградської області 

Справ: 10; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944–1946 рр. 

Розпорядження, вказівки райвиконкому (1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Списки нагороджених членів колгоспу (1946). 

Річний бухгалтерський звіт (1944). 
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Ф. Р-3769  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Світанок‖ с. Лебедівка Кам’янського 

району Черкаської області 

Справ: 120; 1937–1954, 1967–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 85; 1937–1941, 1944–1955, 1967–1972 рр. 

Рішення, вказівки райвиконкому (1944–1946). 

Статути: артілі (1967); колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946–1955, 1967–1972); засідань правління 

колгоспу (1944, 1945, 1947–1955, 1967–1972). Звітні доповіді голови колгоспу (1967–1972). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1970–1972). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1971–1975). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1948–1954, 1967–1969). 

Зооветеринарний звіт (1967). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1952, 1954). 

Прибутково-видатковий кошторис (1938). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1937, 1939–1941, 1944–1952). Акти ревізійної комісії колгоспу (1944–1946, 1967–

1972). 

Книга історії полів і сівозмін (1967–1971). Шнурова книга обліку насіння (1968–1974). 

Земельно-шнурова книга (1967). 

 

 

Опис 2 

Справ: 35; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1978–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3770  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса с. Коханівка Кам’янського 

району Черкаської області 

Справ: 110; 1944–1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 94; 1944–1972 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1949–1972). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1964, 1966–1972). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1972). 

Перспективні плани колгоспу (1955–1965). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1945, 

1947–1949, 1951–1969). 

Агрономічний звіт (1961). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952, 1962). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1961–1972). 

Книги історії полів і сівозмін (1964–1973). Шнурові книги обліку насіння (1972, 1973). 

Земельно-шнурова книга (1966–1968). 
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Опис 2 

Справ: 16; 1973–1978 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973–1977). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1974–1977). 

Шнурові книги обліку насіння (1974, 1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3771  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Промінь Ілліча‖ с. Вербівка Кам’янського 

району Черкаської області 

Справ: 171; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 122; 1944–1972 рр. 

Розпорядження, вказівки райвиконкому і його відділів (1944–1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1955, 1957–1972); засідань правління 

колгоспу (1944–1954, 1956–1972). Звітні доповіді голови колгоспу (1956, 1964, 1965, 1967–

1972). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1968–1972). 

Перспективний план колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1948, 

1949, 1951, 1953–1970). 

Агрономічні звіти (1944, 1945, 1969). Зооветеринарні звіти (1945, 1954, 1968). Статистичні 

звіти про підготовку і перепідготовку кадрів (1944, 1969). 

Акти: перевіряння діяльності колгоспу (1946); господарської діяльності колгоспу (1965); 

аналізу посівів (1945); та виконання робіт машинно-тракторною станцією (1944, 1945). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1964, 1969, 1970). 

Річні бухгалтерські звіти (1946, 1949, 1951, 1969). Акти ревізійної комісії колгоспу (1945, 

1953, 1957, 1958, 1960, 1964, 1966–1972). 

Заяви членів колгоспу (1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 49; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу, звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

(1974, 1976–1980). 
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Ф. Р-3772  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―4—річчя Жовтня‖ с. Лузанівка 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 152; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 102; 1944–1972 рр. 

Рішення, вказівки райвиконкому (1957, 1960, 1961, 1963, 1965–1969, 1971, 1972). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1954–1963, 1965–1972); засідань правління 

колгоспу (1954–1972). Звітні доповіді голови колгоспу (1967–1972). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1972). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1946, 1955, 1960–1972). 

Агрономічні звіти (1956–1972). Зооветеринарні звіти (1965–1972). Статистичні звіти про 

підготовку і перепідготовку кадрів (1968–1972). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання колгоспу та акти перевіряння їх 

виконання (1944, 1968–1971). 

Річні бухгалтерські звіти (1946, 1947, 1950–1952, 1956–1960, 1962). Акти ревізійної комісії 

колгоспу (1963, 1965–1972). 

Книги історії полів і сівозмін (1956–1960, 1967–1975). Шнурові книги обліку насіння (1964–

1970). 

Головна книга (1945). Книги обліку державних постачань і колгоспної торгівлі, основних 

засобів виробництва, фондів, майна, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, 

грошових і натуральних затрат (1944, 1945, 1961, 1965). 

 

 

Опис 2 

Справ: 50; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973, 1975–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Книга історії полів і сівозмін (1976–1980). Шнурові книги обліку насіння (1979, 1980). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1979, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3773  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Зоря‖ с. Косарі Кам’янського району 

Черкаської області 

Справ: 153; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 103; 1944–1972 рр. 

Статут артілі (1963). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947, 1950–1958, 1963–1972); засідань правління 

колгоспу (1947–1949, 1951–1959, 1961–1972). Звітні доповіді голови колгоспу (1970–1972). 

Документи (протоколи, плани, основні показники) бюро економічного аналізу (1969, 1972). 

План розвитку сільського господарства колгоспу (1949). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1945–1947, 1954, 1957–1962, 1964–1969). 

Агрономічний звіт (1956). 
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Договори на соцзмагання між колгоспами і підсумки їх виконання (1961, 1962). 

Річні бухгалтерські звіти (1944, 1945, 1947–1950, 1952). Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1946, 1951–1956, 1960, 1961, 1963–1971). 

Книга історії полів і сівозмін (1967). Шнурові книги обліку насіння (1964, 1969–1971). 

Книги обліку основних засобів виробництва (1946). 

Акти про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 50; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1974, 1976–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1974, 1976–1980). 

Шнурова книга обліку насіння (1978–1981). 

Документи (протоколи, кошторис, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Ф. Р-3774  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Ленінським шляхом‖ с. Райгород 

Кам’янського району Черкаської області 

Справ: 131; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 69; 1959–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1972). 

Перспективний план колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1959–

1964, 1966–1969). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1960–1972). 

Книги історії полів і сівозмін (1968, 1969, 1972–1976). Шнурові книги обліку насіння (1964, 

1965, 1967–1971). Земельно-шнурова книга (1963). 

 

 

Опис 2 

Справ: 62; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3775  Виконавчий комітет Терлицької сільської Ради народних депутатів с. Терлиця 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 105; 1944–1960, 1971–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1947, 1959, 1960 рр. 
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Директивні вказівки райвиконкому, райвійськомату (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1959, 1960); засідань виконкому (1944–1947). 

Бюджети сільради (1946, 1960). Кошторис витрат (1960). 

Книга обліку витрат сільського бюджету (1946). Касові книги (1946, 1960). 

Акт-список і список громадян, які повернулися з Німеччини (1944). 

Список сімей військовослужбовців на допомогу (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 86; 1971–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1972, 1975, 

1976, 1978–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1973–1980). 

Документи (протоколи, плани, довідки, списки) постійних комісій (1972–1980). 

План роботи виконкому (1974). 

Інформації, відомості про організаційно-масову роботу (1973, 1974, 1978–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1972, 1974–1980). 

Накази виборців депутатам і звіти про хід їх виконання (1973, 1977, 1980). Протоколи 

загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1973, 1975–1978, 1980). 

Бюджети сільради (1972–1980). Кошториси витрат (1972–1980). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3776  Виконавчий комітет Копіюватської сільської Ради народних депутатів с. 

Копіювата Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 206; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 206; 1944–1980 рр. 

Вказівки райвиконкому (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1947, 1949–1955, 1957–1961, 1964, 1965, 1967–1980); 

засідань виконкому (1946, 1947, 1949, 1955, 1958–1961, 1963–1965, 1967–1980); загальних 

зборів мешканців села (1967–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1973–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, звіти постійних комісій (1963–1965, 1967–1980). 

Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1957–1961, 1965, 1972, 1977–1980). 

Річні і одноразові звіти про кількість населення (1959). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1967, 1969, 1971, 

1973–1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1949–1954, 1956, 1958–1963, 1967–1980). Штатні розписи (1967–1972). 

Кошториси витрат (1967–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1949, 1950, 

1952, 1953, 1956, 1958–1964, 1967–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1957, 1968). 
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Ф. Р-3777  Виконавчий комітет Летичівської сільської Ради депутатів трудящих с. Летичівка 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 48; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1944–1959 рр. 

Постанови райвиконкому (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1948–1959); засідань виконкому (1947, 1948, 1950–1959). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1946). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947). 

Бюджети сільради (1946–1948). Річний звіт про виконання сільського бюджету (1947). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1951, 1954–1959). 

 

 

Ф. Р- 3778  Виконавчий комітет Коритнянської сільської Ради народних депутатів с. Коритня 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 312; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1946р. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 

Бюджет сільради. 

 

 

Опис 2 

Справ: 292; 1947–1980 рр. 

Рішення райвиконкому (1978–1980). 

Протоколи: сесій сільради (1948–1952, 1954–1980); засідань виконкому (1948–1980); 

загальних зборів мешканців села (1965–1971, 1975–1978); сходок мешканців села (1979, 

1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1968–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1964–1982). Документи 

(протоколи, плани і інш.) жіночої ради (1977, 1978). 

Плани роботи виконкому (1977–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1977–1980). 

Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1956–1966, 1972–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій та організаційну роботу 

виконкому (1973, 1977–1980). 

Накази виборців депутатам і документи про їх виконання (1962, 1965, 1967, 1972, 1973, 1975, 

1977). Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки та особові картки депутатів (1955, 1957, 1959, 

1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975–1978, 1980). 
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Бюджети сільради. Штатні розписи (1952–1956, 1959–1966). Кошториси витрат. Річні звіти 

про виконання сільського бюджету, надходження та видатки сум самооподаткування (1966–

1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948, 1950–1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3779  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Попудня 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 133; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 89; 1944–1972 рр. 

Статут артілі (1967). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1949, 1951, 1952, 1955–1957, 1962–1971); 

засідань правління колгоспу (1944, 1946–1948, 1950–1952, 1955–1959, 1961–1971). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1971, 1972). 

Протоколи засідань, план роботи бюро економічного аналізу (1972). 

Перспективні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1975). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1961–1967). 

Листування з органами вищого рівня про основні питання діяльності колгоспу (1967, 1969). 

Аналіз роботи колгоспу (1970–1972). 

Документи (річні титульні списки, довідка, звіти) з капітального будівництва (1967–1969). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951). Акти ревізійної комісії 

колгоспу (1944, 1955–1958, 1961–1967, 1970–1972). 

Книга історії полів і сівозмін (1966–1970). Земельно-шнурова книга (1965). Сортонасінневі 

книги (1969, 1970). 

Книга головних рахунків (1946). Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків 

(1946–1949). 

 

 

Опис 2 

Справ: 44; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973, 1974, 1976–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, аналізи економічного аналізу. 

Книги історії полів і сівозмін. Шнурові книги обліку насіння. 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1974–

1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3780  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях колгоспника‖ с. Чапаєвка 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 92; 1944–1974 рр. 
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Опис 1 

Справ: 92; 1944–1974 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1944–1960, 1963–1975); засідань правління 

колгоспу (1944–1960, 1962–1975). Звітні доповіді голови колгоспу (1965–1974). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1975). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1953, 1955, 1957–1967, 1973, 1974). 

Аналізи господарсько-фінансової діяльності колгоспу (1968–1973). 

Договір на соцзмагання між колгоспами і акт перевіряння його виконання (1956). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952, 1959, 1973, 1974). 

Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспу (1955, 1956, 

1958–1964, 1966–1973). 

Шнурова книга обліку насіння (1966–1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3781  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова с. Лукашівка 

Монастирищенського району Вінницької області 

Справ: 28; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1945–1947). 

Агрономічні звіти (1944, 1945). Річні звіти по тваринництву (1944, 1945). 

Соцзобов’язання колгоспників (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1945–1948). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками за 1941–1944 рр. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3782  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.Калініна с. Лукашівка 

Монастирищенського району Вінницької області 

Справ: 15; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1946–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1946, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1950). 

 



1594 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3783  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Лукашівка 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 17; 1951–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1951–1957 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1951, 1953–1957). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1952, 1954–1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1951–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3784  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Лукашівка 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 74; 1958–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1958–1973 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1958–1966, 1968–

1973). Звітні доповіді голови колгоспу (1959, 1971). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1968–1971). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1975). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1958, 1962–1967, 1973). 

Агрономічний звіт (1958). Річний звіт по тваринництву (1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1958–1960, 1973). Акти 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспу (1958, 1959, 1961, 1962, 

1966, 1968, 1973). 

Шнурова книга обліку насіння (1968–1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 31; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1976–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, список бюро економічного аналізу (1974). 

Книги історії полів і сівозмін (1977–1982). Шнурові книги обліку насіння (1975–1980). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1976, 1977, 1979, 1980). 
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Ф. Р-3785  Виконавчий комітет Сарнівської сільської Ради депутатів трудящих с. Сарни 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 187; 1948–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 187; 1948–1974 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1974); засідань виконкому (1949–1974); загальних зборів 

мешканців села (1968–1974); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями 

(1957–1960, 1962, 1964–1966, 1973, 1974). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1959, 1961–1966, 1973, 1974). 

Документи (протоколи, плани, списки і інш.) сільського комітету (1967–1970). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949–1951, 1954–

1956, 1959, 1960, 1968, 1971–1974). Інформації про організаційно-масову роботу (1952, 1955, 

1959–1966). 

Накази виборців депутатам і звіти про їх виконання (1954, 1959, 1961, 1967). Протоколи 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати і голосування по виборах, 

заяви кандидатів про згоду балотуватися списки кандидатів, біографії (1953, 1957, 1959, 1961, 

1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1974). 

Бюджети сільради (1950, 1951, 1953–1974). Штатні розписи (1949–1952, 1954, 1959–1963). 

Кошториси витрат (1949–1954, 1959–1963, 1965, 1967–1973). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету, надходження та витрати сум по самооподаткуванню (1948, 1949, 1951–

1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3786  Виконавчий комітет Івахнівської сільської Ради народних депутатів с. Івахни 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 200; 1949–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 200; 1949–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949, 1952–1982); засідань виконкому (1953–1980); загальних 

зборів мешканців села (1968, 1970, 1974–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1971–1980). 

Документи (протоколи, плани, списки, звіти і інш.) постійних комісій (1956–1959, 1962–1966, 

1971–1982). 

Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1958, 1960–1963, 1972, 1977–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1976, 1980). Інформації 

про проведення засідань виконкому та сесій сільради (1973, 1974). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1968, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1978, 1980). 

Бюджети сільради (1951–1980). Штатні розписи (1953–1955, 1959, 1960). Кошториси витрат 

(1953–1955, 1957–1960, 1962, 1968–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету, 

надходження та видатки сум по самооподаткуванню (1950, 1953–1965, 1967, 1968, 1970–

1980). 
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Ф. Р-3787  Виконавчий комітет Попуднянської сільської Ради народних депутатів с. Попудня 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 106; 1950–1960, 1974–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 106; 1950–1960, 1974–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1952–1959, 1974–1980); засідань виконкому (1952–1959, 1974–

1980); загальних зборів мешканців села (1975–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1975–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1975–1980). 

Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1958, 1959, 1974–1976, 1978–1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1957, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1951–1960, 1975–1980). Штатні розписи (1950, 1952–1959). Кошториси 

витрат (1950, 1952–1959, 1975–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету, 

надходження та витрати сум по самооподаткуванню (1951–1953, 1955–1960, 1976–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3788  Виконавчий комітет Шабастівської сільської Ради народних депутатів с. 

Шабастівка Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 221; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 221; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949, 1953, 1955–1980); засідань виконкому (1949, 1956, 1957, 

1959–1980); загальних зборів мешканців села (1969–1980); звітних зборів виборців і звіти 

депутатів перед виборцями (1969, 1971–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1955, 1964–1980). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1957, 1958, 1961, 1964–1966, 1972–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1955, 1957, 1960). 

Накази виборців депутатам (1963, 1965, 1967–1974, 1977–1980). Протоколи окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і голосування по виборах, 

заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946, 1948, 1950, 1951, 1953, 195–1980). Штатні розписи (1954–1962, 

1964–1966). Кошториси витрат (1954–1962, 1964–1980). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету, надходження та видатки сум по самооподаткуванню (1948, 1951–1953, 1955–1980). 
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Ф. Р-3789  Виконавчий комітет Владиславчицької сільської Ради депутатів трудящих с. 

Владиславчик Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 23; 1947–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1947–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950, 1954); засідань виконкому (1950). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953). 

Бюджети сільради (1947, 1949–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1949, 1952–1954). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету, надходження та витрати сум по 

самооподаткуванню (1950, 1953). 

Касові книги (1947, 1954). Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1947, 1951). 

 

 

 

 

Ф. Р-3790  Виконавчий комітет Матвіїцької сільської Ради депутатів трудящих с. Матвіїха 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 21; 1951–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1951–1954 рр. 

Протоколи сесій сільради (1952–1954). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1952, 1953). 

Накази виборців депутатам і документи про їх виконання (1954). Протоколи окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і голосування по виборах, 

заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річний звіт про виконання сільського 

бюджету (1953). 

Касова книга (1951). Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1951, 1954). 

 

 

 

Ф. Р-3791  Виконавчий комітет Новоміської сільської Ради народних депутатів с. Нове Місто 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 207; 1948–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 207; 1951–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1948, 1949, 1952–1980); загальних зборів 

мешканців села (1964–1974, 1977–1980); сходок мешканців села (1975, 1976); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1954, 1955, 1961, 1963–1980). 

Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1961–1966, 1972–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1961, 1964, 1965, 1970, 

1971, 1974, 1980). 
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Накази виборців депутатам і документи про їх виконання (1965–1972, 1975, 1980). Протоколи 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і голосування по 

виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1959, 1963, 1965, 1967, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради (1959, 1962–1980). Штатні розписи (1959, 1963–1966). Кошториси витрат 

(1959, 1963–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету надходження і витрати сум 

по самооподаткуванню (1962, 1973, 1975–1980). 

Касові книги (1954–1958, 1960). Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1959, 

1956, 1958–1961, 1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3792  Виконавчий комітет Петрівської сільської Ради депутатів трудящих с. Петрівка 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 14; 1951–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1951–1954 рр. 

Протоколи сесій сільради (1952–1954). 

Статистичні звіти про склад виконкому, постійних комісій (1952, 1953). Річний одноразовий 

звіт про кількість населення (1954). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1953). 

Бюджети сільради (1951, 1953, 1954). Штатні розписи (1951, 1953, 1954). Кошториси витрат 

(1953, 1954). Річний звіт про виконання сільського бюджету (1953). 

Касова книга (1951). Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1951, 1954). 

 

 

 

 

Ф. Р-3793  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова с. Хрести Золотоніського 

району Черкаської області 

Справ: 16; 1950–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1950–1956 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1950–1954, 1956). 

Державні плани відбудови і розвитку сільського господарства колгоспу (1953, 1954) 

Виробничі плани колгоспу (1953, 1954). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). Акт перевіряння 

господарсько-фінансової діяльності колгоспу (1951). 

Книги обліку основних засобів, фондів (1956). 
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Ф. Р-3794  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний шлях‖ с. Синьооківка 

Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 66; 1950–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 66; 1950, 1954–1976 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950, 1954–1957, 1959–1976); засідань правління 

колгоспу (1950, 1954–1957, 1959–1969, 1971–1976). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1972–1976). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1957–1961, 1970). 

Основні показники: плану розвитку сільського господарства колгоспу (1964, 1965); 

виробничо-фінансового плану (1973–1976). Довідки про виконання плану виробництва 

валової продукції (1965). Довідки, інформації про визначення собівартості продукції 

тваринництва та стан впровадження госпрозрахунку (1969, 1970). Агрономічний звіт (1975). 

Звіти про виробництво продукції тваринництва (1972, 1974–1976). Статистичні звіти про 

чисельність і склад керівних працівників та підвищення кваліфікації (1974, 1975). 

Звіти колгоспу про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом (1974–1976). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1972–1976). Акти перевіряння 

фінансово-господарської діяльності колгоспу (1965–1970). 

Книги історії полів і сівозмін (1964–1971, 1974–1976). Шнурові книги обліку насіння (1963–

1971, 1975, 1976). Технологічна карта колгоспу (1971). 

 

 

 

 

Ф. Р-3795  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. академіка Баха м. Золотоноша 

Черкаської області 

Справ: 21; 1951–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1951–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1952–1954, 1956–1958); засідань правління 

колгоспу (1952–1958). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

 

 

Ф. Р-3796  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖ с. Дмитрівка Золотоніського 

району Черкаської області 

Справ: 155; 1943–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 155; 1943–1981 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1944–1956, 1959–

1981). Звітні доповіді голови колгоспу (1970–1974). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1968, 1970, 1971, 

1973, 1974). 
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Державні плани відбудови і розвитку сільського господарства колгоспу (1949, 1951, 1952, 

1954). П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1946–1949, 1952–1954–1961, 1970). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). Акт перевіряння 

фінансово-господарської діяльності колгоспу (1964). 

Книги історії полів і сівозмін (1967–1976). Шнурові книги обліку насіння (1965–1969). 

Бухгалтерські документи касово-меморіального порядку (1943). Книги головних рахунків 

(1943–1949). Книги обліку основних засобів, державних постачань, продуктів і матеріалів, 

грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, розрахунків з організаціями та 

особами (1943, 1944, 1946–1949). 

 

 

 

 

Ф. Р-3797  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний прапор‖ с. Вознесенське 

Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 185; 1950–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 157; 1950–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1955, 1957–1961, 1963–1981); засідань 

правління колгоспу (1950–1960, 1962–1981); бригадних зборів колгоспників (1951, 1967, 

1968). Звітні доповіді голови колгоспу (1968, 1970, 1971, 1975–1977, 1979–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1969, 1972–1981). 

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1951, 1954). Перспективні плани 

розвитку господарства (1959–1970). План на будівництво та ремонт шляхів колгоспу (1951). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1950, 1951, 1954–1961, 1970). Агрономічні заходи і 

розрахунки затрат по вирощуванню та збереженню сільськогосподарських культур (1965, 

1966). Госпрозрахункові завдання по рослинництву (1965). 

Звіт колгоспу про стан тваринництва (1959). Інформації, довідки про стан впровадження 

господарського розрахунку (1965, 1967, 1968, 1971). Статистичний звіт про підготовку та 

підвищенню кваліфікації кадрів сільського господарства (1965). Відомості про підготовку до 

весняної посівної кампанії (1951, 1961). 

Заходи і звіти з техніки безпеки (1970). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950, 1951). Акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності колгоспу (1962–1964, 1968, 1969). 

Книги історії полів і сівозмін (1960–1963, 1965–1971, 1973–1982). Шнурові книги обліку 

насіння (1961, 1963–1968, 1972–1975, 1977–1979, 1981). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1972–

1981). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 28; 1964–1971 рр. 

Протоколи засідань профспілкового комітет (1966–1971). Звітна доповідь голови профкому 

(1967). 

Кошториси прибутків і видатків. Статистичні і фінансові звіти профспілкового комітету 

(1965–1971). 
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Ф. Р-3798  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського с. Петровське 

Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 51; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 51; 1944–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1946–1950). 

Державний план відбудови і розвитку сільського господарства колгоспу (1949). Трирічний 

план розвитку громадського продуктивного тваринництва (1949–1951). Плани: відбудови і 

розвитку сільського господарства колгоспу (1947); розвитку тваринництва і хлібозаготівель 

(1948). Виробничий план колгоспу (1944). 

Агрономічні звіти (1945, 1946). Акт перевіряння підготовки та ходу сільськогосподарських 

робіт (1944). 

Бухгалтерські документи касово-меморіального порядку (1944, 1945). Книги головних 

рахунків (1948–1950). Книги обліку основних засобів, планових завдань і їх виконання по 

урожайності сільськогосподарських культур та продуктивності тваринництва, грошових і 

натуральних прибутків та їх розприділення, грошових і натуральних затрат (1946–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3800  Золотоніський завод металовиробів Черкаського обласного управління місцевої 

промисловості м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 137; 1964–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 109; 1964–1969 рр. 

Накази: тресту по виробництву культурних товарів (1964, 1965); управління виробництва 

культурно-побітових товарів (1965); облуправління місцевої промисловості (1966, 1967); по 

заводу (1965–1968). Рішення райвиконкому (1966, 1967 ). 

Техніко-промислово-фінансовий план (1964). Виробничі плани (1964–1966, 1968). План 

заходів по розвитку і впровадження нової техніки і організації виробництва (1964). Фінансові 

плани. 

Листування з облуправлінням місцевої промисловості з виробничих питань (1966–1968). 

Інформації, відомості про роботу заводу (1967, 1968). Основні показники: виконання планів 

виробництва (1959–1966, 1968); господарської діяльності заводу (1967, 1968). Техніко-

економічні показники (1959–1964, 1968, 1969). Довідки про перевіряння виконання 

виробничого плану і організацій готової продукції (1964). Річні виробничі звіти (1964, 1968). 

Документи: (рацпропозиції, розрахунки, звіти і інш.) з раціоналізації; (заходи, плани, звіти 

про потерпілих при нещасних випадках) з охорони праці і техніки безпеки; кошториси на 

капітальне будівництво (1964, 1966, 1967); (плани, звіти, листування) про роботу з кадрами. 

Колективні договори між адміністрацією заводу і профспілковою організацією та документи 

про їх виконання. Соцзобов’язання колективу і відомості про їх виконання (1965–1967, 1969). 
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Акти приймання-передавання справ при зміні керівництва (1964, 1966). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 28; 1964–1969 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1964, 1965); загальних зборів членів 

профспілки (1966–1969); засідань заводського комітету. Звітні доповіді голови заводського 

комітету (1964, 1966–1968). 

Кошториси витрат. Статистичні і фінансові звіти заводського комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3801  Підставківська лугомеліоративна станція будівельно-монтажного тресту 

―Дніпробуд‖ с. Підставки Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 209; 1950–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 171; 1950–1969 рр. 

Накази, розпорядження: Міністерства сільського господарства УРСР (1950, 1959); 

республіканського спецтресту (1965, 1966); управління водного господарства при Раді 

Міністрів УРСР (1959, 1961, 1963, 1967); управління сільського господарства (1953, 1955, 

1967). Рішення райвиконкому (1953, 1957, 1960–1962, 1965). 

Протоколи: засідань постійно-діючих нарад (1958–1960); засідань членів товариського суду 

(1951, 1952). 

Виробничо-фінансові плани (1950–1966). Виробничі плани (1957, 1958, 1961, 1964–1966, 

1968). Фінансові плани (1953, 1961–1969). Річні виробничо-фінансові завдання тракторних 

бригад (1952, 1960, 1962–1968). Плани: механізованих робіт (1967); освоєння земель в 

колгоспах з осушувальною системою (1965, 1966). 

Листування з Міністерством сільського господарства УРСР та обласним управлінням 

водного господарства з виробничих питань (1960–1962, 1968, 1969). 

Аналізи виконаних робіт (1962–1964). Доповідні записки про роботу станції (1963). 

Відомості: про виконання виробничо-фінансового плану (1951, 1965, 1966); про 

сільськогосподарське використання земель з осушувальною системою (1962–1964). 

Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, чисельність та 

склад спеціалістів (1960, 1961, 1963–1965, 1968, 1969). 

Документи (річні плани фінансування, розрахунки, кошториси і інш.) з капітального 

будівництва (1953–1969). 

Колективні договори між адміністрацією станції і робітничим комітетом профспілки (1954, 

1956, 1959–1969). Соцзобов’язання колективу і відомості про їх виконання (1960, 1964, 1965, 

1967, 1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950). Річні бухгалтерські звіти (1950–1966). Акти 

перевіряння фінансово-господарської діяльності станції (1953, 1954, 1958, 1960, 1961, 1963–

1965). 

 

 

Опис 1м 
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Справ: 38; 1951–1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1951–1958, 1963, 1965–1969); засідань 

робітничого комітету (1951–1960, 1963–1968). Звітні доповіді голови робітничого комітету 

(1954, 1959, 1963, 1966). 

Кошториси витрат (1959, 1960, 1962, 1963, 1965–1969). Фінансові звіти про роботу 

робітничого комітету (1951, 1959–1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3802  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова с. Кропивна Золотоніського 

району Черкаської області 

Справ: 179; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 85; 1950-1971 рр. 

Рішення райвиконкому (1965, 1969). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951–1971); засідань правління колгоспу. Звітні 

доповіді голови колгоспу (1964–1968). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1967–1971). 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1954). План розвитку сільського 

господарства колгоспу (1953). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1952–1954, 1956–1963, 

1970, 1971). 

Річний звіт про стан тваринництва (1965). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). Акти перевіряння 

фінансово-господарської діяльності колгоспу (1965–1971). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1964–1966). 

 

 

Опис 2 

Справ: 74; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1972, 1976). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу. 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1974–1983). Шнурові книги обліку насіння (1975, 

1977–1980). 

Документи (протоколи, заходи, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 20; 1964–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1970, 1971); засідань профспілкового 

комітету (1970, 1971). Звітна доповідь голови профспілкового комітету (1970). 

Кошториси витрат (1968–1970). Статистичні і фінансові звіти про роботу профспілкового 

комітету. 
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Ф. Р-3803  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖ с. Хрущівка Золотоніського 

району Черкаської області 

Справ: 144; 1950–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1950–1953 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1951–1953). 

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1952, 1953). Виробничі плани 

колгоспу (1952, 1953). 

Акт перевіряння господарсько-фінансової діяльності колгоспу (1953). 

Книги головних рахунків (1951, 1952). Книги обліку основних засобів, фондів, грошових і 

натуральних прибутків та їх розприділення, грошових і натуральних витрат (1950–1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 77; 1953–1971 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1953–1955, 1957–

1971). Звітні доповіді голови колгоспу (1964–1966). 

Протоколи засідань, плани роботи, список бюро економічного аналізу (1971). 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1954–1960). Перспективні 

плани розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1975). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1954–1961, 1970, 1971). 

Умови, договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1954, 

1955, 1958, 1960, 1961). 

Акти перевіряння фінансово-господарської діяльності колгоспу (1956, 1963, 1965, 1968–

1971). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1960, 1965–1971). Шнурові книги обліку 

насіння (1964–1970). Сортонасіннева книга (1958). 

 

 

Опис 3 

Справ: 44; 1972–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1978, 1981). 

Документи (протоколи, плани, інформації, розрахунки) бюро економічного аналізу (1973–

1981). 

Шнурові книги обліку насіння (1973–1976). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1976–1981). 

 

 

 

 

Ф. Р-3804  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дружба‖ с. Антипівка Золотоніського 

району Черкаської області 

Справ: 79; 1950–1969 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 79; 1950–1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1960, 1963–1967, 1969); засідань правління 

колгоспу (1950–1968). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1968). 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1952). Перспективний план 

розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1952–1954, 1956, 1958, 1961, 1962, 1969). Агрономічні заходи і розрахунки затрат 

по вирощуванню і збиранню сільськогосподарських культур (1965, 1967, 1968). 

Аналізи: виконання виробничого плану (1963); виконання планових завдань (1964–1968). 

Відомості: про ріст сільськогосподарської продукції (1956–1964); про виробничо-

господарську діяльність колгоспу (1956–1865). 

Умови на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання колгоспу та акти перевіряння їх 

виконання (1953, 1954, 1956, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950, 1951, 1968). Акти 

перевіряння фінансово-господарської діяльності колгоспу (1964, 1965). Ліквідаційний баланс 

(1969). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1965–1968). Шнурові книги обліку насіння (1963, 

1968). 

Книга головних рахунків (1952). Книги обліку основних засобів, фондів, натуральних 

прибутків і їх розприділення, грошових і натуральних витрат (1952). 

 

 

 

 

Ф. Р-3805  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Слава‖ с. Коврай Золотоніського району 

Черкаської області 

Справ: 109; 1959–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1959–1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1970). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1959–1962). 

Аналіз господарської діяльності колгоспу (1965). Аналізи, інформації та відомості про 

виконання планових завдань (1963, 1966–1969). Звіти про урожайність сільськогосподарських 

культур (1966, 1967). Відомості про валовий збір і урожайність всіх культур колгоспу (1964). 

Акти ревізії фінансово-господарської діяльності колгоспу (1965–1969). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1960–1964, 1967–1970). Шнурова книга обліку 

насіння (1964–1968). 
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Опис 2 

Справ: 67; 1969–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1972–1977, 1980, 1981); засідань правління 

колгоспу (1972–1981). Звітні доповіді голови колгоспу (1972, 1977–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1973–1975, 1977–

1982). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1974–1981). Шнурові книги обліку насіння (1972–

1974, 1977, 1978). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3806  Тясминське управління експлуатації осушувальних систем Черкаського обласного 

управління меліорації і водного господарства м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 150; 1947–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 144; 1947–1970 рр. 

Накази: Головного управління водного господарства (1959, 1960); Черкаського 

облуправління водного господарства (1960–1962, 1964–1966, 1968–1970); Черкаського 

облуправління сільського господарства (1948, 1952, 1953, 1964); постанови і рішення 

райвиконкому (1947–1950, 1952, 1953, 1956, 1957, 1959). 

Плани меліоративних робіт і експлуатаційних заходів. Фінансовий план (1958). 

Доповідь, довідки про роботу управління (1957). 

Листування з Держкомітетом водного господарства, облуправлінням водного господарства 

про використання осушених земель та експлуатацію осушувальних систем (1963–1967). 
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Доповідні записки, інформації та відомості про використання осушених земель (1963, 1964). 

Річні технічні звіти (1947–1953, 1957). Річні звіти про технічну експлуатацію осушуваних 

систем (1962–1965). Кон’юктурні огляди (1963–1967). Звіти: про виконання плану 

меліоративних робіт і експлуатаційних заходів (1954, 1955, 1958–1970); про розвиток і 

впровадження нової техніки (1965); про потерпілих при нещасних випадках та про освоєння 

заходів з охорони праці (1962, 1966, 1967, 1970). Статистичні звіти про чисельність 

адміністративно-управлінського персоналу та чисельність і склад спеціалістів за освітою 

(1962, 1964–1970). 

Соцзобов’язання колективу та відомості про хід їх виконання (1966, 1967). 

Плани з праці, штатні розписи та кошториси витрат (1950–1970). Річні фінансові звіти (1947–

1954, 1958–1970).  

 

 

Опис 1д 

Справ: 6; 1945, 1946 рр. 

Накази і директиви органів вищого рівня. 

Плани виробничих робіт. 

Річні виробничо-фінансові звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 9; 1968–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1969); засідань місцевого комітету (1969, 

1970). Звітні доповіді голови місцевого комітету (1969, 1970). 

Кошториси витрат (1969, 1970). Річні фінансові звіти. 

 

 

Ф. Р-3807  Черкаське управління експлуатації осушувально-зрошувальних систем 

Черкаського обласного управління меліорації і водного господарства с. Чапаєвка 

Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 117; 1945–1958, 1966–1969 рр. 
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Опис 1 

Справ: 53; 1945–1958 рр. 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР (1950, 1951); рішення райвиконкому 

(1948, 1950). 

Плани меліоративних робіт, освоєння торфоболотних земель та експлуатаційних заходів 

(1947–1952). 

Доповідні записки про освоєння болотних земель (1948). Звіти про виконання плану 

меліоративних заходів (1956, 1958). Річні технічні звіти (1947–1955). Соцзобов’язання 

колективу управління та акти перевіряння їх виконання (1950, 1952–1956, 1958). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1949–1958). Річні фінансові звіти (1946, 1947, 

1949–1956). 

 

Опис 2 

Справ: 54; 1966–1969 рр. 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР; рішення райвиконкому . 

Плани меліоративних робіт, освоєння торфоболотних земель та експлуатаційних заходів. 

Доповідні записки про освоєння болотних земель. Звіти про виконання плану меліоративних 

заходів. Річні технічні звіти. Соцзобов’язання колективу управління та акти перевіряння їх 

виконання. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 10; 1966–1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань робітничого комітету. 

Кошториси витрат (1967–1969). Річні фінансові звіти (1967–1969). 
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Ф. Р-3808  Золотоніська меблева фабрика Черкаського обласного меблевого виробничого 

об’єднання м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 265; 1961–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 113; 1961–1970 рр. 

Накази Черкаського виробничого об’єднання меблевої промисловості (1966–1970); постанови 

облвиконкому (1961, 1963); рішення: міськвиконкому (1964); райвиконкому (1961, 1963). 

Накази директора фабрики з основної діяльності (1965, 1966, 1968–1970). 

Техніко-промислово-фінансові плани. виробничий план (1966). Плани зниження 

трудомісткості виробничих процесів (1964–1970). Фінансові плани (1966–1970). 

Основні показники роботи фабрики (1963, 1967). Аналізи, довідки про господарську 

діяльність та стан виробничої і технологічної дисципліни (1967–1969). 

Річні звіти про роботу фабрики, Звіти про зниження трудомісткості виробничих процесів 

(1965–1967). Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів (1961, 1968–1970). 

Документи: (накази, акти, рацпропозиції) з раціоналізації (1965–1970); (плани, довідки, 

інформації, відомості) бюро наукової організації праці (1965, 1967–1970). 

Колективні договори між адміністрацією фабрики і фабричним комітетом профспілки. Акти 

перевіряння виконання колдоговорів (1966–1970). Соцзобов’язання колективу фабрики та 

відомості про їх виконання. 

Штатні розписи, кошториси витрат (1965–1967, 1970). Акти ревізії фінансово-господарської 

діяльності фабрики (1966–1969). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 35; 1963–1970 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій (1967, 1969, 1970); загальних зборів членів 

профспілки (1964–1970); засідань фабричного комітету (1965–1970). Звітні доповіді голови 

фабричного комітету (1967–1970). 
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Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3809  Золотоніський виноробний комбінат Черкаського обласного управління харчової 

промисловості м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 232; 1946–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 186; 1946–1970 рр. 

Накази Черкаського облуправління харчової промисловості (1949, 1952, 1954, 1967); 

постанови, рішення райвиконкому (1947, 1950, 1953, 1957, 1958). 

Перспективний план розвитку виробництва промислової продукції (1956–1960). Техніко-

промислово-фінансові плани (1963–1970). Виробничі плани (1948, 1949, 1953, 1954, 1957–

1961, 1964, 1967–1969). Промислово-фінансові плани (1948–1958). 

Довідки про господарську діяльність комбінату (1962, 1967, 1968). Річні виробничі звіти 

(1947–1968). Відомості про виконання виробничого плану (1961, 1965–1969). Техніко-

економічні показники роботи комбінату (1966–1969). Хіміко-технологічні звіти лабораторії 

(1966–1970). Статистичні звіти про чисельність спеціалістів та розприділення всіх 

працюючих по займаних посадах (1965–1970). 

Документи: (протоколи, звіти, заяви) з раціоналізації і винахідництва (1965–1970); (плани, 

інформації, звіти) з наукової організації праці (1967–1970); (заходи, звіти про потерпілих при 

нещасних випадках) з охорони праці і техніки безпеки (1965–1970); (плани, кошториси, звіти, 

розрахунки) з капітального будівництва (1948, 1949, 1952, 1953, 1961). 

Колективні договори між адміністрацією комбінату і місцевим комітетом профспілки та акти 

перевіряння їх виконання (1965–1970). Соцзобов’язання колективу комбінату та відомості 

про їх виконання (1965–1970). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1948, 1949, 1952, 1954, 1965–1970). Річні фінансові 

звіти (1965–1970). Акти перевіряння фінансово-господарської діяльності комбінату (1948–

1950, 1952, 1954, 1961, 1965, 1967). 
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Опис 2 

Справ: 12; 1944–1946 рр. 

Накази, інструктивні листи: Народного комісаріату харчової промисловості УРСР (1944); 

Полтавського обласного об’єднання харчової промисловості, постанови Полтавського 

облвиконкому (1944). 

План випуску валової і товарної продукції (1944). 

Місячні звіти про виконання плану з виробництва (1944, 1946). 

Список працівників, які мають урядові нагороди (1946). Списки та автобіографії працівників 

(1944, 1945). 

Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 34; 1965–1970 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій; загальних зборів членів профспілки; засідань 

місцевого комітету. Звітні доповіді голови місцевого комітету. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3810  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖ с. Бубнівська Слобідка 

Гельмязівського району Полтавської області 

Справ: 30; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1943–1950 рр. 
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Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1945–1948, 1950). 

Державні плани відбудови та розвитку сільського господарства артілі (1947–1950). Трирічний 

план розвитку громадського продуктивного тваринництва (1949–1951). Виробничі плани 

(1944–1950). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1945). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність артілі (1943, 1944, 1947–1950). 

Книга історії полів і сівозмін артілі (1949). 

Книга обліку основних засобів та грошових прибутків (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3811  Сільськогосподарська артіль (колгосп ―Червоний Жовтень‖ с. Бубнівська Слобідка 

Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 28; 1944–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1944–1956 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1953, 1956). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність артілі (1945–1952). 

Книги історії полів і сівозмін артілі (1949–1956). 

 

 

Ф. Р-3812  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―5-річка в 4 роки‖ с. Бубнівська Слобідка 

Гельмязівського району Полтавської області 

Справ: 30; 1943–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ: 30; 1943–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1944–1950); 

бригадних зборів колгоспників (1944, 1945). 

Трирічний план розвитку громадського продуктивного тваринництва (1949–1951). Виробничі 

плани (1944–1950). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1945). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність артілі (1943–1949). 

Книга головних рахунків (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3813  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Вознесенське Золотоніського 

району Полтавської області 

Справ: 49; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1943–1950 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1943, 1944, 1946). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946–1948); засідань правління колгоспу 

(1944, 1946). 

Державні плани розвитку сільського господарства артілі (1945, 1947, 1949). Плани відбудови 

та розвитку сільського господарства (1947, 1948). Виробничі плани (1946, 1948, 1949). 

Листування з організаціями обласного і місцевого рівня про хід сільськогосподарських робіт, 

надання допомоги та з інших питань (1943–1945). 

Агрономічний звіт (1945). Звіти артілі: про стан тваринництва (1943, 1944); про хід 

сільськогосподарських робіт (1944, 1945). 
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Книги головних рахунків (1944–1950). Книги обліку: фондів, грошових і натуральних 

прибутків та їх розприділення, грошових та натуральних витрат (1946–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3814  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Здобуток Жовтня‖ с. Драбівці 

Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 105; 1950–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 67; 1950–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1969). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1968, 1969). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970). Державні плани 

розвитку сільського господарства колгоспу (1951–1955). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1950–1961, 1970). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). Акти перевіряння 

фінансово-господарської діяльності колгоспу (1953, 1965–1968). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1962–1966, 1968). Шнурові книги обліку насіння 

(1965–1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 38; 1971–977 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1971, 1972, 1975). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1971, 1973–1976). 
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Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1972–1978). Шнурові книги обліку насіння (1972, 

1973, 1975, 1976). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, звіти) профспілкового комітету (1971–1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3815  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях до комунізму‖ с. Маліївка 

Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 13; 1950–1952 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1950–1952 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1951, 1952). Виробничі плани 

колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акт перевіряння фінансово-

господарської діяльності колгоспу (1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3816  Виконавчий комітет Софіївської сільської Ради депутатів трудящих с. Софіївка 

Гельмязівського району Черкаської області 

Справ: 17; 1951–1954 рр. 
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Опис 1 

Справ: 17; 1951–1954 рр. 

Протоколи сесій сільради (1952–1954). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай 1951р. Статистичні звіти про стать і вік 

сільського населення, підсумки перепису худоби (1951). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953). 

Бюджети сільради (1952–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1952–1954). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1953, 1954). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1952, 1954). 

 

 

Ф. Р-3817  Виконавчий комітет Гельмязівської сільської Ради народних депутатів с. 

Гельмязів Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 292; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 292; 1946–1980 р. 

Рішення райвиконкому (1979, 1980). 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1950–1980); засідань виконкому (1946, 1947, 1949–1980); 

загальних зборів мешканців села (1965, 1968–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1977–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1958–1980). 

Плани роботи виконкому (1976–1980). 

Інформації про роботу виконкому (1953, 1969, 1970). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953, 1959–1961, 

1968–1980). Інформації, статистичні звіти про організаційно-масову роботу (1948, 1958, 1963, 

1964, 1973, 1976–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій, соціально-культурне 

будівництво та органи громадської самодіяльності (1950, 1955, 1957, 1965, 1967, 1973, 1976–

1980). 
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Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 

1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946, 1947, 194–1952, 1954–1980). Штатні розписи (1952, 1954, 1961–

1965, 1968). Кошториси витрат (1947, 1949–1952, 1954–1980). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету та надходження і витрат сум самооподаткування (1946, 1948–1953, 1955, 

1959, 1963–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1954, 1956–1958, 1960–1962, 1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3818  Виконавчий комітет Гладківщинської сільської Ради народних депутатів с. 

Гладківщина Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 249; 1947–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 249; 1947–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1952–1980); засідань виконкому (1950, 1952–1980); загальних 

зборів мешканців села (1959, 1966–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1976, 1979). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959–1981). 

Плани роботи виконкому (1976–1980). 

Інформації про роботу сільради (1960, 1962, 1963). 

Техніко-економічна характеристика села (1966). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1962, 1967–1976). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1958–1961, 1965, 1968–1970, 1972, 1973). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1952–1965, 1967, 

1968, 1973, 1976); про вік і стать сільського населення та підсумки перепису худоби (1952–

1968, 1973, 1976). 
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Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957, 1959–1961, 1963, 

1965, 1967–1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1953, 1955–1980). Штатні розписи (1952–1954, 1961, 1965). 

Кошториси витрат (1947–1949, 1952–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету 

(1952–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3819  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖ с. Коврай 1 Гельмязівського 

району Черкаської області 

Справ: 13; 1951–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1951–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1954–1957). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1959–1960). Зведений план розвитку сільського 

господарства колгоспу (1958). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1957, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1956). 

Сортонасіннева книга колгоспу (1958). 
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Ф. Р-3820  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Коврай П Гельмязівського 

району Черкаської області 

Справ: 4; 1956–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1956–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3821  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Канівщина Золотоніського 

району Полтавської області 

Справ: 20; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1947–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1947–1949). 

Плани відбудови і розвитку сільського господарства колгоспу (1948, 1950 ).  

Акти перевіряння готовності до зимівлі худоби (1947–1949). 

Книги головних рахунків (1948, 1949). Книги обліку основних засобів, натуральних 

прибутків і їх розприділення, грошових та натуральних витрат (1948–1950). 

 

 

Ф. Р-3822  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―2-а п’ятирічка‖ с. Драбівці Золотоніського 

району Полтавської області 

Справ: 25; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1949). 

Державний план відбудови і розвитку сільського господарства колгоспу (1949). Виробничі 

плани колгоспу (1945–1950). 

Прибутково-видатковий кошторис (1945). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944, 1946–1949). 

Книга головних рахунків (1944–1946). Книги обліку основних засобів (1945, 1950). 
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Ф. Р-3823  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Постишева с. Бубнівська Слобідка 

Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 95; 1957–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 95; 1957–1977 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1960–1962, 1966, 1969, 1975–1977). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1968–1977). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1975). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1959–1963, 1970, 1977). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1957–1962). Акти перевіряння 

фінансово-господарської діяльності колгоспу (1960, 1963, 1965–1971). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1964–1966, 1969, 1970, 1972–1980). Шнурові книги 

обліку насіння (1964, 1965, 1968–1970, 1975–1977). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1973–

1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3824  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча с. Бубнівська Слобідка 

Гельмязівського району Черкаської області 

Справ: 28; 1950–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1950–1956 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1951–1953). 

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1952–1954). Виробничі плани 

колгоспу (1951–1956). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). Акти перевіряння 

фінансово-господарської діяльності колгоспу (1951, 1952, 1955). 

 

 

 

 

Ф. Р-3825  Сільськогосподарська артіль (колгосп) с. Богуславець Золотоніського району 

Черкаської області 

Справ: 164; 1950–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 149; 1950–1984 рр. 

Статут артілі (1964). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1960, 1963–1984); засідань правління 

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1969, 1972, 1976–1984). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1972–1984). 
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П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970). Державний план 

розвитку сільського господарства колгоспу (1952). Виробничо-фінансові плани колгоспу 

(1952, 1954, 1956–1959, 1961, 1970). 

Основні показники: плану розвитку сільського господарства колгоспу (1964, 1965); 

виробничо-фінансового плану (1965). Економічний звіт колгоспу (1965). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). Акти 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспу (1951, 1965–1972, 

1975). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1973–1985). Шнурові книги обліку насіння (1964–

1966, 1968, 1969, 1971–1973, 1976–1984).  

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1971–

1984). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 15; 1963–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1967, 1968, 1970–1972); засідань 

профспілкового комітету (1967, 1968, 1970–1972). Звітна доповідь голови профкому (1968). 

Кошториси витрат (1965, 1966, 1968–1970). Статистичні і фінансові звіти про роботу 

профкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3826  Виконавчий комітет Пединівської сільської Ради народних депутатів с. Пединівка 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 245; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 245; 1944–1980 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому та райвійськомату (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1948–1972, 1975–1980); засідань виконкому (1946, 1948–1972, 

1975–1980); загальних зборів мешканців села (1954, 1955, 1970–1973, 1975–1980); звітних 

зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1972, 1973, 1975–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1952–1959, 1966–1982). 

Плани роботи виконкому (1951–1953, 1975–1980). 

Звітні доповіді голови сільради, інформації про роботу виконкому (1952, 1956–1961). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1951, 1959–1961, 

1965, 1966, 1973, 1975–1978). Інформації про організаційно-масову роботу (1952–1955, 1965, 

1966). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій та організаційно-

масову роботу (1950, 1952, 1953, 1955–1957, 1963, 1965, 1972, 1975, 1977, 1978, 1980); про вік 

і стать сільського населення, наявність худоби у колгоспників та підсумки сівби (1944,  

1945, 1950–1952, 1954, 1955, 1957, 1963). 

Акт приймання-передавання справ при зміні голів виконкому (1961). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 
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кандидатів про згоду балотуватися, облікові картки депутатів (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 

1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947, 1948, 1951–1955, 1957–1980). Штатні розписи (1948, 1958). 

Кошториси витрат (1947, 1948, 1951–1964, 1974–1980). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1946–1948, 1950, 1951, 1954, 1955, 1960–1968, 1971–1973, 1975, 1976, 1979). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1952, 1953, 1956–1959, 1969, 1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3827  Виконавчий комітет Гусаківської сільської Ради народних депутатів с. Гусакове 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 220; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 220; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1945, 1948, 1950–1980); засідань виконкому (1944–1948, 

1950–1953, 1955–1980); загальних зборів мешканців села (1946–1948, 1950–1952, 1956, 1964–

1968, 1974, 1975, 1979, 1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями 

(1967, 1972–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1950, 1951, 1954, 1967–1969, 1971–

1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1948–1952, 1955–

1966, 1973–1980).  

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій та організаційно-масову 

роботу (1954, 1955, 1958, 1959, 1962–1964, 1972, 1974–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1949–1962, 1964–1980). Штатні розписи (1950–1954, 1959–1962, 1964, 

1965). Кошториси витрат (1949–1962, 1964–1980). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1958–1964, 1966–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1954–1957, 1965). 

  

 

 

Ф. Р-3828  Виконавчий комітет Гудзівської сільської Ради народних депутатів с. Гудзівка 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 238; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 238; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1944–1947, 1955–1980); загальних зборів 

мешканців села (1948, 1970–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями 

(1962, 1969–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1962–1982). 

Плани роботи виконкому (1945–1947). 
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Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949–1952, 

1955–1957, 1960, 1962, 1965, 1973–1980). Інформації, статистичні звіти про організаційно-

масову роботу (1955, 1956, 1963, 1966, 1968–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1953, 1963, 1972, 

1974–1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1946–1953, 1955–1962, 1964, 1966–1980). Штатні розписи (1947, 1949, 

1950, 1952, 1955, 1957, 1962). Кошториси витрат (1946–1950, 1952, 1955–1962, 1975–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1951, 1952, 1954, 1957, 1958, 1961–1963, 

1965–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945–1950, 1952, 1953, 1955, 1956, 1959, 

1960, 1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3829  Виконавчий комітет Моринської сільської Ради народних депутатів с. Моринці 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 323; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 323; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1944–1949, 1952–1980); загальних зборів 

мешканців села (1963, 1969–1972, 1976–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1956, 1961, 1962, 1966–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948–1982). 

Плани роботи виконкому (1945, 1976–1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953, 1956–1966, 

1973–1978, 1980). Інформації, статистичні звіти про організаційно-масову роботу (1955–1969, 

1974–1978, 1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому і постійних комісій (1953, 1955–1965, 1972, 

1974–1978, 1980). Відомості про наявність худоби у мешканців села та посівні площі (1944). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1944–1974, 1977–1980). Штатні розписи (1949, 1950). Кошториси витрат 

(1947–1950, 1977–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1944, 1946–1948, 

1950–1959, 1961–1968, 1970–1974, 1977–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1949, 1969, 1970, 1977). 

Документи по встановленню збитків, нанесених німецько-фашистськими загарбниками 

(1944). 

Списки депутатів та активу села (1944). Заяви, листи та скарги мешканців села (1944, 1945). 
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Ф. Р-3830  Виконавчий комітет Гнилецької сільської Ради депутатів трудящих с. Гнилець 

Вільшанського району Черкаської області 

Справ: 59; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 59; 1944–1954 рр. 

Постанови, розпорядження Київського облвиконкому, райвиконкому та райкому Компартії 

України (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому (1944–1949); загальних зборів 

мешканців села (1945–1948, 1951–1954). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1951, 1952). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1951, 1953, 

1954). 

Статистичні звіти, відомості про стать і вік сільського населення, посівні площі та кількість 

худоби (1944–1946). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, особові картки 

депутатів(1947, 1950, 1951, 1953). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1945–1949). Кошториси витрат (1944–1949, 1953, 1954). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1945–1950). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1951–1954). 

Документи: (акти, листування) по встановленню збитків, нанесених німецько-фашистськими 

загарбниками (1944); (листування, списки) про участь громадян в будівництві танків і літаків 

для фронту (1944). Списки громадян, які повернулися з Німеччини (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3831  Виконавчий комітет Рижанівської сільської Ради народних депутатів с. Рижанівка 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 275; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 275; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1947, 1950–1980); засідань виконкому (1945–1947, 1949–

1980); загальних зборів мешканців села (1945, 1959, 1961–1970, 1972–1976); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1966–1972, 1974–1976, 1979–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1955, 1961–1982). 

Плани роботи виконкому (1945, 1958, 1961, 1962, 1975, 1976, 1979). 

Звіти про діяльність виконкому (1940–1947, 1958–1963). 

Анкета-картка та техніко-економічна характеристика села (1966, 1967). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1950–1952, 1955–

1966, 1973–1975, 1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1957–1975, 1979). 
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Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій та про організаційно-

масову роботу (1946, 1950, 1955–1958, 1960, 1962–1965, 1972, 1974, 1975, 1979); про вік і 

стать сільського населення, наявність худоби у населення (1944–1946, 1951). 

Накази виборців депутатам (1963–1965, 1967, 1971, 1973, 1974). Протоколи загальних зборів 

трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про 

реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, 

особові картки депутатів (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1975). Штатні розписи (1945, 1951, 1952, 1954, 1957). Кошториси 

витрат (1945, 1949–1975). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1949–1951, 1953–

1973, 1975). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945–1947, 1952, 1953). 

Список мешканців села, які загинули в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. 

(1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3832  Виконавчий комітет Кобиляцької сільської Ради депутатів трудящих с. Кобиляки 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 34; 1948–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1948–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1953, 1955–1958); засідань виконкому (1950–1958). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1951, 1955–1957). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1958). 

Бюджети сільради (1948, 1949, 1951, 1954–1959). Штатний розпис (1955). Кошториси витрат 

(1951, 1954–1957, 1959). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1950, 1951, 1953, 1954, 1956–1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3833  Виконавчий комітет Княжицької сільської Ради народних депутатів с. Княжа 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 264; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 264; 1944–1980 рр. 

Розпорядження райкому Компартії України, райвиконкому та його відділів (1944–1946). 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1950–1952, 1955–1980); засідань виконкому (1944–1949, 

1953–1974, 1976–1980); загальних зборів мешканців села (1969, 1971–1980); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1945–1947, 1971–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1957–1982). 

Плани роботи виконкому (1947, 1949, 1977–1980). 
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Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1957–1963, 1970, 

1973–1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1957, 1958, 1960–1963, 1965–1972, 

1974–1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій, організаційно-масову 

роботу та роботу громадських самодіяльних організацій (1946–1948, 1965, 1972, 1974–1980); 

про перепис худоби (1944). 

Накази виборців депутатам і відомості про їх виконання (1965, 1967–1972). Протоколи 

загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради (1946–1978, 1980). Штатні розписи (1948, 1959–1966). Кошториси витрат 

(1948, 1954–1978, 1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1944, 1954–1962, 

1964–1975, 1977–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945, 1946, 1949–1953, 1963). 

Списки: мешканців села, вивезених до фашистської Німеччини (1946); господарств села, що 

брали участь в самообкладанні (1944). Заяви мешканців села (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3834  Виконавчий комітет Озірнянської сільської Ради народних депутатів с. Озірна 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 259; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 259; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1952, 

19960–1963, 1968–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1967–

1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1945, 1962–1982). 

Плани роботи виконкому (1945, 1980). 

Звіти про роботу виконкому (1951, 1952, 1954, 1955). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1955–1966, 1973–

1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1965–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій та організаційно-масову 

роботу (1953, 1963, 1965, 1969, 1972, 1974, 1976–1980). Відомості про вік і стать сільського 

населення, наявність худоби у населення та плодоягідних насаджень (1944, 1945). 

Накази виборців депутатам (1953–1955, 1959, 1960). Протоколи загальних зборів трудящих 

по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, облікові 

картки депутатів (1957, 1959, 1961, 1963, 1967, 1969, 1971, 1973, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1974, 1976, 1977, 1979, 1980). Штатні розписи (1947–1953, 1955, 

1957, 1958, 1960–1966). Кошториси витрат (1946–1974, 1976, 1977, 1979, 1980). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1950–1952, 1956–1958, 1960–1974, 1976–1979). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1947–1949, 1953–1955). 

 

 

 



1627 

 

Ф. Р-3835  Виконавчий комітет Стебнянської сільської Ради депутатів трудящих с. Стебне 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 145; 1944–1965 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 145; 1944–1965 рр. 

Рішення, розпорядження райкому Компартії України, райвиконкому та його відділів (1944). 

Накази, розпорядження райвійськомату (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1945–1947, 1949–1965); засідань виконкому (1945–1947, 1949–

1964); загальних зборів мешканців села (1945, 1946, 1950, 1956–1958, 1960, 1962–1964); 

звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1960–1965). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1953–1965). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949–1951, 1955–

1963). Інформації про організаційно-масову роботу (1955–1960, 1963). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1951, 1952, 1954–1960, 

1963–1965). Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 1944р. 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1956, 1961). 

Бюджети сільради (1946–1949, 1951–1965). Штатні розписи (1946, 1947, 1951–1955, 1957). 

Кошториси витрат (1946, 1947, 1951–1965). Річні звіти про виконання сільського бюджету 

(1947, 1962, 1963). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948–1958, 1964). 

Подвірні списки перепису і худоби (1944); плодоягідних насаджень (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3836  Звенигородська районна Рада голів профспілкових організацій агропромислового 

комплексу м. Звенигородка Черкаської області 

Справ: 241; 1965–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 241; 1965–1996 рр. 

Постанови, розпорядження президії Черкаського обкому профспілки (1965–1970). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій і документи до них (1967, 1969, 

1976, 1981, 1986); профспілкових конференцій (1965, 1984, 1989); пленумів райкому і 

документи до них (1967–1992); засідань президії райкому і документи до них (1965–1994); 

засідань Ради голів профспілкових організацій (1965, 1996); звітно-виборних зборів 

профспілкових комітетів первинних профспілкових організацій (1965–1970). 

Плани роботи райкому профспілки (1965–1981). 

Зведені річні статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1965, 1966, 1968–1974, 1979, 

1980, 1982–1984). 

Договори між адміністрацією райкому і профспілковими комітетами колгоспів на проведення 

заходів з техніки безпеки і виробничої санітарії (1967–1969). 

Колективні договори первинних профспілкових організацій (1972–1975, 1977). 

Зведені профбюджети райкому (1967–1969, 1971–1984). Бюджети державного соціального 

страхування (1971–1984). Зведені кошториси державного соціального страхування райкому 
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(1965–1984). Прибутково-видаткові кошториси профспілкових комітетів (1965–1970). Зведені 

річні фінансові звіти райкому про виконання профбюджету (1967, 1969, 1971–1984). 

Фінансові звіти райкому про використання бюджету державного соціального страхування 

(1965–1984). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3837  Звенигородське виробниче управління сільського господарства виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Звенигородка Черкаської області 

Справ: 730; 1947–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 571; 1962–1970 рр. 

Документи: секретаря; відділів: планового, агрономічного, зоотехнічного, механізації, 

капітального будівництва, кадрів; землевпорядної комісії, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 159; 1947–1965 рр. 

Документи: секретаря; відділів: планового, агрономічного, зоотехнічного, механізації, 

капітального будівництва, кадрів; землевпорядної комісії, бухгалтерії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3938  Виконавчий комітет Стецівської сільської Ради народних депутатів с. Стецівка 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 271; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 271; 1944–1980 рр. 

Рішення райкому Компартії України та райвиконкому (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1945–1947, 1949–1980); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1969–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями 

(1969–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1946, 1948, 1965–1981). 

Плани роботи виконкому (1945, 1946, 1948, 1965, 1967, 1876–1980). 

Інформації про роботу виконкому (1964, 1968, 1970, 1972). 

Техніко-економічна характеристика села (1967). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1960–1962, 1965, 

1973–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1962, 1965–1979). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій та організаційно-

масову роботу (1948, 1951, 1953, 1962, 1972, 1974–1979); про вік і стать сільського населення 

(1951, 1976, 1977). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 
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кандидатів про згоду балотуватися, особові картки депутатів (1947, 1950, 1953, 1955, 1965, 

1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1945–1956, 1958–1980). Штатні розписи (1947–1949, 1953, 1958, 1960, 

1962, 1965). Кошториси витрат (1945–1955, 1958–1980). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1945, 1953–1955, 1962–1979). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948–1951, 1957–1961, 1974, 1976, 

1977). 

Документи (заяви громадян, акти, листування) про збитки, нанесені населенню села 

німецько-фашистськими загарбниками (1944). Постанови прокуратури про повернення 

майна, взятого під час окупації (1944). 

Заключні звіти про підсумки сівби (1944, 1945). Списки членів виконкому (1946, 1948). 

Подвірні списки обліку худоби (1945, 1946). Заяви, скарги мешканців села та документи про 

їх розгляд (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3839  Виконавчий комітет Хлипнівської сільської Ради народних депутатів с. Хлипнівка 

Звкнигородського району Черкаської області 

Справ: 270; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 270; 1944–1980 рр. 

Рішення, розпорядження райкому Компартії України та райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1946–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1944, 1945, 1949, 1951–1964, 1966–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1945, 196, 1962, 1966, 1967, 1969–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1944, 1949–1980). 

Плани роботи виконкому (1944, 1946). 

Інформації, звіти про роботу виконкому (1967, 1969–1974). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949–1953, 1955–

1964, 1966, 1975–1980). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1955, 1956, 1958–

1966, 1975–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій та організаційно-масову 

роботу (1962, 1965, 1966, 1972, 1974–1980). Звіт про вік і стать сільського населення (1946). 

Заключні звіти про підсумки сівби (1944, 1945). 

Протоколи засідань зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946, 1947, 1949, 1951, 1952, 1954–1980). Кошториси витрат (1967–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1947, 1950, 1951, 1953, 1957–1980). 

Відомість та списки мешканців села, вивезених та які повернулися з Німеччини (1946). 

Подвірні списки перепису худоби та плодоягідних насаджень (1944, 1945). Заяви громадян 

(1944). 
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Ф. Р-3840  Виконавчий комітет Чижівської сільської Ради народних депутатів с. Чижівка 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 252; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 252; 1944–1980 рр. 

Рішення, розпорядження райкому Компартії України та райвиконкому (1944–1947). 

Протоколи: сесій сільради (1948–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1944, 1945, 1965, 1967, 1969, 1970, 1972, 1974–1980); звітних зборів виборців і звіти 

депутатів перед виборцями (1962, 1963, 1968–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948, 1951, 1952, 1955–1981). 

Плани роботи виконкому (1946, 1964, 1975–1980). 

Звіт про роботу виконкому (1964). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1951, 1957, 

1966, 1973–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1958, 1960–1962, 1965, 1967, 

1969–1971, 1974–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій та організаційно-масову 

роботу (1961, 1963, 1965, 1972, 1974–1980). Заключні звіти про підсумки сівби під урожай в 

господарствах колгоспників та одноосібників села (1944, 1945). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1946–1972, 1974, 1977–1979). Штатні розписи (1946, 1950, 1958–1961, 

1964–1966). Кошториси витрат (1944–1949, 1951–1967, 1978, 1979). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1958, 1959, 1963, 1964, 1966–1970, 1972–1974, 1976–1979). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945, 1946, 1948–1957, 1960–1962, 1965, 

1971). 

Відомості про жертви та збитки від німецьких окупантів (1944, 1945). 

Заяви та скарги мешканців села (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3841  Виконавчий комітет Козацької сільської Ради народних депутатів с. Козацьке 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 293; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 293; 1944–1980 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому та його відділів (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1946–1980); засідань виконкому (1945–1947, 1949–1980); 

загальних зборів мешканців мела (1946, 1965, 1967–1980); звітних зборів виборців і звіти 

депутатів перед виборцями (1965–1967, 1969–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1948, 1955–1982). 

Плани роботи виконкому (1947, 1948). 
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Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1948, 1949, 1951, 

1952, 1955–1965, 1973, 1975–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1951, 1956–

1962, 1970, 1971, 1974–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій та організаційно-масову 

роботу (1954, 1960–1962, 1965, 1972, 1974–1980). 

Накази виборців депутатам і інформації про їх виконання (1955, 1957, 1960, 1961). Протоколи 

загальних зборів трудящих по висуненню у депутати сільради, окружних виборчих комісій 

про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду 

балотуватися (1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1944–1951, 1953, 1959–1964, 1966–1968, 1970–1980). Штатні розписи 

(1945–1950, 1954, 1959). Кошториси витрат (1945–1950, 1953, 1954, 1959–1962, 1973–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1949, 1965, 1967, 1969–1973, 1975–

1980). 

Книга обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1952–1954, 1958, 1963, 1964, 

1966, 1968). 

Відомості про кількість мешканців села, вивезених до фашистської Німеччини та які 

повернулися (1947–1949). Списки: мешканців села, вивезених та які повернулися з 

Німеччини (1944); мешканців села, убитих та безвісти загинувших в період Великої 

Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (1945). 

Документи: (плани, заходи, звіти, листування) по тваринництву (1944); (плани, завдання, 

звіти) по сільському господарству (1944); (розпорядження, звіти, списки) про охорону 

здоров’я (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3842  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе с. Городище Городищенського 

району Черкаської області 

Справ: 26; 1958–1962 р. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1958–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1959–1962); засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу. 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1962). Акти документальної 

ревізії фінансово-господарської діяльності колгоспу (1958, 1959, 1961, 1962). 

Книги обліку основних засобів, фондів, натуральних прибутків (1962). 

 

 

 

 

Ф. Р-3843  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Заповіт Леніна‖ м. Городище Черкаської 

області 

Справ: 127; 1963–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1963–1967 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 
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Виробничо-фінансові плани колгоспу (1963–1966). 

Агрономічний звіт колгоспу (1963). 

Акти приймання в експлуатацію закінченого будівництва. 

Соцзобов’язання колгоспників і акти перевіряння їх виконання (1963, 965). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1964, 1965). Акти 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспу (1963–1965). 

Земельно-шнурова книга (1967–1972). 

Книги обліку основних засобів, фондів (1966). 

 

 

Опис 2 

Справ: 85; 1968–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1968–1972); зборів уповноважених членів 

колгоспу (1973–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1968, 

1971, 1973–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, довідки бюро економічного аналізу (1968, 1969, 1971, 

1973, 1974, 1976–1980). 

Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспу (1973–1975, 

1978–1980). 

Земельно-шнурова книга (1973–1984). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3844  Відгодівельний радгосп ―Смілянський‖ Черкаської обласної контори 

―Заготхудобакорм‖ м. Сміла Черкаської області 

Справ: 72; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1944–1959 рр. 

Накази, розпорядження та довідки облконтори ―Заготхудоба‖ (1956). 

Виробничо-фінансові плани радгоспу (1945, 1949, 1951–1959). 

Статистичні звіти радгоспу з основної діяльності (1954–1956, 1958, 1959). 

Кошториси загальновиробничих та загальнорадгоспних витрат (1950–1959). Річні 

бухгалтерські звіти (1944–1949, 1951–1959). Акти документальних ревізій фінансово-

господарської діяльності радгоспу (1947, 1949–1959). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 17; 1949–1958 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки працівників промисловості продтоварів (1956, 

1957). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1949, 1950); загальних зборів членів 

профспілки (1951); засідань робітничого комітету (1951). 

Плани роботи робітничого комітету (1951). 

Статистичні звіти з усіх видів діяльності робітничого комітету (1951, 1958). 
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Колективні договори між адміністрацією радгоспу і робітничим комітетом та акти 

перевіряння їх виконання (1951, 1955–1957). Соцзобов’язання працівників і службовців 

радгоспу та підсумки їх виконання (1951–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3845  Відгодівельний радгосп ―Смілянський‖ Черкаського виробничого об’єднання 

м’ясної промисловості с. Мале Старосілля Смілянського району Черкаської області 

Справ: 218; 1960–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 137; 1960–1977 рр. 

Накази: Черкаського виробничого об’єднання м’ясної промисловості (1970–1974); управління 

робітничого постачання Черкаського Раднаргоспу (1962); накази, розпорядження Черкаської 

облконтори ―Заготхудобакорм‖ (1961, 1964–1969); рішення райвиконкому (1964–1966, 1973, 

1975, 1977). 

Протоколи постійно-діючих виробничих нарад (1964, 1966, 1971, 1973, 1975–1977). 

П’ятирічний план соціального розвитку радгоспу (1971–1975). Комплексний план науково-

технічного і соціального прогресу радгоспу (1971–1975). Виробничо-фінансові плани. 

Аналізи господарської діяльності радгоспу (1971). Економічні аналізи по підсумках роботи 

радгоспу (1973–1977). Основні показники заходів по збільшенню виробництва 

сільськогосподарських продуктів (1961–1965). Підсумки виробничої діяльності радгоспу 

(1964). 

Заходи з техніки безпеки і культури праці (1966, 1967, 1972). Титульні списки капітального 

будівництва (1964, 1967, 1968). Акт приймання-здавання в експлуатацію будівель і споруд 

(1962). 

Статистичні звіти радгоспу про посів, збирання урожаю та відгодівлю худоби (1960, 1964–

1977). 

Соцзобов’язання працівників і службовців радгоспу та підсумки їх виконання (1950, 1951, 

1967, 1968, 1973–1977). 

Акти приймання-передавання: колгоспу ―Червона Зірка‖ відгодівельному радгоспу та 

протокол ліквідаційної комісії (1960); Смілянської райконтори ―Заготхудобакорм‖ радгоспу 

(1961). 

Штатні розписи (1961–1972). Кошториси витрат (1960–1972). Річні бухгалтерські звіти. Акти 

комплексних документальних ревізій фінансово-господарської діяльності радгоспу (1960, 

1962–1972). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 81: 1960–1977 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки працівників харчової промисловості (1971). 

Протоколи: профспілкової конференції (1960); звітно-виборних профспілкових зборів (1967, 

1969–1972); загальних зборів членів профспілки (1964–1968, 1970, 1972–1977); засідань 

робітничого комітету (1964–1977). 

Плани роботи робітничого комітету (1964, 1967–1977). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1968–1977). 
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Колективні договори між адміністрацією і робітничим комітетом та акти перевіряння їх 

виконання (1960, 1961, 1963, 1965–1977). Соцзобов’язання колективу радгоспу та підсумки їх 

виконання (1966, 1970–1972). 

Кошториси витрат (1970–1974). Кошториси державного соціального страхування (1964, 

1965). Річні фінансові звіти (1968–1977). Акти ревізії фінансово-господарської діяльності 

робітничого комітету (1960, 1969, 1971, 1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3846  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Серп і молот‖ с. Костянтинівка 

Смілянського району Черкаської області 

Справ: 332; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 194; 1950–1973 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1954, 1956–1973). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1951–1953, 1968–1973). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1975). 

Перспективні плани розвитку колгоспу (1959–1975). Виробничо-фінансові плани колгоспу. 

Виробничі завдання бригадам, фермам (1954, 1963, 1969). 

Агрономічні звіти (1967–1970). Річні звіти про стан тваринництва (1958–1964, 1967). 

Зоотехнічні звіти (1969–1973). Відомості про виконання планових завдань по об’єму роботи, 

затрати та собівартості одиниці виробництва продукції (1969–1973). Динамічні таблиці 

звітності (1959, 1960). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання, соцзобов’язання 

колгоспу (1951, 1959–1973). 

Річні бухгалтерські звіти (1950–1953, 1955–1972). Акти ревізії фінансово-господарської 

діяльності колгоспу (1970–1973). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1957, 1966, 1970). Шнурові книги обліку насіння 

(1968, 1970). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових і 

натуральних затрат (1954). 

 

 

Опис 2 

Справ: 116; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Перспективні плани розвитку колгоспу. Виробничо-фінансові плани колгоспу. Виробничі 

завдання бригадам, фермам. 

Агрономічні звіти. Річні звіти про стан тваринництва. Зоотехнічні звіти. Відомості про 

виконання планових завдань по об’єму роботи, затрати та собівартості одиниці виробництва 

продукції. Динамічні таблиці звітності. 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання, соцзобов’язання 

колгоспу. 
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Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності колгоспу. 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу. Шнурові книги обліку насіння. 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових і 

натуральних затрат. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 22; 1964–1973 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1964, 1970); загальних зборів членів 

профспілки (1971–1973); засідань профспілкового комітету (1964, 1965, 1969–1973). 

Плани роботи профспілкового комітету (1972, 1973). 

Статистичні звіти профспілкового комітету з усіх видів діяльності (1966–1973). 

Кошториси витрат(1966–1973). Річні фінансові звіти (1966–1973). 

 

 

 

 

Ф. Р-3847  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Заповіт Ілліча‖ с. Мельниківка 

Смілянського району Черкаської області 

Справ: 33; 1943–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1943–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1947–1958). 

Виробничі плани (1945, 1948, 1949). 

Річний звіт про стан тваринництва (1945). 

Акт приймання-передавання справ при зміні голови колгоспу (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943, 1945, 1946, 1952). 

Книги обліку основних засобів, державних поставок та колгоспної торгівлі (1944, 1945). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3848  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Заповіт Ілліча‖ с. Носачів Смілянського 

району Черкаської області 

Справ: 136; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 87; 1959–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1970). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1968–1972). 

П’ятирічні плани розвитку колгоспу (1959–1965, 1971–1975). Виробничо-фінансові плани 

(1960–1972). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1968–1972). Аналізи виконання планових 

завдань (1967–1972). 



1636 

 

Агрономічні звіти (1968–1971). Звіти про виробництво продукції тваринництва (1969–1972). 

Динамічні таблиці звітності (1969–1972). 

Акти документальної ревізії фінансово-господарської діяльності колгоспу (1968–1972). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1966–1975). Шнурові книги обліку насіння (1969, 

1971–1973). 

 

 

Опис 2 

Справ: 49; 1973–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних колгоспників; зборів уповноважених членів колгоспу; засідань 

правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1976, 1977). Шнурова книга обліку насіння (1976–

1978). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3849  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона Зірка‖ с. Мале Старосілля 

Смілянського району Черкаської області 

Справ: 16; 1952–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1952–1959 рр. 

Статути артілі (1956, 1958). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1952–1960); засідань правління колгоспу (1952–

1955, 1957–1960). 

План земель колгоспу (1955). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1960 ). Сортонасіннева книга (1959–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3850  Виконавчий комітет Сердюківської сільської ради народних депутатів с. 

Сердюківка Смілянського району Черкаської області 

Справ: 279; 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 279; 1944–1985 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1945–1951, 1953–1985); засідань виконкому (1944–1949, 1951, 

1953–1985); загальних зборів мешканців села (1944, 1951, 1953–1957, 1969–1985); звітних 

зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1968, 1973–1985). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1946, 1954–1987). 

Плани роботи виконкому (1945, 1981–1985). 

Акти перевіряння роботи виконкому (1957). 
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Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953–1956, 1969, 

1972, 1976, 1978, 1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1955–1959, 1961–1964, 

1968). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1953, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967–1969, 1971, 

1973–1975, 1977, 1980, 1982, 1985). 

Бюджети сільради (1946, 1947, 1949, 1953–1957, 1962–1985). Кошториси витрат (1946, 1947, 

1949, 1953–1956, 1964–1985). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1953–1956, 

1958–1960, 1964, 1966–1985). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945, 1946, 1948, 1949, 1957, 1961–1963, 

1965). 

Списки мешканців, постійно та тимчасово проживаючих на території села (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3851  Виконавчий комітет Балакліївської сільської Ради народних депутатів с. Балаклея 

Смілянського району Черкаської області 

Справ: 320; 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 320; 1944–1985 рр. 

Постанови, директиви райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1985); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1945, 1952, 1955, 1965, 1967–1985); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1955, 1965–1972, 1974–1987). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948–1955, 1957–1987). 

Плани роботи виконкому (1945, 1981–1985). 

Звіти про роботу сільради (1954, 1955, 1959). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1967–1970, 

1974–1981). Інформації про організаційно-масову роботу (1953–1956, 1962, 1963). 

Статистичні звіти про економічний стан села, чисельність населення та наявність худоби 

(1944–1946, 1954). 

Акти приймання-передавання справ при зміні голів сільради (1950, 1955). 

Накази виборців депутатам та відомості про їх виконання (1955, 1961, 1964, 1967, 1968, 1973, 

1974, 1976, 1977). Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у 

депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по 

виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1952, 1953, 1957, 1963, 1965, 1967, 

1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985). 

Бюджети сільради (1946–1985). Кошториси витрат (1949, 1954–1985). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1945, 1964–1966, 1969, 1971–1985). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1949, 1951, 1953–1956, 1958–1963, 

1967–1968, 1970). 

Плани роботи, акти перевірок групи народного контролю (1983–1985). 

Документи Балакліївської церкви (1961, 1962). 

Списки мешканців села, вивезених до Німеччини (1944). 
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Ф. Р-3852  Виконавчий комітет Малостаросільської сільської Ради народних депутатів с. 

Мале Старосілля Смілянського району Черкаської області 

Справ: 288; 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 288; 1944–1985 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1985); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1967–1985); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1948, 1953, 1955–

1959, 1961–1987). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948, 1951–1987). 

Плани роботи виконкому (1974, 1981–1985). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1954, 1976–

1980). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1952, 1954–1963, 1968). 

Статистичні звіти про чисельність населення, худоби та будівництво будинків (1944–1946). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 

1969, 1971–1973, 1975, 1977, 11980, 1982, 1985). 

Бюджети сільради (1946–1985). Кошториси витрат (1946–1965, 1971–1985). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1945–1985). 

Документи (протоколи, плани, списки, акти перевірок) групи народного контролю (1985, 

1986). 

Списки і посвідчення осіб, вивезених до Німеччини (1945); репатрійованих громадян (1946). 

 

 

 

 

  

Ф. Р-3853  Виконавчий комітет Тернівської сільської Ради депутатів трудящих с. Тернівка 

Смілянського району Черкаської області 

Справ: 104; 1943–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 104; 1943–1964 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1951, 1953–1964); засідань виконкому (1944, 1945, 1947–

1964); загальних зборів мешканців села (1955, 1956, 1958, 1959). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1955–1959, 1962–1964). 

Звіти голови сільради про роботу (1952–1954). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1955, 1956, 

1958). Інформації про організаційно-масову роботу (1955–1964). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955). 

Бюджети сільради (1945–1964). Кошториси витрат (1945–1964). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1945–1947, 1949–1963). 
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Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945, 1948, 1951, 1962, 1964). 

Подвірні списки про чисельність худоби (1944). Річний статистичний звіт про кількість 

населення і худоби (1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3856  Допоміжна школа-інтернат № 8 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Смілянської міської Ради народних депутатів м. Сміла Черкаської області 

Справ: 302; 1955–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 161; 1955–1986 рр. 

Накази міського відділу народної освіти (1973). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1956–1987); методичних об’єднань; виробничих 

нарад (1986). 

Плани учбово-виховної роботи школи (1957–1985). 

Інформації, звіти про учбово-виховну роботу школи (1956–1966, 1973, 1979, 1980). 

Статистичні звіти школи на початок та кінець навчального року (1956–1958, 1963, 1973–

1985). 

Журнали внутрішнього контролю: проведеного директором школи (1973–1975); завучем 

школи (1973–1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1955, 1959, 1960, 1963). Річний бухгалтерський звіт 

(1972). Звіти про виконання: кошторису по бюджету (1955, 1959, 1960, 1963); по спецкоштах 

(1955, 1959, 1960, 1963). 

 

Опис 1м 

Справ: 141; 1955–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1962–1964, 1967, 1969–1980); загальних 

зборів членів профспілки (1955, 1956, 1958–1980); виробничих нарад (1957–1959, 1961–1980); 

засідань місцевого комітету (1957–1980). 

Плани роботи місцевого комітету (1956, 1959–1980). 

Умови на соцзмагання між школами і акти перевіряння їх виконання (1962, 1963, 1966–1969, 

1971, 1973–1980). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1960, 1963, 1966, 1970–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3857  Спеціальна школа-інтернат № 9 для глухих дітей відділу освіти виконавчого 

комітету Смілянської міської Ради народних депутатів м. Сміла Черкаської області 

Справ: 256; 1960–1999 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 211; 1960–1999 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради; методичних об’єднань учителів і вихователів (1960–

1969, 1973–1993, 1995–1999); виробничих нарад (1966, 1967, 1975–1978). 
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Плани роботи школи (1960–1998). Програми предметів (1960–1962). 

Документи ―Із досвіду роботи школи‖ (збірник робіт учителів і вихователів) (1962–1965, 

1968). 

Звіти: про роботу школи (1960–1964); вихователів про проведену роботу (1960). Інформації 

про підсумки учбово-виховної роботи школи (1972). Статистичні звіти про виконання 

учбових планів (1962–1964, 1973–1992). 

Кошториси витрат (1960, 1963, 1964). Зведені прибутково-видаткові кошториси по 

підсобному господарству (1960, 1963). Річні фінансові звіти (1960, 1963). 

Документи: (протоколи, плани, соцзобов’язання, звіти) профспілкового комітету (1982–1989, 

1993–1999); (протоколи, плани, акти перевірок) групи народного контролю (1982–1988). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 25; 1961–1969 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1964–1967); загальних зборів членів 

профспілки (1962–1970); виробничих нарад (1962–1969); засідань місцевого комітету (1962–

1970). 

Плани роботи місцевого комітету (1963–1969). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1967–1969). 

 

 

Опис 2 

Справ: 20; 1974–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів; загальних зборів членів профспілки; 

виробничих нарад; засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

 

 

 

 

Ф. Р-3859  Виконавчий комітет Дахнівської сільської Ради народних депутатів с. Дахнівка 

Черкаського району Черкаської області 

Справ: 426; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1944–1951 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 378; 1952–1981 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 3; 1959, 1961 рр. 
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Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3860  Виконавчий комітет Мошенської сільської Ради народних депутатів с. Мошни 

Черкаського району Черкаської області 

Справ: 416; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 132; 1944–1958 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 278; 1959–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи 

 

 

Опис 1и 

Справ: 6; 1959, 1961, 1963 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися. 

 

 

 

Ф. Р-3862  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар‖ с. Орловець Городищенського 

району Черкаської області 

Справ: 9; 1951–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1951–1955 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річні бухгалтерські звіти (1951, 1952). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1951, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3863  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар‖ с. Орловець Городищенського 

району Черкаської області 

Справ: 7; 1955–1959 рр. 

 

Опис 1 



1642 

 

Справ: 7; 1955–1957, 1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план колгоспу (1959). 

Річний звіт по тваринництву (1959). 

Акт ревізійної комісії колгоспу (1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3864  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна с. Орловець Городищенського 

району Черкаської області 

Справ: 119; 1955–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1955–1966 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1964–1966). 

Перспективні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1970). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1956–1958, 1960–1966). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1963). 

Річний бухгалтерський звіт (1963). Акти ревізійної комісії колгоспу (1966). 

Книги реєстрації сівозмін колгоспу (1965, 1966 ). 

 

 

Опис 2 

Справ: 82; 1967–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1967–1970); зборів уповноважених членів 

колгоспу (1971–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1967–

1969, 1971, 1972, 1977–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, довідки бюро економічного аналізу (1971–1980). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1967, 1972–1975). Шнурові книги обліку насіння 

(1967–1970, 1975–1979). Земельно-шнурова книга (1972–1985). 

Документи (протоколи, соцзобов’язання, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3866  Риборозплідник ―Осташевка‖ Київської контори ―Укрдержрибтресту‖ м. Умань 

Київської області 

Справ: 1; 1930–1936 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1930–1936 рр. 

Накази завідуючого з основної діяльності та з особового складу. 
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Ф. Р-3867  Інспектура по шляховому будівництву м. Умань Київської області 

Справ: 2; 1930, 1932 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1930, 1932 рр. 

Листування з організаціями з фінансових та господарських питань (1932). 

Ціни на робочу силу (1930). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3868  Артілі багатопромислової кооперації і кооперації інвалідів Уманського району 

Справ: 11; 1931–1936 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1931–1936 рр. 

Протоколи: засідань правління виробничого товариства (1936); загальних зборів артілей 

(1933, 1934). 

Виробничо-фінансовий план (1933). 

Відомості про виконання промислово-фінансових планів артілями (1932–1934). Місячні звіти 

про рух палива, сировини та витрати основних засобів (1932, 1934). Звіти з праці та зарплати 

(1934, 1935). 

Договори господарського характеру (1931). 

Фінансові звіти (1933, 1934, 1936). 

Реєстраційні картки артілей (1936). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3869  Уманський музичний технікум Народного комісаріату освіти УРСР м. Умань 

Київської губернії 

Справ: 4; 1932–1933 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1932, 1933 рр. 

Протоколи засідань приймання комісії (1933). 

Листування з організаціями про прийом студентів до технікуму (1932). 

Відомості про лекторський склад технікуму (1932). 

Списки студентів (1932). 
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Ф. Р-3870  Уманський філіал Київських обласних вагоремонтних майстерень Українського 

державного республіканського тресту вагового і точного машинобудування 

―Укрваготочмаш‖ м. Умань Київської області 

Справ: 1; 1933 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1933 р. 

Листування з трестом ―Укрваготочмаш‖ з фінансових питань. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3871  Уманське відділення Українського центрвоєнторгу м. Умань Київської області 

Справ: 1; 1936 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1936 р. 

Реєстраційні картки та акти перевіряння фінансової дисципліни. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3872  Виконавчий комітет Христинівської районої Ради народних депутатів м. 

Христинівка Черкаської області 

Справ: 797; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 797; 1944–1980 рр. 

Постанови Київського облвиконкому (1944). Обов’язкові рішення райвиконкому (1953, 1957, 

1958). 

Протоколи: сесій райради і документи до них (1946, 1949–1980); засідань виконкому і 

документи до них; звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1957, 1967–

1980). 

Документи: (протоколи, плани, інформації, списки) постійних комісій (1955, 1956, 1961–

1980); (рішення, постанови, плани, звіти) адміністративної комісії у справах неповнолітніх 

(1962–1968, 1972–1980). 

Плани роботи виконкому (1950, 1963). 

Звіт про діяльність райвиконкому (1963). Документи (довідки, пропозиції, акти) з 

перевіряння роботи селищних і сільських Рад (1966, 1973, 1975–1980). 

Довідки, інформації, листування з облвиконкомом та його відділами про роботу виконкому, 

сільське господарство, стан освіти та культури району (1958, 1964–1969, 1976–1980). 

Документи (рішення, договори, довідки, звіти, списки) з питань релігійних культів (1971–

1980). 

Документи (протоколи, рішення, характеристики, анкети, списки) про нагородження 

орденами і медалями: громадян району (1966–1970, 1972, 1973, 1975–1979); багатодітних 

матерів (1964, 1966, 1967, 1969–1974). 
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Журнали, картки реєстрації: рішень райвиконкому (1954–1980); розпоряджень райвиконкому 

(1958, 1959, 1962–1980). 

Соцзобов’язання міської, селищної та сільських Рад і акти перевіряння їх виконання (1964–

1980). Доповідні записки, довідки, інформації про організаційно-масову роботу 

райвиконкому (1972–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій та скликання сесій 

(1957, 1960, 1963–1980). 

Накази виборців депутатам і документи про їх виконання (1971–1974, 1980). Протоколи 

голосування виборчих комісій по виборах до Верховної Ради СРСР (1946). Протоколи 

загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів до міської, районної та сільрад, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955–1957, 1959, 1961, 1963, 1967, 1969, 

1971, 1975, 1977, 1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1948–1952, 1955–1980). Річні звіти про виконання 

районного бюджету (1956, 1957, 1965–1980). 

Інформації, відомості про насильно вивезених громадян до фашистської Німеччини (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3873  Відділ культури виконавчого комітету Христинівської районної Ради народних м. 

Христинівка Черкаської області 

Справ: 276; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 276; 1946–1980 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження: Черкаського обласного управління культури (1946, 

1947, 1949, 1950, 1953, 1955, 1957, 1958, 1962, 1965–1980); райвиконкому (1951, 1963, 1965–

1980). 

Протоколи: засідань Ради відділу (1951, 1965–1979); нарад працівників культурно-освітніх 

установ (1970, 1971). 

Річні плани роботи: відділу (1946, 1951, 1955, 1958, 1966–1973, 1975, 1978–1980); культурно-

освітніх установ району (1948, 1957–1959, 1966, 1969–1972). 

Документи (директиви, пояснюючі записки, акти) про перевіряння роботи відділу органами 

вищого рівня (1953–1966, 1969–1971, 1978). 

Документи: (паспорти, наукові картки, списки) про пам’ятники архітектури та пім’ятки, що 

знаходяться на території населених пунктів району (1961, 1964, 1966–1969, 1971–1975, 1977, 

1979, 1980); (рішення, протоколи, сценарії, інформації) про проведення фестивалей 

самодіяльності мистецтва (1965–1971). 

Річні звіти про роботу: відділу (1951, 1952, 1959, 1963, 1968, 1969); культурно-освітніх 

установ (1948, 1952, 1958, 1960, 1962, 1964, 1967–1980). Інформації відділу про хід огляду 

роботи культурно-освітніх установ (1949, 1963–1965, 1971). Доповідні записки, довідки 

відділу про стан культурно-масової та культурно-освітньої роботи в районі (1950, 1966, 1970–

1980). Річні звіти відділу та статистичні звіти культурно-освітніх установ про роботу з 

кадрами (1949, 1955, 1962–1980). Документи (плани, звіти, відомості) про роботу лекторської 

групи (1947, 1949–1952). 

Списки: працівників відділу та культурно-освітніх установ (1964–1980); культурно-освітніх 

установ району (1974, 1975). 
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Штатні розписи, кошториси витрат відділу та культурно-освітніх установ (1946–1955, 1957–

1967, 1970–1980). Річні бухгалтерські звіти відділу (1951, 1953–1959, 1964–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3874  Христинівське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств м. Христинівка Черкаської області 

Справ: 326; 1947–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 304; 1947–1975 рр. 

Документи: секретаря; відділів: організаційного, планово-економічного, контрольно-

ревізійного, кадрів; старшого інструктора; старшого економіста; старшого товарознавця; 

бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 22; 1976–1980 рр. 

Документи: секретаря; відділів: організаційного, планово-економічного, контрольно-

ревізійного, кадрів; старшого інструктора; старшого економіста; старшого товарознавця; 

бухгалтерії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3875  Ордена Леніна сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Росія‖ с. Верхнячка 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 343; 1959–1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 314; 1959–1976 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому, виробничого управління сільського господарства 

(1962–1976). 

Статути: артілі (1963); колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1959, 1973–1976); загальних зборів 

уповноважених членів колгоспу (1960–1972); засідань правління колгоспу (1959–1977); 

засідань бригад та загальних зборів виробничих ділянок колгоспу (1960, 1962–1970, 1974–

1976). Звітні доповіді голови колгоспу (1960–1972). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1968–1974). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1980). Планові завдання колгоспу 

(1970). Виробничо-фінансові плани. 

Акти перевіряння колгоспу органами вищого рівня та ревізійною комісією (1963–1969). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1966–1976). Основні показники колгоспу. 

Агрономічні звіти (1963–1969, 1971–1976). Звіти по тваринництву (1968–1976). Документи 

(звіти, заяви, договори) про роботу з кадрами (1963–1976). 
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Документи (річні титульні списки, рішення, протоколи, кошториси) з капітального 

будівництва (1960, 1961, 1963–1975). 

Документи (соцзобов’язання, договори, протоколи, списки передовиків) по соцзмаганню 

(1963–1976). 

Багатотиражна газета ―Колгоспна правда‖ (1959–1976). 

Штатні розписи (1963–1968, 1970). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1959–1965, 1971–1976). Звіти ревізійної комісії колгоспу (1960–1972). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1966–1976). Технологічна карта колгоспу (1966–

1976). Акти і таблиці розміщення посівних площ в полях сівозмін колгоспу (1963–1965, 

1967–1974). Шнурові книги обліку насіння (1961–1970, 1973–1976). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 29; 1966–1978 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій і документи до них (1974–1978); загальних зборів 

членів профспілки (1966–1970, 1976–1978); засідань профспілкового комітету. Звітна 

доповідь голови колгоспу (1968). 

Плани роботи профспілкового комітету (1967, 1970–1973, 1975, 1977, 1978). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат (1966, 1968–1972, 1976). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3876  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова с. Вербувата 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 9; 1946, 1952–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1946, 1952–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1952, 1953, 1955–

1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1955, 1957, 1958). 

Земельно-шнурова книги (1946). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3877  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Пеніжкове 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 32; 1946–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1946–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1951, 1955–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1955). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1951–1954, 1956–1960). Земельно-шнурова книга 

(1947). 

Книги обліку основних засобів, фондів, натуральних прибутків та їх розприділення (1946–

1948, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3878  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна с. Богачівка Христинівського 

району Черкаської області 

Справ: 29; 1945–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1945–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1948–1958). 

Перспективний план розвитку сільського господарства колгоспу (1955–1960). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1955–1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949, 1951, 1955). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1953–1963). 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення (1945–1947, 1950, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3879  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Зоря комунізму‖ с. Кузьмина Гребля 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 202; 1945–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 106; 1945–1970 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1949–1970). Звітна 

доповідь голови колгоспу (1954). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1950–1960, 1962). 

Документи (акти, відомості, висновки) про перевіряння роботи колгоспу органами вищого 

рівня (1963–1970). 

Основні показники колгоспу (1959). Аналізи господарської діяльності колгоспу (1967–1970). 

Агротехнічні звіти (1953, 1956) 

Документи: (представлення, характеристики, агропаспорти та інш.) сільськогосподарської 

виставки (1956, 1959); (постанови, плани, експлікації земель) внутрішньогосподарського 

землевпорядкування колгоспу (1946, 1948). 

Документи (договори, соцзобов’язання, акти, показники) по соцзмаганню (1956, 1957, 1959, 

1968, 1970). 
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Багатотиражна газета ―Ленінським шляхом‖ (1960). 

Штатний розпис (1963). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 

1946, 1948–1952). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1972). Технологічні карти колгоспу (1963, 1966, 

1967, 1969, 1970). Таблиці, відомості, акти розміщення посівних площ сівозмін колгоспу 

(1952–1954, 1963–1965, 1967–1973). Земельно-шнурові книги (1960, 1961). Шнурова книга 

обліку насіння (1969–1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 90; 1971–1981 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу. 

Документи (акти, відомості, висновки) про перевіряння роботи колгоспу органами вищого 

рівня. 

Основні показники колгоспу. Аналізи господарської діяльності колгоспу. 

Агротехнічні звіти. 

Документи: (представлення, характеристики, агропаспорти та інш.) сільськогосподарської 

виставки; (постанови, плани, експлікації земель) внутрішньогосподарського 

землевпорядкування колгоспу. 

Документи (договори, соцзобов’язання, акти, показники) по соцзмаганню. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 6; 1966–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1970–1972 ); засідань профспілкового 

комітету (1970–1972). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1967–1970). 

Кошториси витрат (1969, 1970). Річні фінансові звіти (1967–1970). Касова книга. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3880  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Верхнячка Христинівського 

району Черкаської області 

Справ: 52; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1944–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1947–1958). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1948, 1949, 1953–1958). 

Документи (акт, схема, кошторис) по капітальному будівництву (1953). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949, 1952–1958). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1953–1964). Сортонасінневі книги (1947–1961). 

Земельно-шнурові книги (1947, 1950, 1953). 
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Ф. Р-3881  Черкаський обласний будинок учителя Черкаського обласного комітету 

професійної спілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 44; 1955–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1955–1971 рр. 

Постанови обкому профспілки (1967, 1968, 1970). 

Протоколи засідань правління (1955–1963). 

Плани роботи будинку (1964, 1968–1971). 

Історична довідка будинку (1970). 

Довідка про перевіряння ідейно-політичної і культурно-освітньої роботи будинку (1969). 

Текстовий і статистичний звіти про роботу будинку (1970, 1971). Статистичні звіти про 

чисельність і склад спеціалістів, чисельність адміністративно-управлінського персоналу та 

розприділення всіх працюючих по займаних посадах (1962–1965, 1968–1971). 

Штатні розписи (1956, 1960–1971). Кошториси витрат (1956, 1958–1971). Річні фінансові 

звіти (1962–1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3882  Черкаський міський комітет професійної спілки працівників освіти, вищої школи і 

наукових установ м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 220; 1954–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 220; 1954–1984 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1973, 1975, 1977, 1978, 1980, 1984). 

Протоколи: міських звітно-виборних конференцій і документи до них (1967, 1969, 1971, 1974, 

1976, 1979, 1981); засідань пленумів комітету і документи до них (1964–1983); засідань 

президії комітету і документи до них (1954–1956, 1959–1973, 1976, 1979–1984); звітно-

виборних зборів низових профорганізацій і документи до них (1971–1973). 

Плани роботи міського комітету (1965–1970, 1972, 1974–1980). 

Довідки, інформації: про діяльність комітету (1969–1973, 1975–1983); про роботу місцевих 

комітетів профспілки, шкіл і дитячих установ (1968). Документи (плани, інформації, 

пропозиції та інш.) про роботу комісій комітету (1970, 1973–1980). 

Історична довідка про розвиток народної освіти в місті за період з 1917 по 1967 рр. 

Звіти низових профорганізацій про підсумки виборів (1969–1973). Статистичні звіти з усіх 

видів діяльності: комітету (1959–1980); низових профорганізацій (1969–1973). 

Довідки про роботу профорганізацій дошкільних установ міста з організації шефства над 

сільськими дошкільними установами (1967, 1968). 

Документи (соцзобов’язання, акти, відомості, списки переможців) по соцзмаганню комітету 

та низових профорганізацій (1969–1983). Постанови, списки про нагородження працівників 

(1967, 1968, 1970, 1972). Книги Пошани та Трудової Слави (1966). 
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Кошториси прибутків і видатків (1962–1980). Річні фінансові звіти (1957, 1959, 1962–1980). 

Акти перевіряння фінансово-господарської діяльності комітету (1969, 1971–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3883  Черкаський кооперативний технікум Черкаської обласної спілки споживчих і 

кооперативних товариств м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 692; 1953–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 536; 1953–1982 рр. 

Документи: канцелярії, учбової частини, заочного відділення, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 120; 1949–1965 рр. 

Документи: канцелярії, учбової частини, заочного відділення, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 36; 1966–1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1972, 1973, 1975). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1966–1971). 

Колективний договір між адміністрацією технікуму і місцевим комітетом (1972). 

Кошториси прибутків і видатків (1971–1975). Річні фінансові звіти (1969–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3884  Черкаська обласна Рада Всесоюзного Ордена Трудового Червоного Прапора 

добровільного спортивного товариства ―Трудові резерви‖ м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 237; 1961–1992 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 237; 1961–1992 рр. 

Постанови, розпорядження Української республіканської Ради Всесоюзного добровільного 

спортивного товариства ―Трудові резерви‖ (1965, 1982, 1987, 1988). Накази заступника 

голови облради з основної діяльності (1985–1991). 

Протоколи: обласних звітно-виборних конференцій і документи до них (1961, 1963, 1966, 

1968, 1970, 1973, 1974, 1976, 1987); пленумів облради і документи до них (1962, 1964, 1965, 

1967, 1968, 1971, 1975, 1982, 1985–1987); засідань президії облради і документи до них (1962–

1965, 1967–1970, 1972–1983, 1985–1992). 

Плани роботи Ради (1962, 1967–1981, 1985). 

Листування з органами вищого рівня про спортивну роботу (1967–1972). 
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Рапорти колективів фізкультури про підсумки проведення естафет (1967–1972). Звіти суддів 

про проведення змагань з різних видів спорту (1962-1983, 1986–1992). Документи 

(протоколи, плани) про роботу комісії РТО Ради (1973–1976). 

Зведені річні статистичні і текстові звіти Ради про фізкультурну роботу (1966–1983, 1987–

1991). Річні статистичні звіти колективів фізкультури про членство, спортивну роботу (1965, 

1967–1974, 1976–1982, 1987–1991). Звіти про фізичне виховання учнів (1965, 1968, 1969). 

Соцзобов’язання колективів фізкультури і підсумки їх виховання (1975). 

Плани з праці, штатні розписи та кошториси витрат (1961–1982, 1987–1992). Річні 

бухгалтерські звіти (1962–1982, 1985–1992). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3885  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше Травня‖ с. Городище 

Жашківського району Київської області 

Справ: 32; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державний план розвитку господарства колгоспу (1949). Трирічний план розвитку 

громадського тваринництва (1949–1951). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1945–1950). 

Звіти колгоспу по тваринництву (1944, 1946). 

Соцзобов’язання колгоспу, умови на соцзмагання між бригадами, ланками та акти 

перевіряння їх виконання (1947–1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949). Акт ревізійної 

комісії колгоспу (1948). 

Книга головних рахунків (1950). Книги обліку фондів, майна, грошових та натуральних 

затрат (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3886  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комінтерн‖ с. Городище Жашківського 

району Київської області 

Справ: 27; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1945–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Трирічний план розвитку господарства колгоспу (1949–1951). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1947–1950). Агротехнічні заходи по вирощуванню сільськогосподарських культур 

(1949). 

Соцзобов’язання колгоспу, бригад, ланок, договір на соцзмагання між колгоспами та акти 

перевіряння їх виконання (1948, 1949). Документи про нагородження кращих колгоспників 

(1948). 
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Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1949). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1947, 1948). 

Книга головних рахунків (1950). Книги обліку фондів, майна, грошових прибутків, грошових 

та натуральних затрат (1950). 

 

 

 

Ф. Р-3887  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона Україна‖ с. Марійка 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 28; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1944–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1948, 1950–1952); засідань правління 

колгоспу (1944, 1945, 1947–1951, 1956). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1954–1960). Виробничо-фінансові 

плани колгоспу (1952, 1958). 

Соцзобов’язання колгоспу, колгоспників і акти перевіряння їх виконання (1950–1952). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1950, 1952, 1956). 

Книги головних рахунків (1945, 1946). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3888  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Сабадаш Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 53; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 53; 1944–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1947–1958); засідань правління колгоспу 

(1945–1958). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1954–1960). Виробничі плани 

колгоспу (1944–1947, 1951, 1952, 1956–1958). 

Прибутково-видатковий кошторис (1953). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944–1947, 1952, 1956). Акт ревізійної комісії колгоспу (1944–1947). 

Книга головних рахунків (1948, 1949). Книги обліку фондів, грошових і натуральних 

прибутків та їх розприділення, грошових та натуральних затрат (1948–1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3889  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Сабадаш Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 75; 1959–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 44; 1959–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1963–1967, 1969, 1970). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу. Виробничо-фінансові плани колгоспу 

(1959–1962). 

Акти ревізії фінансово-господарської діяльності колгоспу (1963–1970). 

 

Опис 2 

Справ: 31; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1971, 1972, 1974, 1975, 1977, 1978). 

Документи (протоколи, плани, аналізи, довідки та інш.) бюро економічного аналізу (1971–

1973, 1975–1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3890  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона Армія‖ с. Павлівка Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 164; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 133; 1944–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1963, 1965–1970). 

Документи (плани, відомості, розрахунки) бюро економічного аналізу (1968, 1969). 

Плани розвитку господарства колгоспу (1950, 1951, 1953, 1954, 1956, 1959–1970). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1949, 1954–1960, 1962, 1970). 

Звіт колгоспу по тваринництву (1953). 

Соцзобов’язання колгоспу, колгоспників і акти перевіряння їх виконання (1957, 1963, 1969). 

Штатні розписи (1964–1966, 1970). Річний звіт про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1960). Акти ревізії фінансово-господарської діяльності колгоспу (1954–1957, 1959–

1962, 1965–1970). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1960). Сортонасіннева книга (1958–1960). 

Книги головних рахунків (1946, 1947, 1949). Книги обліку основних засобів, майна, грошових 

і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та натуральних затрат (1945–1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 31; 1971–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1971–1976, 1978). 

Звітні доповіді голови колгоспу. 

Документи (протоколи, плани, аналізи, інформації, списки) бюро економічного аналізу. 
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Ф. Р-3891  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва с. Кривчунка Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 127; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 93; 1951–1972 рр. 

Статути: артілі (1956); колгоспу (1971). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1954, 1955, 1957–1972); засідань правління 

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1962–1972). 

Аналізи, відомості бюро економічного аналізу (1971). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1954–1965, 1971–1975). План розвитку 

господарства колгоспу (1953). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1954–1961). 

Агрономічні звіти (1971, 1972). Звіт колгоспу по тваринництву (1972). 

Документи (плани, довідки, списки та інш.) про участь колгоспу у Всесоюзній 

сільськогосподарській виставці (1957). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1951, 1952, 1956–

1961, 1970, 1971). 

Прибутково-видатковий кошторис (1951). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1951, 1952). Акти ревізій про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1954, 

1956–1969, 1972). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1971–1973). Плани, акти розміщення посівів у полях 

сівозмін (1957–1971). Земельно-шнурова книга (1951–1958). 

 

 

Опис 2 

Справ: 34; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Документи (протоколи, плани, аналізи, довідки, списки) бюро економічного аналізу (1973–

1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3892  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного с. Кривчунка Жашківського 

району Київської області 

Справ: 5; 1948–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1948–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1950, 1951). 

Виробничий план колгоспу (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 
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Ф. Р-3893  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Кривчунка 

Жашківського району Київської області 

Справ: 12; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1945–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу (1949, 1950). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1946–1948, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книга головних рахунків (1946). 

 

 

Ф. Р-3894  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Бузівка Жашківського району 

Київської області 

Справ: 19; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1947–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1948–1950). 

Трирічний план розвитку господарства колгоспу (1949–1951). Виробничо-фінансові плани 

колгоспу (1949, 1950). 

Агрономічний звіт (1950). 

Соцзобов’язання колгоспу і акти перевіряння їх виконання (1949, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книга головних рахунків (1950). Книга обліку натуральних прибутків (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3895  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка с. Бузівка Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 20; 1951–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1951–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1951, 1952, 1955, 

1957, 1958). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1955–1960). Державний план розвитку 

господарства колгоспу (1953). Виробничо-фінансові плани (1951–1953, 1956, 1957). 

Соцзобов’язання колгоспу, договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх 

виконання (1956–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1954, 1956). 
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Ф. Р-3896  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка с. Бузівка Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 91; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1959–1971 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1960–1971). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1962–1966, 1969). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1975). Виробничо-фінансові 

плани колгоспу (1959–1962, 1967–1969). Система ведення господарства по вирощуванню 

сільськогосподарських культур в лісостепу (1959–1963). Агрономічні заходи по 

вирощуванню сільськогосподарських культур (1965, 1966, 1968). 

Соцзобов’язання колгоспників і акти перевіряння їх виконання (1959). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1967–1972). Технологічна карта вирощування 

сільськогосподарських культур (1968–1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 36; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Документи (протоколи, аналізи, довідки, розрахунки та інш.) бюро економічного аналізу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3897  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Ленінський шлях‖ с. Вільшанка 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 36; 1945–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1945–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1947–1957); засідань правління колгоспу 

(1945, 1948, 1950–1957). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1951–1955). Державні плани розвитку 

господарства колгоспу (1948, 1952, 1953). План сівозмін (1956–1960). Виробничо-фінансові 

плани колгоспу (1948, 1950–1953, 1955, 1956, 1958). 

Соцзобов’язання колгоспників і акти перевіряння їх виконання (1953). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1952, 1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3898  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Україна‖ с. Олександрівка Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 132; 1948–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 100; 1948–1971 рр. 

Постанови, рішення Ставищенського райвиконкому (1956–1958). 

Статут артілі (1960). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1952, 1954–1971); засідань правління 

колгоспу (1949–1971). Звітні доповіді голови колгоспу (1962, 1964, 1966, 1969–1971). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1970, 1971). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1975). Плани розвитку 

господарства колгоспу (1958, 1962). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1954–1962, 1971). 

Агротехнічні заходи по вирощуванню і збиранню сільськогосподарських культур (1965). 

Економічний паспорт господарства (1971). 

Соцзобов’язання колгоспників і підсумки їх виконання (1958). 

Прибутково-видатковий кошторис (1951). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1949, 1952–1955, 1957–1959). Акти ревізії фінансово-господарської діяльності 

колгоспу (1958–1963, 1966–1970). 

Технологічні карта ґрунтів (1970). Земельно-шнурова книга (1950–1957). 

Книги обліку основних засобів, фондів, натуральних прибутків, грошових та натуральних 

затрат (1948, 1950, 1951, 1956). 

 

 

Опис 2 

Справ: 32; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973–1978). 

Документи (протоколи, аналізи, відомості, списки) бюро економічного аналізу (1972–1975, 

1977, 1978). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1975–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3899  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар‖ с. Хижня Маньківського району 

Київської області 

Справ: 9; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1945–1950 рр. 

Виробничий план колгоспу (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1949). Ліквідаційний 

баланс (1950). 

Земельно-шнурова книга (1947–1950). 

Книга головних рахунків (1950). 
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Ф. Р-3900  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖ с. Хижня Маньківського 

району Київської області 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Виробничий план колгоспу (1949). 

Документи (акти, умови, відомості) про поновлення діяльності колгоспу (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945, 1947–1949). Акт 

документальної ревізії (1948). Вступний баланс (1944). 

Земельно-шнурова книга (1948–1950). 

Книги головних рахунків (1946, 1950). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3901  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Колгоспна правда‖ с. Хижня 

Маньківського району Київської області 1944–1950 рр. 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1946–1950). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1946, 1948, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1946, 1948, 1949). Акти 

ревізії фінансово-господарської діяльності колгоспу (1945, 1946). 

Земельно-шнурова книга (1948–1950). 

Книги головних рахунків (1947, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3902  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар‖ с. Хижня Жашківського району 

Черкаської області 

Справ: 108; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 76; 1950–1969 рр. 

Статути артілі (1951, 1957). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1965, 1969). 

Документи (плани, інформації, відомості) бюро економічного аналізу (1968, 1969). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1966–1970). Державний план розвитку 

господарства (1962). План розвитку господарства (1959). Плани лісового господарства (1951, 
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1952). Виробничо-фінансові плани колгоспу (1951, 1952, 1958–1963). Агротехнічні заходи по 

вирощуванню сільськогосподарських культур (1964, 1965). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1959). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). Акти 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспу (1962–1964, 1966, 

1968). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1954–1961). Сортонасінневі книги (1958–1960, 1965). 

Схема планування господарства (1951). 

 

 

Опис 2  

Справ: 32; 1970–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1970, 1971). 

Документи (протоколи, плани, інформації, відомості, списки) бюро економічного аналізу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3903  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Радянська Україна‖ с. Соколівка 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 118; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 86; 1950–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1951–1971).Звітна 

доповідь голови колгоспу (1970). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1965, 1971–1975). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1958–1962, 1964). 

Агротехнічні звіти (1957, 1958). Динамічні таблиці звітності (1969). 

Штатний розпис (1965). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–

1952). Акти документальних ревізій фінансово0господарської діяльності колгоспу (1957–

1965, 1969, 1970). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1967). Структура посівних площ та акти 

перевіряння розміщення в полях сівозмін (1964). Технологічні карти вирощування 

сільськогосподарських культур (1968–1971). Земельно-шнурова книга (1950–1960). Шнурова 

книга обліку насіння (1964–1967). 

 

 

Опис 2 

Справ: 32; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973, 1975–1980). 

Документи (протоколи, плани, аналізи, інформації, списки) бюро економічного аналізу (1973, 

1974, 1976, 1978, 1979). 
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Ф. Р-3904 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Оборона країни Рад‖ с. Соколівка 

Маньківського району Київської області 

Справ: 17; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1945–1950 рр. 

Статут артілі (1948). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план колгоспу (1950). 

Прибутково-видатковий кошторис (1945). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1945, 1947–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3905  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний серп‖ с. Юстинград 

Маньківського району Київської області 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1944, 1945, 1949, 

1950). 

Виробничо-фінансові плани колгоспу (1944–1948). 

Прибутково-видатковий кошторис (1950). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944–1949). Акти документальної ревізії фінансово-господарської діяльності 

колгоспу (1945, 1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3906  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖ с. Литвинівка Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 140; 1944–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 125; 1944–1972 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946, 1948–1972); засідань правління 

колгоспу (1944, 1946, 1948–1971 ). Звітні доповіді голови колгоспу (1959, 1966–1971). 

Плани роботи, аналізи бюро економічного аналізу (1969–1972). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1975). Державний план розвитку 

господарства колгоспу (1954). Виробничо-фінансові плани (1946–1957, 1959–1962). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1965–1968). 

Агротехнічні звіти (1950, 1952). Звіт колгоспу по тваринництву (1952). 
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Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1950, 1952–1954, 

1956, 1960, 1961, 1964). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1952). Акти 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспу (1949–1952, 1954–1957, 

1960–1971). 

Структура посівних площ та акти перевіряння розміщення культур в полях сівозмін (1965–

1967, 1969, 1970). Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур (1969–

1972). Шнурова книга обліку насіння (1950–1963). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 15; 1969–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1970–1972); засідань місцевого комітету 

(1970–1972). Звітні доповіді голови місцевого комітету (1969, 1971). 

Соцзобов’язання колгоспників і заходи по їх виконанню. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3907  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна с. Конела Жашківського 

району Черкаської області 

Справ: 138; 1944–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 111; 1944–1974 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1947–1973); засідань правління колгоспу 

(1944, 1946–1973). Звітні доповіді голови колгоспу (1967, 1969). 

Протоколи засідань, плани роботи, аналізи бюро економічного аналізу (1968–1973). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1951–1955, 1959–1975). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1946, 1954–1962). 

Звіти колгоспу по тваринництву (1944). 

Соцзобов’язання колгоспу, договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх 

виконання (1955, 1956, 1958–1964, 1972, 1973). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952, 1956, 1966–1968). 

Акти документальної ревізії фінансово-господарської діяльності колгоспу (1967). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1948–1953, 1957–1966). Агротехнічні заходи по 

вирощуванню сільськогосподарської культур (1969–1973). Структури посівних площ та акти 

перевіряння розміщення культур в полях сівозмін (1959–1968). Технологічні карти 

вирощування сільськогосподарських культур (1972–1974). Сортонасіннева книга (1958–

1961). 

 

 

Опис 2 

Справ: 27; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1975–1978, 1980). 
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Документи (протоколи, плани, аналізи, списки) бюро економічного аналізу (1974, 1975, 

1979). 

Протоколи засідань місцевого комітету профспілки (1978–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3908  Бузівська машинно-тракторна станція с. Бузівка Жашківського району Черкаської 

області 

Справ: 30; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1944–1958 рр. 

Виробничо-фінансові плани (1944–1954, 1957, 1958). 

Річні звіти по кадрах (1955, 1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність станції (1944–1957). 

Книга обліку основних засобів (1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3909  Жашківський районний комітет професійної спілки працівників і службовців 

сільського господарства і заготівель м. Жашків Черкаської області 

Справ: 108; 1965–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 108; 1965–1975 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1967–1975). 

Протоколи: районних конференцій і документи до них (1965, 1967, 1969, 1974); засідань 

пленумів райкому і документи до них (1965–1972, 1975); засідань президії райкому і 

документи до них; звітно-виборних зборів місцевих комітетів профспілки і документи до них 

(1965, 1966, 1968–1971). 

Перспективні і річні плани роботи райкому. 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1974, 1975). Документи (плани, 

інформації, довідки та інш.). про роботу комісій райкому (1974, 1975). Інформації, довідки 

про роботу профгруп, розгляд листів (1966, 1968). 

Документи (звіти, інформації, акти перевірок та інш.). про стан охорони праці і техніки 

безпеки в господарствах району (1966, 1969–1972). 

Соцзобов’язання працівників сільського господарства району і підсумки їх виконання. 

Бюджети (1966–1973, 1975). Кошториси витрат (1965–1973, 1975). Річні фінансові звіти. Акти 

ревізій і перевірок (1966, 1967, 1969–1973). 
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Ф. Р-3910  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Жашківської районної Ради 

депутатів трудящих м. Жашків Черкаської області 

Справ: 162; 1944–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 162; 1944–1974 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому про представлення багатодітних матерів до нагородження 

(1946, 1947, 1951–1964, 1968–1974). Накази завідуючого відділом з основної діяльності 

(1971–1977). 

Протоколи засідань громадської Ради при відділі і документи до них (1965–1974). 

Плани роботи відділу (1949, 1952, 1953, 1967–1974). 

Документи (накази, довідки, акти, пропозиції) про перевіряння роботи відділу органами 

вищого рівня (1957–1974). 

Довідки, річні звіти про роботу відділу (1949, 1952, 1957, 1965–1974). Річний звіт про 

призначення держдопомоги багатодітним і одиноким матерям (1953). Статистичні звіти про 

стан роботи з соціального забезпечення (1948, 1964–1971). 

Штатні розписи (1945–1953, 1957, 1959, 1960, 1963–1965, 1968, 1969, 1973, 1974). Кошториси 

витрат (1946–1953, 1957–1974). Річні бухгалтерські звіти (1944–1953, 1957–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3911  Дирекція кіномережі Жашківського району Черкаського обласного управління 

кінофікації м. Жашків Черкаської області 

Справ: 8; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944–1946 рр. 

Накази, розпорядження, вказівки Черкаського облуправління культури і кінофікації (1944). 

Місячні плани роботи дирекції (1944, 1945). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1945). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Ф. Р-3923  Виконавчий комітет Охматівської сільської Ради народних депутатів с. Охматів 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 347; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 347; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1944–1946, 1950–1959, 1961–

1980); загальних зборів мешканців села (1946, 1948, 1949, 1964–1980); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1962, 1965, 1969, 1970, 1972, 1973, 1975–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1948–1982). 

Звітні доповіді голови виконкому (1948–1950, 1962, 1973, 1974). Акти перевіряння роботи 

виконкому інструктором райвиконкому (1945, 1950, 1951, 1973). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1948–1960, 

1964, 1967–1971, 1975). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1952–1962, 1964–

1979). 
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Статистичні звіти про кількість худоби (1945). Заключний звіт про підсумки сівби (1944). 

Акти приймання-передавання справ при зміні голів виконкому (1945, 1966, 1969). 

Накази виборців депутатам і інформації про їх виконання (1961, 1963, 1965, 1968–1970, 1974, 

1976–1980). Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати 

сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, 

заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 

1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Штатні розписи (1949, 1972–1975). Кошториси витрат (1946–

1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету та про надходження і витрати сум 

самооподаткування (1946–1948, 1954–1961, 1964–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1949–1951, 1953, 1962, 1963). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Листи воїнів-визволителів, які розшукували свої сім’ї (1945). Списки: депутатів, постійних 

комісій (1946); інвалідів війни, дітей-сиріт (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3924  Виконавчий комітет Зеленорізької сільської Ради народних депутатів с. Зелений 

Ріг Жашківського району Черкаської області 

Справ: 227; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 227; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949, 1952–1964, 1966–1970, 1972–1976, 1979, 1980); засідань 

виконкому (1946, 1948, 1949, 1951–1964, 1966–1968, 1970–1980); загальних зборів мешканців 

села (1946, 1948, 1949, 1959, 1967–1978, 1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1956, 1969–1976). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1958–1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1955, 1957–1959, 

1967–1969, 1971, 1972, 1976–1980). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1955, 

1967–1980). Інформації, довідки про благоустрій села та раціональне використання земельних 

угідь (1968, 1972–1980). 

Накази виборців депутатам і інформації про їх виконання (1973–1975, 1977–1982). Протоколи 

загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1952, 1955, 1957, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1953, 1955–1959, 1961, 1962, 1964–1980) Кошториси витрат (1951, 

1952, 1955–1962, 1964–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1954, 1967–

1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1947, 1950, 1952–1957, 1959–1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3925  Виконавчий комітет Безпечанської сільської Ради депутатів трудящих с. Безпечне 

Маньківського району Черкаської області 
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Справ: 20; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1951, 1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1945, 1947–1951, 1954); засідань виконкому (1944–1949). 

Плани роботи виконкому (1949). 

Бюджети сільради (1946–1950, 1954). Кошториси витрат (1947, 1950, 1954). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945–1951, 1954). 

 

 

 

 

Ф. Р-3926  Виконавчий комітет Литвинівської сільської Ради депутатів трудящих с. 

Литвинівка Жашківського району Черкаської області 

Справ: 294; 1944–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 294; 1944–1976 рр. 

Розпорядження, вказівки райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1976); засідань виконкому (1944–1950, 1955–1976); 

загальних зборів мешканців села (1946–1948, 1957, 1965–1976); звітних зборів виборців і 

звіти депутатів перед виборцями (1950, 1953, 1959, 1962, 1964–1968, 1974–1976). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1947–1977). 

Плани роботи виконкому (1944, 1945, 1974). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1950, 1951, 

1953, 1955–1961, 1963–1969, 1974–1976). Інформації про організаційно-масову роботу (1947, 

1950–1962, 1964–1976). 

Звіт про хід індивідуального і громадського будівництва (1950). 

Накази виборців депутатам (1965–1968, 1970–1977). Протоколи загальних зборів трудящих 

по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 

1953, 1955, 1957, 1959–1961, 1963, 1965–1967, 1969, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради (1946–1976). Штатні розписи (1946, 1948, 1949, 1951, 1953–1964). 

Кошториси витрат (1946–1976). Річні звіти про виконання сільського бюджету та сум 

самооподаткування (1964–1976) 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1962). 

 

 

Ф. Р-3927  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна м. Жашків Черкаської області 

Справ: 184; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 125; 1950–1972 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1966–1972). 

Документи (протоколи, плани, доповідні записки, відомості) бюро економічного аналізу 

(1969–1972). 
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Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1955–1965, 1971–1975). Виробничо-

фінансові плани колгоспу (1951–1962, 1966, 1968). Агротехнічні заходи по вирощуванню 

високих урожаїв сільськогосподарських культур (1955, 1959, 1967, 1970). 

Документи (характеристики, довідки, висновки та інш.) про участь колгоспу у Всесоюз- 

ній сільськогосподарській виставці (1954, 1957). 

Соцзобов’язання колгоспу, бригад, ланок і ферм на соцзмагання між колгоспами та акти 

перевіряння їх виконання (1952–1954, 1956–1958, 1960, 1962, 1964, 1965). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). Акти 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспу (1964, 1967–1972). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1957–1971). Структури посівних площ і акти 

перевіряння розміщення в полях сівозмін (1968–1970). Технологічні карти вирощування 

сільськогосподарських культур (1967, 1969–1972). Шнурові книги обліку насіння (1961–

1968). 

 

 

Опис 2 

Справ: 37; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Документи (протоколи, аналізи, інформації, списки) бюро економічного аналізу. 

 

 

Опис 1 м 

Справ: 22; 1964–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. Звітні доповіді 

голови місцевого комітету (1966, 1967). 

Соцзобов’язання колгоспників і акти перевіряння їх виконання (1966–1970). 

Кошториси витрат (1968–1970). Річні фінансові звіти (1965–1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3947  Шполянська ремонтно-технічна станція м. Шпола Черкаської області 

Справ: 23; 1958–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1958–1960 рр. 

Протоколи: виробничих нарад (1958, 1960); загальних зборів працівників і службовців (1958). 

План розвитку станції (1959–1965). Виробничо-фінансові плани. 

Річний звіт з праці і зарплати (1960). 

Титульні списки, річний звіт з капітального будівництва (1959, 1960). 

Штатні розписи. Річні бухгалтерські звіти. Акти документальних ревізій фінансово-

господарської діяльності станції. 

Книги обліку основних засобів (1959, 1960). 
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Ф. Р-3948  Шполянське районне об’єднання ―Сільгосптехніка‖ м. Шпола Черкаської області 

Справ: 114; 1961–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 73; 1961–1976 рр. 

Накази керуючого об’єднання з основної діяльності (1972–1976). 

Протоколи: засідань технічної Ради (1969–1976); виробничих нарад (1964–1967); загальних 

зборів працівників і службовців (1961, 1962). 

П’ятирічний план розвитку об’єднання (1971–1975). Виробничо-фінансові плани (1966, 

1967). План з праці і зарплати (1961). 

Аналізи виробничо-фінансової діяльності об’єднання (1966, 1971–1976). 

Річні звіти: про роботу з кадрами (1975, 1976). Річні статистичні звіти об’єднання з усіх видів 

діяльності (1961, 1963, 1965, 1968). Звіти з праці і зарплати (1961, 1964, 1967, 1968). 

Документи: (протоколи, плани, заяви, звіти, акти) з раціоналізації і винахідництва (1967–

1969, 1971–1976); (плани, звіти) про впровадження нової техніки (1966, 1972–1976); (титульні 

списки, плани, звіти) з капітального будівництва. 

Штатні розписи (1965, 1966, 1969). Кошторис витрат (1969). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 41; 1962–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1962–1969, 1971, 1972); засідань 

робітничого комітету (1964–1973). 

Плани роботи робітничого комітету (1962, 1967–1969). 

Акти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом (1967–1973). 

Колективні договори між адміністрацією об’єднання і робітничим комітетом профспілки 

(1963–1968, 1970–1973). Акти перевіряння виконання колективних договорів (1962–1965, 

1968). Соцзобов’язання працівників і службовців (1967, 1968, 1970–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3950  Управління сільського господарства виконавчого комітету Шполянської районної 

ради народних депутатів м. Шпола Черкаської області 

Справ: 532; 1963–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 518; 1963–1980 рр. 

Постанови Черкаського облуправління сільського господарства (1965, 1966); рішення, 

розпорядження облвиконкому (1963–1965); рішення райвиконкому (1965–1967). Накази 

начальника управління з основної діяльності. 

Протоколи: засідань технічної Ради управління (1969, 1970); засідань районної Ради 

колгоспників (1969, 1970). 

Документи: (виробничо-фінансові плани, перспективні плани розвитку господарства, основні 

показники, штатні розписи, кошториси витрат, річні звіти) про діяльність колгоспів району; 

(плани, аналізи, звіти, відомості) з питань агротехніки і вирощування сільськогосподарських 

культур; (плани заходів, акти, відомості, звіти) про стан тваринництва в районі; (державні 
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акти на вічне користування землею, книги реєстрації, звіти) по землеупорядкуванню (1963–

1970); (плани, звіти, акти приймання-здавання нових об’єктів) про будівельно-монтажні 

роботи в колгоспах і радгоспах району; (плани, акти, інформації, списки, звіти) про стан 

охорони праці і техніки безпеки (1963–1976, 1980); (виробничі показники, звіти, списки 

передовиків) про роботу з кадрами (1963–1976, 1980). 

Протоколи засідань, звіти профспілкового комітету (1977–1980). 

 

 

Опис 1ск 

Справ: 14; 1971–1977 рр. 

Постанови районної Ради колгоспів. 

Протоколи засідань районної Ради колгоспів (1972–1976). 

План роботи Ради (1972). 

Списки членів Раді (1973–1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3951  Шполянський районний комітет професійної спілки працівників і службовців 

сільського господарства і заготівель м. Шпола Черкаської області 

Справ: 74; 1965–1974 рр. 

Опис 1 

Справ: 74; 1965–1974 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1966–1970, 1972, 1974). 

Протоколи: районних профспілкових конференцій і документи до них (1965, 1967, 1969, 

1971, 1974); пленумів райкому і документи до них; засідань президії райкому. 

Плани роботи президії райкому. 

Річні статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. 

Акти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом (1967, 1969–1974). 

Колективні договори (1967, 1969). 

Зведені профбюджети райкому (1966, 1970–1974). Бюджети державного соціального 

страхування (1971–1974). Кошториси централізованого фонду колгоспників (1970–1974). 

Річні звіти про виконання профбюджету, бюджету держстраху та кошторисів 

централізованого фонду соцстрахування колгоспників (1967–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3952  Бурякорадгосп Шполянського цукрового комбінату м. Шпола Черкаської області 

Справ: 107; 1938–1941 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1938, 1941 рр. 

Виробничо-фінансові плани. 

 

 

Опис 2 
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Справ: 105; 1944–1963 рр. 

Протоколи: агросесій (1955, 1957, 1959–1961, 1963, 1964); виробничих нарад (1953, 1954, 

1956, 1958); загальних зборів працівників і службовців (1959). 

П’ятирічні плани розвитку виробництва (1955–1965). Виробничо-фінансові плани (1945–

1953, 1955–1958, 1960–1963). 

Документи: з охорони праці і техніки безпеки (1950, 1953–1957, 1963); (титульні списки, 

кошториси, звіти) з капітального будівництва (1956–1962); про впровадження передового 

досвіду в сільське господарство (1958). 

Звіт з тваринництва (1960). Звіти з праці і зарплати (1944–1949, 1952–1958, 1963). 

Соцзобов'язання працівників і підсумки їх виконання (1954–1958, 1960–1963). 

Штатні розписи (1945–1953, 1958, 1959, 1962, 1963). Кошториси витрат (1949–1953, 1958, 

1959, 1962, 1963). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3953  Матусівський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості с. Матусів Шполянського району Черкаської області 

Справ: 451; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 336; 1944–1980 рр. 

Накази Черкаського бурякоцукротресту , Укрголовтресту (1967–1972). Накази директора 

комбінату з основної діяльності (1967–1980). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1952–1980). Плани і звіти з праці та зарплати (1970–

1980). 

Аналіз виробничо-господарської діяльності комбінату (1975). 

Річні тепло-технічні і хіміко-технологічні звіти (1970–1980). 

Документи: (протоколи, звіти, розрахунки) з раціоналізації і винахідництва (1952, 1953, 1960, 

1963–1980); (плани, звіти) про впровадження нової техніки та з наукової організації праці 

(1969–1980); (плани, звіти, акти про нещасні випадки) з охорони праці і техніки безпеки 

(1967, 1969–1980); (плани, титульні списки, кошториси, звіти) з капітального будівництва 

(1969–1980); (плани, доповідні записки, інформації, звіти) про роботу з кадрами (1969–1980). 

Колективні договори між адміністрацією комбінату і заводським комітетом профспілки та 

акти перевіряння їх виконання (1953–1980). 

Соцзобов’язання працівників і службовців комбінату, договори на соцзмагання між 

цукрозаводами та підсумки їх виконання (1952, 1953, 1959, 1963–1966, 1969–1980). 

Штатні розписи (1952–1961, 1964–1966, 1969–1979). Кошториси витрат (1953–1957, 1959–

1961, 1969–1979). Річні бухгалтерські звіти (1944–1957, 1960, 1970–1980). Акти перевіряння 

фінансово-господарської діяльності комбінату (1969–1979). 

 

 

 

Опис 1м 

Справ: 115; 1952–1980 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій (1974, 1976, 1979, 1980); засідань президії 

профспілкового комітету та документи до них (1972–1980); засідань заводського комітету і 
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документи до них; загальних зборів працівників, інженерно-технічних працівників та 

службовців. 

Плани роботи профспілкового комітету (1974–1980). 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1976–1980). 

Соцзобов’язання працівників і службовців комбінату (1967, 1968). 

Штатні розписи (1954, 1955, 1957–1972). Кошториси витрат (1954–1980). Річні фінансові 

звіти (1953, 1956–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3954  Бурякорадгосп Матусівського цукрового комбінату с. Матусів Шполянського 

району Черкаської області 

Справ: 72; 1944–1968 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 72; 1944–1968 рр. 

Накази Черкаського цукробурякотресту (1966). Накази директора радгоспу з основної 

діяльності (1967, 1968). 

Протоколи агросесій (1946–1951, 1960, 1963, 1965–1968). 

Виробничо-фінансові плани (1945–1953, 1955–1968). 

Титульні списки, звіти з капітального будівництва (1956). 

Звіти з рільництва (1965). Річні і одноразові звіти про робочу силу, працю і зарплату (1966–

1968). 

Колективні договори (1967, 1968). 

Договір на соцзмагання між бурякорадгоспами і акти перевіряння його виконання (1955). 

Штатні розписи (1946–1953, 1955–1968). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3955  Лебединський насіннєвий завод с. Лебедин Шполянського району Черкаської 

області 

Справ: 191; 1945–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 113; 1945–1971 рр. 

Накази Черкаського бурякотресту (1964–1967). Накази директора заводу з основної 

діяльності (1964–1971). 

Протоколи технічних і виробничих нарад (1968–1971). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1965–1971). Виробничо-фінансові плани (1948–1952, 

1954–1957, 1959–1961). Фінансовий план (1963). Плани з праці (1958, 1961, 1962, 1964). 

Документи: (заяви, звіти, пояснюючі записки) з раціоналізації і винахідництва (1967–1971); 

(звіти, пояснюючі записки) з техніки безпеки (1964–1971). Статистичні звіти про 

комплектування, розприділення і використання кадрів (1967–1971). Титульні списки, звіти з 

капітального будівництва (1947, 1964–1971). 
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Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом профспілки (1948–

1951). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954–1957, 1959–1968, 1970, 1971). Річні бухгалтерські 

звіти. Інвентаризаційні описи (1946, 1949–1952, 1964, 1965, 1967–1969). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 78; 1952–1971 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій (1968–1971); загальних зборів членів профспілки 

(1954, 1957, 1959, 1961, 1962, 1964–1971); виробничих нарад (1960); засідань заводського 

комітету (1954, 1957, 1958, 1963–1972). 

Плани роботи заводського комітету (1957, 1958, 1966–1971). 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом (1952–1964, 1967, 

1969–1971). Акти перевіряння виконання колдоговорі (1961, 1963, 1966–1971). 

Соцзобов’язання колективу заводу і акти перевіряння їх виконання (1958–1963, 1965–1968, 

1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3956  Шполянський районний комітет народного контролю м. Шпола Черкаської області 

Справ: 482; 1963–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 482; 1963–1975 рр. 

Перспективні і квартальні плани роботи райкому (1975). 

Доповідні записки, інформації райкому (1975). 

Документи про перевіряння підприємств організацій, установ, колгоспів та радгоспів району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3957  Шполянський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи і наукових установ м. Шпола Черкаської області 

Справ: 95; 1948–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 95; 1948–1950, 1952–1974 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1973, 1974). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1950, 1971); районних 

профспілкових конференцій і документи до них (1952, 1955, 1956, 1961, 1967, 1974); 

пленумів райкому (1960, 1967, 1968, 1970–1974); засідань райкому (1948, 1949, 1952–1955, 

1959); засідань президії райкому (1957, 1959, 1961, 1964, 1966, 1968–1974). Звітні доповіді 

голови райкому (1950, 1953, 1955, 1958, 1960, 1963, 1964, 1974). 

Плани роботи райкому (1952–1955, 1957, 1958, 1962, 1963, 1966–1974). 

Зведені статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1950, 1953, 1955, 1960, 1961, 1965, 

1966, 1969–1974). Текстові звіти про роботу профорганізацій району (1949). 
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Акти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом (1967). 

Договори на соцзмагання між школами району і акти перевіряння їх виконання (1961, 1968, 

1969). 

Кошториси держсоцстраху і витрат (1970–1974). Річні фінансові звіти (1970–1974). Акти 

ревізійної комісії (1952–1954, 1960, 1961, 1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3960  Відділ народної освіти виконавчого комітету Бабанської районної Ради депутатів 

трудящих с. Бабанка Бабанського району Черкаської області 

Справ: 19; 1946–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1946–1959 рр. 

Штатний розпис відділу (1959). Кошториси витрат відділу і підвідомчих установ (1955–1959). 

Місячні звіти про виконання кошторисів витрат, чисельність працівників та витрати фондів 

зарплати відділу і підвідомчих установ. Річні звіти, акти інвентаризації основних засобів 

відділу та підвідомчих установ (1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3961  Відділ народної освіти виконавчого комітету Ладижинської районної Ради 

депутатів трудящих с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської області 

Справ: 28; 1945–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1945–1959 рр. 

Кошториси витрат відділу і підвідомчих установ (1955–1958). Місячні звіти про виконання 

кошторису витрат: відділу (1953–1955, 1957–1959); підвідомчих установ (1945–1947, 1957). 

Місячні звіти про чисельність працівників та використання фондів зарплати підвідомчих 

установ (1948–1952, 1955–1959). Акти ревізії фінансово-господарської діяльності відділу з 

додатками (1952, 1955, 1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3962  Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого комітету Уманської 

районної Ради депутатів трудящих м. Умань Київської області 

Справ: 53; 1947–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 53; 1947–1953 рр. 

Накази начальника відділу з основної діяльності. 
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Протоколи: звітно-виборних зборів колгоспників (1950–1952); засідань правлінь колгоспів 

(1948, 1950). 

Державний план розвитку сільського господарства району (1948). Плани розвитку: сільського 

господарства по колгоспах району (1950, 1951); громадського продуктивного тваринництва в 

колгоспах (1951). Виробничі плани колгоспу району (1948–1950, 1952). 

Документи (висновки, довідки, схеми та інш.) по укрупненню колгоспів (1950). 

Річні звіти: про стан тваринництва і виконання плану по колгоспах (1947, 1948); по 

ветеринарії (1950, 1951). Звіти про виконання плану агроласомеліоративних робіт в 

колгоспах (1950, 1951); про виконання планів сільськогосподарських робіт по колгоспах 

району (1950); про чисельність персоналу і фонд зарплати відділу (1950–1953). 

Списки працівників відділу (1952). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу (1948–1953). Прибутково-видаткові кошториси 

колгоспів району (1947–1952). Річні і місячні фінансові звіти про виконання кошторисів по 

відділу (1948–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3963  Ладижинська машинно-тракторна станція с. Ладижинка Ладижинського району 

Черкаської області 

Справ: 44; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1944–1957 рр. 

Накази Черкаського облуправління сільського господарства (1955, 1956). Накази директора 

станції з основної діяльності (1955, 1957). 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1947–1957). 

Схема планування станції (1948). Документи топографічних досліджень по станції (1953). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність станції (1945–1957). Документи (накази, 

акти, пояснюючі записки) ревізій фінансово-господарської діяльності станції (1954–1956). 

Головні книги (1944, 1947). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3964  Бабанська машинно-тракторна станція с. Бабанка Бабанського району Черкаської 

області 

Справ: 33; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1944–1957 рр. 

Виробничо-фінансові плани (1947–1957). 

Листування з Черкаським облуправлінням сільського господарства з питань роботи станції 

(1955–1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність станції. 

Головні книги (1946, 1947, 1955). Інвентарна книга (1944–1947). 
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Ф. Р-3965  Кузьмино-Гребенська машинно-тракторна станція с. Кузьмина Гребля 

Ладижинського району Черкаської області 

Справ: 34; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1944–1946, 1949–1957 рр. 

Накази Черкаського облуправління сільського господарства (1956). 

Виробничо-фінансові плани (1944–1946, 1949, 1951–1957). 

Документи (титульні списки, акти, листування) з капітального будівництва (1965–1957). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1953–1957). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність станції (1944, 1945, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3966  Виконавчий комітет Антонівської сільської Ради народних депутатів с. Антонівка 

Уманського району Черкаської області 

Справ: 280; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 280; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946–1980); засідань виконкому (1946–1980); загальних зборів 

мешканців села (1967–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями 

(1968–1976). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959–1965, 1968–1982). 

Плани роботи виконкому (1978–1980). 

Листування з райвиконкомом про благоустрій села та соціально-культурне будівництво 

(1955). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1950–1952, 

1954, 1958, 1960, 1962–1967, 1969, 1971, 1972, 1977–1980). Інформації, статистичні звіти про 

організаційно-масову роботу (1972, 1976–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів виконкому, постійних комісій та про органи 

громадської самодіяльності населення (1947, 1953, 1957–1960, 1963–1972, 1976–1980). 

Акт приймання-передавання справ при зміні голів сільради (1944). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1957, 1961, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1945, 1947, 1948, 1950–1954, 1956–1980). Штатні розписи (1952, 1959, 

1961, 1964–1972, 1976–1980). Кошториси витрат (1945, 1951, 1954, 1956–1980). Річні 

фінансові звіти про виконання сільського бюджету (1956, 1958–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945–1947, 1950, 1951, 1953, 1954, 

1957). 
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Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3967  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова с. Ладижинка Ладижинського 

району Черкаської області 

Справ: 32; 1951–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1951–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1951–1953, 1955–

1958). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1955–1960). Виробничо-фінансові 

плани. Плани розміщення посівів сільськогосподарських культур на полях сівозмін (1952, 

1955–1958). 

Соцзобов’язання бригад, договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх 

виконання (1956–1958). 

Прибутково-видаткові кошториси (1952–1957). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення (1951, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3968  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний колос‖ с. Ладижинка 

Ладижинського району Київської області 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1945, 1948–1950); засідань правління 

колгоспу (1944, 1945, 1947–1950). 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1946, 1948, 1950). План земель колгоспу (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1946–1948, 1950). 

Головна книга (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3969  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖ с. Ладижинка 

Ладижинського району Київської області 

Справ: 26; 1945–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ: 26; 1945–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1946–1950). 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1947–1950). 

Листування з райвиконкомом та його відділами про посів та збирання урожаю 

сільськогосподарських культур (1946, 1947, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1948, 1949). 

Головні книги (1947, 1950). Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення (1947, 1950). 

 

 

Ф. Р-3970  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Жовтнева революція‖ с. Ладижинка 

Ладижинського району Київської області 

Справ: 27; 1944–1951 р. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944–1951 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1945–1951). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1949, 1950). 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1946–1950). Плани: земель колгоспу (1948); розвитку 

сільського господарства та розміщення посівів на полях (1950). 

Листування з райвиконкомом про виконання плану сільськогосподарських культур (1948). 

Агротехнічні звіти (1950). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1947, 1949). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3971  Сільськогосподраська артіль (колгосп) ―Передовик‖ с. Ладижинка Ладижинського 

району Київської області 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1948, 1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1945–1948, 1950). 

Виробничо-фінансові плани (1945–1948, 1950). План земель колгоспу (1948). Схематичний 

план розприділення землі на полях колгоспу по бригадах (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1947, 1948, 1950). 

Книга головних рахунків (1945). Книга обліку натуральних прибутків і їх розприділення 

(1946). 

 

 

 

 

Ф. Р-3972  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Малєнкова с. Ладижинка 

Ладижинського району Черкаської області 
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Справ: 37; 1951–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1951–1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників: засідань правління колгоспу. 

Державні плани розвитку господарства колгоспу (1953, 1955). Плани розвитку: сільського 

господарства (1952, 1956); тваринництва (1952). Виробничо-фінансові плани (1952–1957). 

Річні виробничі завдання по бригадах 91951). 

Агрономічні звіти (1956). Звіти по вирощуванню сільськогосподарських культур (1952). 

Соцзобов’язання колгоспу і ланок, договори на соцзмагання між бригадами та акти 

перевіряння їх виконання (1955, 1956). 

Прибутково-видаткові кошториси (1951, 1952, 1956). Вступний баланс (1951). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення (1951, 1952). 

 

 

Ф. Р-3973  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Вільшанка Бабанського 

району Черкаської області 

Справ: 47; 1945–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1945–1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946, 1947, 1949–1957); засідань правління 

колгоспу (1946–1956). 

Плани розвитку сільського господарства колгоспу (1952, 1953). Виробничо-фінансові плани 

(1949, 1950, 1952, 2953, 1955, 1956). 

Економічні показники колгоспу (1957). 

Статистичні звіти про збирання урожаю та стан тваринництва в колгоспі (1951). 

Соцзобов’язання колгоспу (1953). 

Прибутково-видатковий кошторис (1953). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1946, 1948–1950, 1952). 

Земельно-шнурова книга (1950). 

Головні книги (1945, 1947). Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення (1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3974  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Антонівка Ладижинського 

району Київської області 

Справ: 23; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1944–1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1946–1949). 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1949). Виробничі плани (1944, 

1945, 1948). Річні виробничі завдання фермам колгоспу (1949). Трирічний план розвитку 

тваринництва (1949–1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1948). 
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Книга головних рахунків 91949). Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та 

їх розприділення (1949). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3975  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Антонівка Ладижинського 

району Черкаської області 

Справ: 34; 1950–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1950–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951–1958); засідань правління колгоспу. 

План розвитку сільського господарства колгоспу (1951). Річний план розвитку тваринництва 

та планові завдання тваринницьким фермам (1954). Виробничі плани (1950, 1952, 1953, 1957, 

1958). 

Агрономічні звіти (1956–1958). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1950, 1951, 1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3976  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний партизан‖ с. Острівець 

Бабанського району Черкаської області 

Справ: 15; 1949–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1949–1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1950–1957). 

Державні плани розвитку господарства колгоспу (1954, 1955). Виробничі плани (1954– 

1957). 

Звіт про стан тваринництва в колгоспі (1954). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3977  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Друга п’ятирічка‖ с. Громи 

Ладижинського району Київської області 

Справ: 10; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1946, 1948–1950 рр. 
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Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946, 1948). 

Книги обліку державних постачань і колгоспної торгівлі, натуральних прибутків і їх 

розприділення, грошових та натуральних затрат (1949, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3978  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Спільне життя‖ с. Громи Ладижинського 

району Київської області 

Справ: 15; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950); засідань правління колгоспу (1948–1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

Головні книги (1946, 1950). Книги обліку державних постачань і колгоспної торгівлі, фондів, 

грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та натуральних затрат 

(1946, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3979  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Рогова Бабанського району 

Черкаської області 

Справ: 29; 1946–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1946–1956 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948–1950, 1952–1956); засідань правління 

колгоспу (1947–1950, 1952–1956). 

Плани розміщення посівів на полях колгоспу (1953). Виробничі плани (1950, 1951). 

Агрономічні звіти (1952, 1953). 

Книги головних рахунків (1946, 1948–1952). Книги обліку фондів, майна, грошових 

прибутків та їх розприділення (1946, 1947, 1950–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3980  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше Травня‖ с. Оксанина Бабанського 

району Черкаської області 

Справ: 34; 1946–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1946–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 



1681 

 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку сільського господарства колгоспу (1955–1960). Виробничі 

плани (1951, 1954, 1957, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1952). 

Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та 

натуральних затрат (1946, 1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3981  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Юний піонер‖ с. Оксанина Бабанського 

району Київської області 

Справ: 4; 1950–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1950, 1951 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1951). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951). 

Книга обліку грошових прибутків і їх розприділення (1950). 

 

Ф. Р-3982  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Оксанина Бабанського 

району Київської області 

Справ: 15; 1946–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1946–1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1946–1949, 1951). 

Книги головних рахунків (1948–1951). Книги обліку фондів, грошових і натуральних 

прибутків та їх розприділення (1947, 1949, 1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3983  Сільськогосподарська артіль 9колгосп) ―Червоний переможець‖ с. Оксанина 

Бабанського району Київської області 

Справ: 12; 1950–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1950, 1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Книги головних рахунків. Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, грошових та натуральних затрат. 
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Ф. Р-3984  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняхівського с. Оксанина 

Бабанського району Черкаської області 

Справ: 12; 1952–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1952–1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку сільського господарства колгоспу (1955–1960). Виробничі 

плани (1954, 1955, 1957). 

Відомості про стан тваринництва (1957). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3985  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Дубова Бабанського району 

Київської області 

Справ: 5; 1948–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1948, 1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1949). 

Технічний проект електростанції колгоспу (1949). 

Книги обліку державних постачань і колгоспної торгівлі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3986 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського с.Дубова Бабанського 

району Київської області 

Справ: 16; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1945, 1946, 1949, 

1950). 

Виробничий план (1948). 

Технічний проект електростанції колгоспу (1949). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947). 

Книги головних рахунків (1946, 1950). Книги обліку майна (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3987  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Дубова Бабанського району 

Київської області 
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Справ: 12; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1946–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1946, 1948, 1949). 

Виробничий план (1948). 

Книги головних рахунків (1946–1948, 1950). Книги обліку державних постачань і колгоспної 

торгівлі (1948, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3988  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комінтерн‖ с. Кочубіївка Уманського 

району Черкаської області 

Справ: 39; 1964–1968 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1964–1968 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1965). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-фінансові 

плани (1966–1968). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1966). Аналізи виконання планових 

завдань (1966). 

Звіт про урожайність зернових культур та показники роботи передових механізаторів (1965). 

Заключний звіт про підсумки сівби (1965). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Шнурова книга обліку насіння (1965–1972). 

Книги обліку основних засобів (1966–1968). 
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Ф. Р-3989  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях до комунізму‖ с. Бабанка 

Уманського району Черкаської області 

Справ: 67; 1951–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 67; 1951–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1952–1961, 1963–1970); засідань правління 

колгоспу (1951, 1952, 1955–1970). Звітні доповіді голови колгоспу (1960, 1966). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1959–1965). Зведений план розвитку 

сільського господарства (1958). Виробничо-фінансові плани (1951, 1957–1963, 1966–1969). 

Листування з організаціями вищого рівня з питань основної діяльності колгоспу (1968, 1969). 

Основні показники: виробничо-фінансового плану (1962, 1966, 1967); плану розвитку 

сільського господарства (1964, 1965). 

Відомість розміщення сільськогосподарських культур на полях колгоспу (1965–1970). 

Заключний звіт про підсумки урожаю (1968). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951–1953). Акти і звіти 

ревізійної комісії колгоспу (1965–1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-3990  Комарницький Микола Федорович -  журналіст, краєзнавець 

Справ: 626; 1847–1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 431; 1847–1978 рр. 
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Документи з історії Уманщини, окремих районів Черкащини, різних установ, підприємств, 

заводів, учбових закладів та Героїв Радянського Союзу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 195; 1929–1983 рр. 

Творчі матеріали, листи фондоутворювача, матеріали для своїх робіт та про 

фондоутворювача. 

 

 

Ф. Р-3995  Уманський міський комітет товариства ―Червоного Хреста‖ Черкаського 

обласного комітету Червоного Хреста м. Умань Черкаської області 

Справ: 59; 1947–1968 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 59; 1947–1968 рр. 

Накази, постанови Черкаського облвідділу охорони здоров’я (1959, 1962). 

Протоколи: міських конференцій (1954, 1958, 1960); засідань організаційного бюро (1953); 

пленумів міського комітету (1954, 1960); засідань президії міського комітету (1950, 1951, 

1955, 1957–1967); звітно-виборних первинних організацій (1956). 

Плани роботи міського комітету (1949, 1951–1955, 1957, 1958, 1963–1967). 

Звітні доповіді міського комітету про роботу (1953–1968). Річні звіти про роботу міського 

комітету (1947–1950, 1952–1954, 1956–1959, 1961–1967). 

Акти ревізії фінансово-господарської діяльності міського комітету (1965). 
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Ф. Р-3997  Уманська взуттєва фабрика № 22 Головного управління взуттєвої промисловості 

УРСР м. Умань Черкаської області 

Справ: 112; 1961–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 75; 1961–1970 рр. 

Накази директора фабрики з основної діяльності (1968–1970). 

Протоколи: засідань бюро економічного аналізу (1965); виробничих нарад (1961, 1964); 

загальних зборів працівників і службовців (1961). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1961–1969). Фінансовий план (1968). Зведений план з 

праці (1963). 

Довідка про історію фабрики (1965). 

Інформації про роботу фабрики (1964). Річні звіти про виконання планів з усіх видів 

діяльності. 

Документи: (заяви, розрахунки, акти, звіти) про надходження і впровадження винаходів і 

рацпропозицій (1967–1970); (звіти, плани) з нової техніки (1968, 1970); про впровадження 

наукової організації праці (1969, 1970); з охорони праці і техніки безпеки (1966, 1968); про 

роботу з кадрами (1968–1970). 

Колективні договори між адміністрацією фабрики і заводським комітетом (1962–1967). 

Соцзобов’язання працівників і службовців фабрики (1961–1963, 1965, 1969, 1970). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1961–1969). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 37; 1961–1970 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1968); загальних зборів членів профспілки (1962–

1971); засідань заводського комітету. Звітні доповіді голови заводського комітету (1961, 

1963–1966, 1970). 

Плани роботи завкому (1961). 

Статистичні звіти завкому з усіх видів діяльності (1962, 1969). 
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Колективні договори завкому з усіх видів діяльності (1962, 1969). 

Колективні договори між адміністрацією фабрики і заводським комітетом (1968, 1969). Акти 

перевіряння виконання колективних договорів (1966, 1967). 

Кошториси витрат (1961–1963, 1967–1970). Річні фінансові звіти (1961–1963, 1967–1970). 

 

 

Ф. Р-3998  Черкаська обласна філармонія управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 217; 1955–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 168; 1955–1984 рр. 

Накази, постанови Міністерства культури УРСР, облуправління культури (1981–1984). 

Накази директора філармонії з основної діяльності (1980–1984). 

Протоколи засідань художньої Ради (1958–1962, 1965–1977, 1980–1984). 

Плани: роботи філармонії (1980, 1982–1984); проведення концертів в містах області (1975). 

Репертуарні плани, плани гастрольних концертів (1968–1980, 1982–1984). Виробничо-

фінансові плани (1956–1984). 

Звіти, відомості про діяльність філармонії (1973–1977). Річні статистичні звіти: про роботу 

гастрольних колективів (1975); про чисельність працівників апарату управління, чисельність 

та склад спеціалістів (1970–1977, 1981–1984). 

Списки працівників філармонії (1973). 

Соцзобов’язання колективу філармонії (1974–1977, 1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1955–1964, 1966–1973, 1981–1984). Річні бухгалтерські 

звіти. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності філармонії (1970, 1973–1975). 

Документи: (протоколи, соцзобов’язання, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки 

(1981–1984); (протоколи, акти, довідки, журнали) групи народного контролю (1981–1984). 

 

 

Опис 1м 
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Справ: 49; 1961–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів; загальних зборів членів профспілки (1975–1980); 

засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1973, 1975–1980). 

Кошториси витрат (1963–1973, 1976–1980). Річні фінансові звіти (1965–1973, 1975–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4000  Чигиринський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 88; 1956–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 88; 1956–1961, 1967–1980 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження Черкаського обкому профспілки (1959, 1960, 1970, 

1972). 

Протоколи: районних конференцій і документи до них (1959, 1961, 1969, 1971, 1974, 1976, 

1979); засідань райкому (1956–1961, 1967–1980); звітно-виборних зборів місцевих комітетів 

профспілки і документи до них (1956, 1968–1980). 

Плани роботи райкому (1958, 1960, 1961, 1967–1980). 

Зведені статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат (1958–1961, 1968–1971, 1975–1980). Річні фінансові звіти (1958–1961, 

1967–1971, 1976–1980). 
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Ф. Р-4001  Чигиринський районний комітет професійної спілки медичних працівників м. 

Чигирин Черкаської області 

Справ: 84; 1961–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 53; 1961–1974 рр. 

Протоколи: районних конференцій (1967, 1974); пленумів райкому (1972–1974); засідань 

президії райкому (1965–1974); звітно-виборних зборів низових профспілкових організацій і 

документи до них (1972–1974). 

Плани роботи райкому (1965–1974). 

Зведені статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1967–1974). 

Угоди з адміністрацією Чигиринської центральної районної лікарні з техніки безпеки та 

відомості про їх виконання (1967–1971). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 31; 1975–1980 рр. 

Протоколи: районних конференцій; пленумів райкому; засідань президії райкому; звітно-

виборних зборів низових профспілкових організацій і документи до них. 

Плани роботи райкому. 

Зведені статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р-4002  Чигиринський районний комітет професійної спілки працівників сільського 

господарства м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 160; 1965–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 137; 1965–1974 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки. 

Протоколи: районних конференцій і документи до них (1965, 1967, 1969, 1971, 1974); 

пленумів райкому; засідань президії райкому; звітно-виборних профзборів первинних 

профспілкових організацій і документи до них. 

Плани роботи райкому. 

Довідки, інформації про роботу райкому (1965–1968). 

Листування з обкомом профспілки з питань профспілкової діяльності (1965–1968). 

Зведені статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. 

Документи (протоколи, звіти, акти перевірок) з охорони праці та техніки безпеки (1966–1968, 

1970–1974). 

Соцзобов’язання працівників сільського господарства і довідки про їх виконання (1966–1968, 

1970–1974). Документи про нагородження передовиків сільського господарства та показники 

їх роботи (1966). 

Зведені профбюджети райкому. Зведені бюджети державного соціального страхування. 

Зведені річні звіти райкому про виконання: профбюджету; бюджету державного соціального 

страхування. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності райкому (1966, 1967). 

 

 

Опис 2 

Справ: 23; 1975–1980 рр. 

Протоколи: районних конференцій і документи до них; пленумів райкому; засідань президії 

райкому; звітно-виборних профзборів первинних профспілкових організацій і документи до 

них. 

Плани роботи райкому. 

Довідки, інформації про роботу райкому. 
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Листування з обкомом профспілки з питань профспілкової діяльності. 

Зведені статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4004  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Зоря комунізму‖ с. Рацеве Чигиринського 

району Черкаської області 

Справ: 15; 1951–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1951–1956 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1951–1953, 1955, 

1956 ). 

Виробничі плани (1951, 1955). 

Прибутково-видатковий кошторис (1955). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1951, 1952). Акт ревізійної комісії колгоспу (1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4005  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дніпро‖ с. Рацеве Чигиринського району 

Черкаської області 

Справ: 4; 1957–1958 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 4; 1957, 1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4006  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Прапор комунізму‖ с. Рацеве 

Чигиринського району Черкаської області 

Справ: 77; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1959–1968 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1959, 1961–1968); засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови колгоспу (1960–1968). 

Виробничо-фінансові плани (1959, 1961). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1960). 

Акти ревізій комісії колгоспу (1961, 1962). 

Земельно-шнурові книги (1963–1973). Шнурова книга обліку насіння (1968–1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 54; 1969–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1972–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1972–1980). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1976–1980). Шнурові книги обліку насіння (1971–

1981). 
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Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

(1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4007  Катеринопільський районний комітет народного контролю смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 108; 1967–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 108; 1967–1990 рр. 

Протоколи: засідань райкому (1981–1990); зборів і нарад активу органів народного контролю 

та додатки до них (1982–1990); зборів колективів підприємств і організацій про звіти і вибори 

груп народного контролю (1969, 1971). 

Доповідні записки, інформації про діяльність райкому, направлені в органи вищого рівня. 

Документи (акти, довідки та інш.) про діяльність відділів райкому (1967–1971). Статистичні 

звіти про роботу груп народного контролю (1981–1990). 

Документи (акти, довідки, постанови та інш.) перевірянь виробничої, господарської та 

фінансової діяльності підприємств, установ, організацій і колгоспів району. 

Листи, скарги і заяви трудящих та документи про їх розгляд (1967–1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4008  Катеринопільська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 

статистики смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 
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Справ: 581; 1944–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 575; 1944–1984 рр. 

Накази начальника статистичного управління Черкаської області (1966, 1967). Рішення 

райвиконкому (1970, 1971). 

Протоколи виробничих нарад (1974–1976). 

Плани роботи станції (1972–1983). Виробничо-фінансові плани (1973–1984). 

Довідки про підсумки перевіряння роботи інспектури (1972, 1973). 

Доповідні, аналітичні та пояснюючі записки про розвиток народного господарства і культури 

району (1955–1962, 1967–1984). 

Економічна довідка про розвиток сільського господарства району (1961). 

Документи (статистичні відомості, таблиці, зведення, звіти, списки підприємств) про роботу 

промислових підприємств району та перепис дрібної промисловості (1946–1962, 1966–1984). 

Документи: (плани, заключні підсумки) про розвиток і стан рослинництва (1953, 1956–1961, 

1966–1984); (зведення статистичні відомості, таблиці, плани, звіти) про заготівлю і 

постачання сільськогосподарських продуктів і продуктів тваринництва (1947–1952, 1956–

1961, 1966–1984). 

Документи: (плани, зведені відомості) про розвиток та стан тваринництва в колгоспах району 

(1948–1950, 1957, 1959–1962, 1967–1984); (відомості, підсумки перепису) про чисельність 

худоби у населення району та перепис худоби (1945–1984). 

Зведені відомості про наявність тракторів, автотранспорту в господарствах району (1954, 

1958–1960, 1967–1984). 

Зведені відомості по статистиці будівництва та комунального господарства в районі (1957, 

1960–1962, 1966–1984). 

Зведені статистичні звіти, відомості про чисельність технічного та природного руху 

населення (1946–1950, 1952, 1955, 1959–1962, 1966–1984). 

Документи (зведені відомості, списки, звіти та інш.) про чисельність працівників і 

службовців, чисельність і склад керівних кадрів, спеціалістів сільського господарства та фонд 

зарплати (1947, 1950, 1952, 1955, 1960, 1962, 1966–1984). 

Документи (статистичні відомості, характеристики, списки) про роботу культурно-освітніх 

установ (1944–1960, 1967–1984). 
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Штатні розписи, кошториси витрат (1974–1977, 1982–1984). Річні бухгалтерські звіти (1972–

1984). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 6; 1973–1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1973–1977); засідань місцевого комітету 

(1973–1977). 

Колективні договори між адміністрацією станції і місцевим комітетом (1974, 1975). 

Соцзобов’язання колективу станції (1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4009  Катеринопільський районний комітет професійної спілки медичних працівників 

смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 59; 1967–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1967–1975 рр. 

Протоколи: районних звітно-виборних профконференцій (1967, 1969, 1971, 1974); засідань 

пленумів райкому; засідань президії райкому; звітно-виборних профзборів низових 

профорганізацій та документи до них (1972–1975). Звітні доповіді голови райкому (1967–

1971). 

Плани роботи райкому. 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. 

Угоди з охорони праці і техніки безпеки та відомості про їх виконання (1969–1971). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
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Опис 2 

Справ: 17; 1978–1988 рр. 

Протоколи: районних звітно-виборних профконференцій; засідань пленумів райкому; 

засідань президії райкому; звітно-виборних профзборів низових профорганізацій та 

документи до них. Звітні доповіді голови райкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4010  Катеринопільська міжколгоспна Рада комунального обслуговування Черкаського 

обласного відділу комунального господарства смт. Катеринопіль Катеринопільського району 

Черкаської області 

Справ: 30; 1967–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1967–1971 рр. 

Рішення Черкаського облвідділу комунального господарства, облвиконкому та райвиконкому 

(1968–1971). 

Положення про колгоспний комунгосп та міжколгоспну Раду (1967). 

Протоколи: засідань міжколгоспної Ради; зборів уповноважених колгоспів-пайовиків. 

План роботи Ради (1967). Промислово-фінансові плани (1968–1971). 

Листування з облвиконкомом, райвиконкомом та держбанком про фінансування, 

кредитування і налагодження роботи з комунального обслуговування населення (1967). 

Акт перевіряння організації виробничо-технічної бази (1968). Зведені статистичні звіти про 

роботу колгоспних комунгоспів та з праці. 

Соцзобов’язання колективу (1969, 1970). 
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Плани з праці, штатні розписи та кошториси витрат (1968–1971). Річні бухгалтерські звіти. 

Акт документальної ревізії фінансово-господарської діяльності Ради (1970). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 3; 1969–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1970, 1971). 

Кошториси витрат (1970, 1971). Річні фінансові звіти (1970, 1971). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4011  Катеринопільський районний комітет професійної спілки працівників 

Держагропрому смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 175; 1967–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 175; 1967–1990 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1967–1984). 

Протоколи: районних конференцій та документи до них (1967, 1969, 1974, 1979, 1981, 1984, 

1986, 1989); пленумів райкому та документи до них; засідань президії райкому та документи 

до них; засідань лічильних комісій по виборах профкомітетів в низових профорганізаціях та 

звіти про наслідки виборів (1972, 1973, 1977–1984); звітно-виборних профзборів низових 

профорганізацій та документи до них (1976). 

Плани роботи райкому (1968–1980). 



1698 

 

Інформації райкому з усіх галузей діяльності (1967–1970, 1981–1984). Статистичні звіти 

райкому з усіх галузей діяльності (1967–1970, 1972, 1975). 

Колективні договори (1974, 1975). 

Соцзобов’язання працівників сільського господарства району та підсумки їх виконання 

(1973–1980). 

Кошториси та зведений профбюджет райкому (1967–1985). Бюджети державного соціального 

страхування (1967–1985). Зведені кошториси централізованого союзного фонду 

соцстрахування колгоспників та звіти про їх виконання (1971–1985). Зведені звіти про 

виконання профбюджету (1967–1985). Річні фінансові звіти про виконання бюджету 

державного соціального страхування (1967–1985). Акти документальних ревізій фінансово-

господарської діяльності райкому (1967–1969). 

 

 

 

 

Ф. Р-4012  Виконавчий комітет Кайтанівської сільської Ради народних депутатів с. 

Кайтанівка Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 345; 1944–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 345; 1944–1954, 1959–1990 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1947, 1950–1954, 1959–1990); засідань виконкому (1944–

1947, 1949, 1952, 1953, 1959–1990); загальних зборів мешканців села (1946, 1947, 1959, 1960, 

1962–1965, 1970–1990); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1962–

1964, 1967–1990). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959–19992). 

Плани роботи виконкому (1978, 1981–1990). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1959–1968, 

1970–1973, 1977, 1981, 1982). Інформації, статистичні звіти про організаційно-масову роботу 

(1964–1990). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1980–1990). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 
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кандидатів про згоду балотуватися (1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980, 1982, 1985, 1987, 1990). 

Бюджети сільради (1948–1950, 1953, 1959–1989). Штатні розписи (1949, 1963, 1966, 1968). 

Кошториси витрат (1949, 1959–1990). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947–

1949, 1959–1963, 1968–1988, 1990). 

Книги обліку доходів (1946–1954, 1959–1962, 1964–1971). 

 

 

 

Ф. Р-4013  Виконавчий комітет Розсохуватської сільської Ради народних депутатів с. 

Розсохуватка Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 401; 1945–1989 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 401; 1945–1989 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946–1951, 1953–1989); засідань виконкому (1946–1978, 1980–

1989); загальних зборів мешканців села (1966–1976, 1979–1987, 1989); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1962–1970, 1972–1989). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959–1991). 

Плани роботи виконкому (1981–1989). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1948–1964, 1967–

1969, 1978–1980, 1983–1985, 1988, 1989). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу 

(1961–1965, 1967–1977, 1981–1988). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1981–1986); про 

підсумки сівби та обліку худоби в населення (1945). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 

1969, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985, 1987). 

Бюджети сільради (1946–1989). Штатні розписи (1947, 1951, 1953, 1954, 1963–1968). 

Кошториси витрат. Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947–1952, 1954, 1955, 

1958–1989). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1953, 1956, 1957, 1960). 
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Ф. Р-4014  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Росія‖ с. Лисича Балка 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 110; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 67; 1970–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1947, 1948, 1969). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1955–1970). Виробничі плани (1949–

1952, 1955–1957, 1961, 1962, 1969). 

Агрономічний звіт (1969). Зоотехнічні звіти (1962, 1967–1969). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1947–1952, 1955–1957, 

1962). Акт документальної ревізії колгоспу (1969). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1967–1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 43; 1970–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973–1976, 1978, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1973–1980). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1973–1980). 
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Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1976–1980). Якісно-насіннєві книги обліку насіння 

(1970–1972, 1976, 1977). Шнурова книга обліку насіння (1979–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4015  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Росія‖ с. Лисича Балка Шполянського 

району Черкаської області 

Справ: 45; 1963–1966 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1963–1966 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-фінансові плани. 

Листування з Шполянським виробничим колгоспно-радгоспним управлінням про 

господарську діяльність колгоспу. 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1964). 

Зоотехнічні звіти (1963, 1964, 1966). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти документальної ревізії 

господарської діяльності колгоспу. 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1965–1966). Якісно-насіннєва книга (1965–1971). 

Книга обліку основних засобів виробництва (1966). 
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Ф. Р-4016  Черкаська обласна школа майстрів сільського будівництва Управління 

сільськогосподарських учбових закладів підготовки і перепідготовки кадрів Міністерства 

сільського господарства УРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 182; 1949–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 146; 1949–1970 рр. 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР (1965, 1966). 

Протоколи: засідань педагогічної ради і плани роботи (1949, 1950, 1953–1970); загальних 

зборів учнів (1952–1956, 1959–1961, 1964–1970). 

Плани учбово-виховної роботи (1950, 1958–1969). Учбовий план (1957). 

Річні звіти про роботу школи (1949–1969). Звіт про випуск бригадирів будівельних бригад 

(1950). 

Титульний список, кошторис на капітальне будівництво (1960). 

Плани з праці (1963–1969). Штатні розписи, кошториси витрат (1949–1969). Річні фінансові 

звіти (1949–1969). 

 

 

 

Опис 1м 

Справ: 36; 1958–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету (1961–1971). 

Звітні доповіді голови місцевого комітету (1969–1971). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1968–1970). 

Кошториси прибутків і видатків (1962–1964, 1966–1971). Річні фінансові звіти (1962–1971). 
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Ф. Р-4017  Черкаська дитяча музична школа № 1 управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 278; 1945–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 217; 1945–1981 рр. 

Накази Черкаського облуправління культури (1963–1968, 1970, 1972–1975); постанови 

Київського облвиконкому (1946); рішення міськвиконкому (1948, 1950, 1951, 1966). 

Протоколи: засідань педагогічних рад (1947–1950, 1954–1982); методичних нарад (1947, 1948, 

1950–1952, 1954–1960, 1978–1981); засідань методичних об’єднань та документи до них 

(1967–1972); батьківських зборів (1947–1950, 1954–1979); зборів учнів (1950, 1951, 1955, 

1964, 1965). 

Плани роботи школи (1974, 1976, 1979). Календарні плани викладачів школи (1950, 1969–

1971). 

Річні звіти, довідки про діяльність школи (1947–1950, 1952, 1954–1963, 1965–1971, 1973–

1976, 1979, 1980). Інформація про учбово-виховну роботу школи (1951). Відомості про 

кількість учнів школи (1948). Статистичні звіти: про успішність та рух учнів школи (1967–

1971); про чисельність працівників і службовців на зарплату (1947, 1968–1970, 1979). 

Книга аналізів відвідувань уроків директором та завідуючим учбовою частиною (1967–1973). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1964). Річні фінансові звіти (1945–1953, 1955–

1964). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки (1976–1981). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 61; 1958–1975 рр. 

Постанови, рішення Черкаського обкому профспілки (1962, 1963, 1965, 1966). 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1960–1969, 1974, 1975); засідань місцевого 

комітету (1960–1968, 1971–1976). Звітні доповіді голови місцевого комітету (1961, 1963–

1971). 

Плани роботи місцевого комітету (1974, 1975). 
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Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1959, 1960, 1963–1968, 1971–

1975). 

Кошториси прибутків і видатків (1960–1975). Річні фінансові звіти (1958–1967, 1969–1975). 

 

 

Ф. Р-4018  Черкаський міський Палац піонерів відділу народної освіти виконавчого комітету 

Черкаської міської Ради депутатів трудящих м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 398; 1947–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 365; 1947–1975 рр. 

Накази Міністерства освіти УРСР (1968, 1969); накази, рішення: міського відділу народної 

освіти (1962); міськвиконкому (1960, 1962–1967). 

Протоколи: засідань педагогічних рад (1969, 1973–1978); засідань батьківського комітету 

(1960); засідань батьківських зборів (1960); засідань піонерсько-масового відділу (1971, 

1972). 

Плани: роботи відділів Палацу (1948, 1959, 1961–1975); масових заходів та методичної 

роботи(1967–1972). 

Листування з Міністерством культури УРСР та міським відділом народної освіти про 

відкриття в місті хореографічної школи (1960). 

Довідки, звіти про роботу Палацу (1960–1963, 1967–1969). Документи про проведення свят 

(1968–1972). Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, 

розпорядження всіх працюючих по займаних посадах та розміром зарплати (1966–1968). 

Журнали планування і обліку роботи гуртків (1957–1972). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1970). Річні фінансові звіти (1947–1955, 1957–1962, 

1964–1968). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 33; 1963–1975 рр. 
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Протоколи: звітно-виборних профзборів (1968, 1971, 1975); загальних зборів членів 

профспілки (1963–1974); засідань місцевого комітету (1963–1976); виробничих нарад (1968–

1977). Звітна доповідь до голови місцевого комітету (1964). 

Плани роботи місцевого комітету (1965, 1968, 1970–1972, 1974, 1975). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1974–1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4019  Черкаський будинок дитини відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 118; 1947–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 90; 1947–1971 рр. 

Накази Черкаського міського відділу охорони здоров’я (1969–1971). 

Плани роботи педагогів (1970–1971). 

Текстові звіти про роботу будинку (1948–1952, 1955–1971). Звіти про медично-санітарне 

обслуговування та захворювання дітей (1953–1971). Статистичні звіти про рух дітей та штати 

(1953–1971). 

Акт приймання-передавання справ при зміні головного лікаря (1951). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1971). Річні фінансові звіти. Акти документальних 

ревізій фінансово-господарської діяльності будинку (1948–1951, 1969). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 28; 1962–1971 рр. 
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Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1963–1973); засідань місцевого комітету 

(1963–1973); виробничих нарад (1967–1970). 

План роботи місцевого комітету (1971). 

Кошториси прибутків і видатків. Річні фінансові звіти. Акти ревізій фінансово-господарської 

діяльності місцевого комітету (1962–1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4020  Виконавчий комітет Піщанської сільської Ради депутатів трудящих с. Піщана 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 31; 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1946–1948 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 

Кошторис витрат (1946). Місячні звіти по використанню сільського бюджету та сум 

самообкладання (1946). 

Книги обліку прибутків і видатків сільського бюджету. 

 

 

Опис 2 

Справ: 26; 1948–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1948). 

Статистичні звіти про склад депутатів; виконкому, постійних комісій, вік і стать сільського 

населення та будівництво житлових будинків. 

Бюджети сільради. Річні звіти про виконання сільського бюджету та сум самооподаткування 

(1948, 1952, 1953). 
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Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1951, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4021  Виконавчий комітет Тальянківської сільської Ради народних депутатів с. Тальянки 

Тальнівського району Черкаської області 

Справ: 321; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 57; 1944–1953 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчої комісії по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2  

Справ: 264; 1954–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчої комісії по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Ф. Р-4022  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Тальнівської районної Ради 

депутатів трудящих м. Тальне Черкаської області 

Справ: 171; 1944–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1944–1952 рр. 
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Документи канцелярії; відділів: пенсійного, допомоги; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 127; 1953–1962, 1965–1972 рр. 

Документи канцелярії; відділів: пенсійного, допомоги; бухгалтерії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4023  Бурякорадгосп Ярошівського цукрового комбінату с. Ярошівка 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 184; 1946–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 184; 1946–1987 рр. 

Протоколи засідань агрономічних сесій (1986, 1987). 

П’ятирічні плани розвитку господарства радгоспу (1972–1980). План економічного і 

соціального розвитку (1976–1980). Промислово-фінансовий план (1953). Виробничо-

фінансові плани радгоспу і його відділень та основні показники виконання (1952, 1954–1958, 

1961, 1965, 1968, 1969, 1971–1977, 1980–1987). Річні плани виробництва 

сільськогосподарських продуктів, робіт в рослинництві і тваринництві та звіти про їх 

виконання (1953–1955, 1960–1962 ). 

Аналізи господарської діяльності та основні економічні показники радгоспу (1956, 1957, 

1960, 1975–1984, 1987). 

Документи: (угоди, плани, кошториси, звіти про нещасні випадки) з охорони праці і техніки 

безпеки (1950–1952, 1974–1977); (титульні списки, плани, ліміти, звіти) з капітального 

будівництва (1953–1957, 1960, 1963, 1966–1977). 

Агрономічні звіти (1961, 1972, 1974–1984). Зоотехнічні звіти (1972–1977, 1981). Звіти з праці 

і зарплати (1953–1963). 
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Соцзобов’язання колективів радгоспу і його відділень та підсумки їх виконання (1956–1972, 

1980–1982). 

Плани з праці, штатні розписи та кошториси витрат (1950–1963). Річні бухгалтерські звіти 

(1946–1958, 1964–1977, 1980–1984). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1986–1990). Земельно-шнурова книга (1964–1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4024  Виконавчий комітет Коломицької сільської Ради депутатів трудящих с. Коломиці 

Драбівського району Черкаської області 

Справ: 45; 1946–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1946–1953 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 19; 1957–1960 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, бюджетно-фінансової роботи. 
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Ф. Р-4025  Виконавчий комітет Дунинівської сільської Ради депутатів трудящих с. Дунинівка 

Драбівського району Полтавської області 

Справ: 26; 1943–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1943–1949 рр. 

Постанови райвиконкому (1944, 1946). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1949); засідань виконкому (1943–1948). 

Плани роботи виконкому (1945). 

Статистичний звіт про склад виконкому (1949). 

Бюджети сільради (1947–1949). Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1949). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету (1948, 1949). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (19451948). 

Акти про збитки, нанесені мешканцям села німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4026  Драбівський районний комітет професійної спілки працівників культури смт. 

Драбів Драбівського району Черкаської області 

Справ: 53; 1954–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 53; 1954–1975 рр. 

Протоколи: засідань райкому (1954–1978); зборів профактиву (1956); звітно-виборних зборів 

низових профорганізацій (1957, 1963). 

Плани роботи райкому (1961, 1962). 
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Акт перевіряння роботи райкому (1959). 

Інформації про роботу райкому (1961). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1954–1957, 1964–1968, 1974, 1975). 

Кошториси витрат (1956–1962, 1965–1975). Річні фінансові звіти (1955–1957, 1964–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4027  Драбівська дитяча музична школа управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів смт. Драбів Драбівського району Черкаської 

області 

Справ: 94; 1964–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 94; 1964–1980 рр. 

Накази Черкаського облуправління культури (1971–1979); рішення райвиконкому (1968). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1964–1974, 1978–1980); батьківських зборів (1964, 

1966–1978). 

Плани роботи школи по відділах (1971–1980). Плани навчально-виховної роботи (1969–1980). 

Робочі плани викладачів (1964–1969). Репертуари академічних концертів (1964–1969). 

Річні звіти про навчально-виховну роботу (1965–1970). Статистичні звіти про роботу школи 

(1964–1980). 

Журнал протоколів академічних концертів (1971–1980). 

Кошториси витрат (1964–1970). 
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Ф. Р-4028  Управління сільського господарства виконавчого комітету Драбівської районної 

Ради народних депутатів смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Справ: 1010; 1954–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 904; 1962–1985 рр. 

Накази Черкаського облуправління сільського господарства (1975–1979, 1984, 1985); 

постанови, розпорядження облвиконкому та райвиконкому (1962–1966, 1975–1979, 1984) 

Накази начальника районного управління з основної діяльності (1969–1985). 

Протоколи засідань Ради управління (1962, 1966–1968). 

П’ятирічні плани розвитку: сільського господарства району (1971–1980); господарств 

колгоспів (1971–1985). Зведені промислово-фінансові плани управління (1970–1985). Зведені 

виробничо-фінансові плани управління (1962, 1969). Річні виробничо-фінансові плани 

колгоспі та зведені основні показники їх виконання. Річні звіти колгоспів. 

Документи (плани, звіти, акти, аналізи) з агротехніки та вирощування сільськогосподарських 

культур. 

Документи (акти, зведені відомості, звіти) про стан тваринництва в колгоспах району. 

Документи (договори, заходи, доповідні записки, листування та інш.) про використання 

земель та стан лісонасаджень по колгоспах (1969–1985). 

Документи (титульні списки, плани вкладень, звіти, акти здавання об’єктів) про будівництво 

в колгоспах; (накази, протоколи, плани, звіти, та інш.) з раціоналізації і винахідництва (1969–

1973). Інформації, звіти про впровадження передового досвіду з питань механізації (1962–

1964). Документи (акти, пояснюючі записки, листування, висновки) з охорони праці і техніки 

безпеки (1970–1973, 1983–1985). 

Документи (накази, розпорядження, плани, звіти, списки передовиків) про роботу з кадрами. 

Соцзобов’язання працівників сільського господарства (1975–1985). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

(1975–1985). 

 

Опис 1д 
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Справ: 51; 1954–1968 рр. 

Документи (рішення, плани, довідки, акти та інш.) про відведення земельних ділянок 

установам, організаціям та підприємствам району. 

 

 

Опис 1ск 

Справ: 42; 1971–1985 рр. 

Накази Черкаського облуправління сільського господарства (1972); постанови, рішення 

райвиконкому (1973, 1976, 1977, 1980). 

Протоколи засідань районної Ради колгоспів та документи до них. 

План роботи Ради (1981). 

Інформація про роботу Ради (1978). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 13; 1969–1974 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1969); загальних зборів членів профспілки (1969, 

1970); засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1969, 1971–1973). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1969, 1973, 1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4029  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського с. Кантакузівка 

Драбівського району Черкаської області 

Справ: 95; 1951–1979 рр. 



1714 

 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1951–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967–1970). 

Виробничо-фінансові плани (1953, 1957, 1958, 1960, 1961, 1965–1968). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1967–1970). Земельно-шнурова книга (1960). 

Шнурова книга обліку насіння (1967–1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 45; 1971–1979 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1971–1978). Звітна 

доповідь голови колгоспу (1971). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1971–1973, 1975–

1978). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1971–1975). Шнурові книги обліку насіння (1971–

1977). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Ф. Р-4030  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХ1 з’їзду КПРС с. Митлашівка 

Драбівського району Черкаської області 

Справ: 109; 1959–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 95; 1959–1970 рр. 

Постанови, рішення: райкому Компартії України (1959–1964); райвиконкому. 



1715 

 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1965). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1969, 1970). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-

фінансові плани. 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1966–1970). 

Агрономічні звіти (1965–1970). Річні звіти по тваринництву (1965–1970). 

Соцзобов’язання колгоспників, акти перевіряння умов соцзмагання між колгоспами (1962, 

1967–1970). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1960–1970). Акти ревізійної 

комісії колгоспу. Штатні розписи (1966, 1968, 1970). 

Книги обліку основних засобів (1966–1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 14; 1971–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1972–1974). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки економічного аналізу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4031  Драбівське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого об’єднання по 

виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства смт. Драбів Драбівського 

району Черкаської області 

Справ: 136; 1961–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 107; 1961–1980 рр. 

Накази: Черкаського обласного об’єднання (1970); керуючого районним об’єднанням з 

основної діяльності (1967–1980). 

Протоколи техніко-економічної ради (1971, 1974–1980). 

Виробничо-торгово-фінансові плани (1966, 1967, 1969, 1980). 

Аналізи виробничо-фінансової і торгової діяльності райоб'єднання (1966, 1967, 1969). 

Документи: (накази, плани, звіти, журнал реєстрації рацпропозицій) з раціоналізації і 

винахідництва (1963–1980); (плани, звіти, відомості) про впровадження нової техніки (1966–

1970, 1972, 1976–1980); (титульні списки, плани, кошториси) з КАПІТАЛЬНОГО будівництва 

(1961); (плани, акти, інформації) з охорони праці і техніки безпеки (1969–1971). 

Документи(плани, інформації, відомості, звіти) про роботу з кадрами (1968–1970, 1976–1980). 

Колективні договори між адміністрацією і робітничим комітетом профспілки (1961, 1965). 

Документи (відомості, списки та інш.) про присвоєння звання бригад комуністичної праці 

(1965, 1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1966, 1980). Річний бухгалтерський звіт (1980). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) робітничого комітету профспілки (1961–1965). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 29; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1975–1978); засідань робітничого комітету. 

Колективні договори між адміністрацією і робітничим комітетом та документи перевіряння їх 

виконання (1974–1978). 

Соцзобов’язання колективу об’єднання та документи по перевірянню їх виконання (1973–

1978). 

Кошториси витрат (1974–1980). Річні фінансові звіти (1974–1976, 1978–1980). 
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Ф. Р-4032  Білоусівська восьмирічна школа № 2 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Драбівської районної Ради депутатів трудящих с. Білоусівка Драбівського району Черкаської 

області 

Справ: 105; 1949–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 105; 1949–1975 рр. 

Накази, розпорядження райкому Компартії України, райвідділу народної освіти та 

райвиконкому (1948–1950, 1954–1956). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1949, 1950, 1953–1976); методичних об’єднань (1970–

1977); методичних та виробничих нарад (1957–1959, 1963–1965, 1973–1976); засідань 

батьківського комітету (1951–1976); батьківських зборів (1951–1977). 

Перспективний план роботи школи (1956–1966). Плани навчально-виховної роботи (1957–

1975). 

Документи (акти, висновки, пропозиції) по наслідках інспекторських перевірянь школи 

(1957–1963, 1969, 1970). 

Заявки до фактичної мережі шкіл (1970–1974). 

Річні звіти: про стан навчально-виховної роботи в класах (1971–1975); учителів про 

виконання навчальної програми та виховну роботу (1949–1951, 1955–1969). 

Штатні розписи (1949–1952). Кошториси витрат (1950–1956, 1959, 1960, 1971, 1974). Річні 

фінансові звіти (1950, 1953, 1954, 1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4033  Великохутірська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з 

виробничим навчанням ім. Героя Радянського Союзу Куниці С.А. відділу народної освіти 
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виконавчого комітету Драбівської районної Ради депутатів трудящих смт. Драбів 

Драбівського району Черкаської області 

Справ: 84; 1947–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 64; 1954–1976 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1954–1978); методичних нарад (1970, 1971); засідань 

батьківського комітету (1965–1976); батьківських зборів (1965–1970); засідань і плани роботи 

методичних та предметних комісій (1969–1971, 1974, 1975). 

Плани навчально-виховної роботи школи (1965–1972). 

Документи (довідки, висновки, пропозиції) інспекторських перевірянь школи (1969, 1974). 

Інформації про стан навчально-виховного процесу в школі (1968). Звіти класних керівників 

про рух, склад, відвідування та успішність учнів (1971–1975). Статистичні звіти школи на 

початок та кінець навчального року (1954–1973). 

Умови на соцзмагання між школами і акти перевіряння їх виконання (1968). 

 

 

Опис 2 

Справ: 20; 1947–1954 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради; методичних нарад; засідань батьківського комітету; 

батьківських зборів; засідань і плани роботи методичних та предметних комісій. 

Плани навчально-виховної роботи школи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4034  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖ с. Мехедівка Драбівського 

району Черкаської області 
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Справ: 117; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 75; 1950–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1951, 1966). 

Плани роботи бюро економічного аналізу (1970). 

Виробничо-фінансові плани (1950, 1954, 1957–1961, 1966–1968). 

Річні бухгалтерські звіти (1950–1952). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1966–1971). Шнурові книги обліку насіння (1966–

1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 42; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1977, 1979, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1971–1973, 1976–

1979). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1977–1981). Шнурова книга обліку насіння (1971–

1973). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани) профспілкового комітету (1976–1980). 

 

 

 

Ф. Р-4035  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖ с. Митлашівка Драбівського 

району Полтавської області 

Справ: 5; 1945–1949 рр. 
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Опис 1 

Справ: 5; 1945–1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1946–1949). 

Річні фінансові звіти (1945, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4036  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―20-річчя Жовтня‖ с. Мехедівка 

Драбівськогго району Полтавської області 

Справ: 20; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1944–1946, 1949). 

Виробничо-фінансові плани. 

Агрономічний звіт (1949). Річний звіт по тваринництву (1949). 

Річні бухгалтерські звіти (1944–1945, 1947–1949). Акти ревізійної комісії колгоспу (1945, 

1947, 1949). 

Книга обліку основних засобів (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4037  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖ с. Мехедівка Драбівського 

району Полтавської області 
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Справ: 23; 1944–1949 рр.  

 

Опис 1 

Справ: 23; 1944–1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1945–1949). 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1946). 

Агрономічні звіти (1945, 1947, 1948). Річні звіти по тваринництву (1945–1947 рр. 

Річні бухгалтерські звіти (1944–1947, 1949). Акти ревізійної комісії колгоспу (1946, 1947). 

Книга обліку основних засобів (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4038  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях до комунізму‖ с. Перервинці 

Драбівського району Черкаської області 

Справ: 106; 1950–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1950–1970 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1952–1970). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1966–1968, 1970). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969, 1970). 

Виробничо-фінансові плани (1951, 1957–1961, 1965–1968). 

Річні бухгалтерські звіти (1950–1952, 1954). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1953, 1966–1971). Шнурова книга обліку насіння 

(1966–1970). 
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Опис 2 

Справ: 60; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1971–1976, 1978, 

1979). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1971–1975). Шнурові книги обліку насіння (1971–

1981). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4039  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖ с. Митлашівка Драбівського 

району Черкаської області 

Справ: 14; 1950–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1950–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1954–1958); засідань правління колгоспу (1953–

1958). 

Виробничо-фінансові плани (1954, 1956, 1958). 

Річні фінансові звіти (1950–1952). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1954). 
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Ф. Р-4040  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва с. Завадівка Кам’янського 

району Кіровоградської області 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1950); засідань правління колгоспу (1947, 

1948, 1950). 

Виробничо-фінансові плани (1949, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1949). 

Книги обліку: основних засобів (1945); грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення (1944, 1946); членів колгоспу та їх сімей (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4041  Управління сільського господарства виконавчого комітету Кам’янської районної 

Ради народних депутатів м. Кам’янка Черкаської області 

Справ: 839; 1967–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 799; 1967–1985 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1981–1984). Накази начальника 

управління з основної діяльності. 
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Протоколи: засідань Ради управління (1967–1969); засідань технічно-виробничої Ради (1967–

1969, 1971–1975, 1978–1980, 1985); виробничих нарад (1968, 1969). Протоколи засідань, 

плани роботи бюро економічного аналізу (1968–1973). 

Доповідні записки, довідки про розвиток сільського господарства району, представлені в 

органи вищого рівня (1977–1984). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства району, виробничо-фінансові плани 

колгоспів та їх основні показники, аналізи діяльності колгоспів району. 

Документи (заключні звіти, статистичні таблиці і відомості, показники роботи та інш.) про 

освоєння сівозмін в колгоспах та підсумки сівби під урожай. Звіти про розприділення земель 

в районі (1967–1970, 1980, 1984, 1985). 

Документи (плани, зведення, довідки, племінні свідоцтва, бонітіровочні відомості та інш.) 

про стан тваринництва в колгоспах. 

Документи: (титульні списки, плани робіт, звіти, акти приймання об’єктів) про будівництво в 

колгоспах (1967–1969, 1977–1980); (накази, аналізи, акти та інші) про стан 

сільськогосподарської техніки в колгоспах; (протоколи, плани, інформації, звіти) з 

раціоналізації і винахідництва (1971, 1972, 1977); (накази, акти розслідування нещасних 

випадків, звіти, заходи) з охорони праці і техніки безпеки. Звіти про впровадження досягнень 

науки та передового досвіду в колгоспах (1971, 1972, 1983). 

Документи (накази, плани, листування, звіти, списки, виробничі характеристики) про роботу 

з кадрами. 

Плани з праці, штатні розписи та кошториси витрат управління. Штатні розписи колгоспів 

(1967–1970). Зведені річні бухгалтерські звіти по управлінню та річні бухгалтерські звіти 

колгоспів. Висновки управління по річних звітах колгоспів (1967–1969, 1973–1980). Акти 

документальних ревізій: управління (1967, 1968, 1975, 1977, 1979, 1983); колгоспів (1967–

1969, 1972–1976). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1981–1985). 

 

 

Опис 1ск 

Справ: 15; 1970–1984 рр. 

Протоколи засідань Ради колгоспів та документи до них. 

 

 

Опис 1м 
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Справ: 25; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1978–1980). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4042  Кам’янський машинобудівний завод ім. 50-річчя Радянської України Всесоюзного 

промислового об’єднання по виробництву обладнання для легкої промисловості і 

промисловості хімічних волокон Міністерства машинобудування для легкої і харчової 

промисловості побутових приладів СРСР м. Кам’янка Черкаської області 

Справ: 828; 1944–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 604; 1944–1979 рр. 

Накази, розпорядження Народного комісаріату мінометного озброєння (1944, 1945). Накази 

директора заводу з основної діяльності (1973–1979); розпорядження головного інженера 

заводу (1964–1979). 

Протоколи технічної ради (1956–1979). Документи (плани, довідки, звіти та інші) бюро 

економічного аналізу (1963–1979). 

П’ятирічний план розвитку заводу (1946–1950). Техніко-промислово-фінансові плани (1946–

1963, 1965–1975, 1977–1979). Річний план з виробництва (1945). Плани з праці з зарплати. 

Річні технологічні звіти (1955). Статистичні звіти з усіх видів діяльності заводу. 

Документи: (плани, рацпропозиції, інформації, звіти, журнали реєстрації рацпропозиції і 

винахідництва (1946–1979); (протоколи, плани, інформації, звіти) з наукової організації праці 

(1967–1979); науково-технічного товариства (1977–1979); (плани, заходи, звіти про нещасні 

випадки, журнали реєстрації нещасних випадків) з охорони праці і техніки безпеки (1954–

1979); (титульні списки, наряди, звіти) з капітального будівництва (1944–1959, 1967, 1968, 

1970, 1972–1979). 
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Документи (плани, звіти) про роботу з кадрами (1946–1979). 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом профспілки (1949–

1952, 1960–1964, 1966). 

Соцзобов’язання працівників і службовців та основні показники виконання умов соцзмагання 

(1948, 1952, 1958, 1960–1966). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1958–1979). Річні бухгалтерські звіти (1944–1959, 1967, 

1968, 1970, 1973–1979). Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності 

заводу (1955–1958, 1960–1972). 

 

 

Опис 1с 

Справ: 10; 1944–1953, 1955–1961 рр. 

Накази по заводу (1949–1953, 1955–1957, 1959, 1961). 

Основні показники ходу відновлення і виробничої діяльності заводу (1944–1948). 

Картка обліку підприємства, звіти відділу машинобудівної промисловості (1944). 

Документи та списання основних засобів і матеріальних цінностей заводу, знищених ворогом 

(1951, 1952). 

 

 

Опис 1 НТД 

Справ: 9; 1966, 1967 рр. 

Конструкторська документація на вироби. 

 

Опис 2 НТД 

Справ: 26; 1966, 1967 рр. 

Технологічна документація на вироби. 

 

 

Опис 1м 
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Справ: 179; 1955–1979 рр. 

Протоколи: загальнозаводських профспілкових конференцій (1955–1963, 1967, 1968, 1971–

1979); загальних зборів членів профспілки (1957); засідань президії заводського комітету 

(1972–1979); засідань заводського комітету (1957–1979). Звітні доповіді голови заводського 

комітету (1955–1961, 1967, 1969, 1970, 1976, 1977, 1979). 

Плани роботи заводського комітету (1957–1970, 1972–1979). 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1961–1979). 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом (1965–1968, 1971–

1979). Акти перевіряння виконання колективних договорів (1971–1979). 

Соцзобов’язання колективу заводу та документи про підсумки їх виконання (1955, 1957, 

1962, 1966–1970). 

Кошториси витрат (1958, 1964–1970, 1972–1979). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4043  Кам’янський районний комітет народного контролю м. Кам’янка Черкаської 

області 

Справ: 131; 1967–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 131; 1967–1988 рр. 

Постанови, рішення, вказівки: райкому Компартії України (1980–1983); райвиконкому (1980–

1988). 

Протоколи засідань райкому (1980–1988). 

Плани роботи райкому та його позаштатних відділів (1980–1984). 

Доповідні записки, довідки, інформації про діяльність райкому, направлені в органи вищого 

рівня (1968, 1970, 1972–1988). 

Документи нарад, семінарів та зборів активу, проведених райкомом (1977–1988). 
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Статистичні і текстові звіти райкому (1980–1988). Статистичні звіти про роботу груп і постів 

народного контролю (1976–1988). Документи вивчення діяльності груп народного контролю 

(1976–1988). 

Списки груп і постів райкому голів груп, завідуючих позаштатними відділами та 

позаштатних інспекторів (1971–1980). 

Документи рейдів, ревізій, перевірянь виробничої, господарської та фінансової діяльності 

установ, організацій, підприємств і колгоспів. 

Листи райкому про результати перевірянь (1975–1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4044  Прокуратура Кам’янського району Прокуратури Черкаської області м. Кам’янка 

Черкаської області 

Справ: 204; 1953–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 204; 1953–1962, 1967–1984 рр. 

Протоколи і постанови міжвідомчих нарад (1959, 1968–1978).Представлення, проекти 

постанов і розпоряджень, доповідні записки, довідки, які вносяться прокуратурою на розгляд 

в партійні і радянські органи (1967–1984). Доповідні записки, довідки, огляди та 

представлення по нагляду за справами неповнолітніх (1957, 1960, 1961). Огляди, аналізи, 

узагальнення з усіх питань прокурорської і слідчої роботи (1957–1959, 1962, 1967–1984). 

Доповіді, довідки про роботу прокуратури (1968). Річні оперативно-статистичні звіти (1953, 

1967–1984). 

Припинені кримінальні справи (1981–1984). Справи: за звинуваченням громадян (1957, 1959, 

1960, 1969–1975); за фактами смерті громадян (1956–1958, 1960, 1967–1984). 

Річні фінансові звіти (1958–1960, 1967–1978). Акти ревізій діяльності прокуратури та 

документи про виконання пропозицій за результатами перевірок (1957, 1959, 1967–1978). 
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Ф. Р-4046  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Шельпахівка 

Христинівського району Київської області 

Справ: 24; 1934–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1934–1940, 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1948, 1950, 1951); засідань правління 

колгоспу (1946–1951). 

Виробничо-фінансові плани (1940, 1948). Фінансовий план (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Земельно-шнурова книга (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4047  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва с. Ухожа Христинівського 

району Київської області 

Справ: 18; 1938–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1938, 1939, 1941, 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Виробничо-фінансові плани (1938, 1941, 1944, 1945, 1949). 
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Вступний баланс (1944). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1938, 

1939, 1946, 1947, 1950). 

Земельно-шнурові книги (1941, 1946). 

Книга обліку фондів, грошових прибутків (1948). 

 

 

 

 

Ф. Р-4048  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖ с. Шельпахівка 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 138; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 71; 1951–1970 рр. 

Статути: артілі (1956); колгоспу (1970). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1951–1971). 

Плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1971). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1970). Виробничо-фінансові 

плани (1953, 1955–1962). 

Акти перевіряння колгоспу органами вищого рівня (1963–1970). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1967, 1968). 

Соцзобов’язання колгоспу та акти перевіряння їх виконання (1958, 1962, 1967, 1968, 1970). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1955, 1956). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1971). Відомості, акти та таблиці розміщення 

посівних площ в полях сівозмін колгоспу (1964–1970). Технологічна карта колгоспу (1970). 

Шнурові книги обліку насіння (1967, 1968, 1970). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 59; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1972–1980); засідань правління колгоспу. Звітні 

доповіді голови колгоспу (1973, 1975). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1973–1983). 

Земельно-шнурова книга (1973). Шнурова книга обліку насіння (1972–1973). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, соцзобов’язання, кошториси, звіти) профспілкового 

комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 8; 1966–1970 рр. 

Акти перевіряння діяльності профспілкового комітету державними керівними органами 

(1968–1970). 

Статистичні звіти профспілкового комітету з усіх видів діяльності (1968–1970). 

Кошториси прибутків і видатків. Річні фінансові звіти (1968–1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4049  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ордена ―Знак Пошани‖ ім. Леніна с. 

Ліщинівка Христинівського району Черкаської області 

Справ: 191; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 114; 1944–1970 рр. 

Статути: артілі (1956); колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1945, 1949, 1951, 1953–1970); засідань 

правління колгоспу (1944, 1945, 1949, 1951–1970). Звітна доповідь голови колгоспу (1963). 
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Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1970–1973). 

Перспективні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1970). Виробничо-

фінансові плани (1945, 1952, 1956–1963, 1970). 

Акти перевіряння діяльності колгоспу державними керівними органами (1957, 1964–1970). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1967–1970). Основні показники колгоспу (1960, 

1961, 1963, 1970). 

Агрономічний звіт (1970). Річний звіт по тваринництву (1970). 

Договори і соцзобов’язання між ланками та фермами (19621964, 1966, 1970). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945, 1949, 1951, 1952, 

1955). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1952–1956, 1958–1967). Земельно-шнурові книги 

(1947, 1950, 1952, 1960, 1961). Технологічна карта колгоспу (1968–1970). Шнурові книги 

обліку насіння (1961–1972). 

Книги обліку основних засобів та натуральних прибутків (1946, 1950). 

 

 

Опис 2 

Справ: 68; 1971–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1971–1978). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1979, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1972–1980). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1972–1980). Шнурові книги обліку насіння (1973–

1980). 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 8; 1965–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. 
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Акти перевіряння діяльності профспілкового комітету радянськими керівними органами 

(1967, 1970). 

Кошториси прибутків і видатків (1967, 1968, 1970). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4050  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 9-го січня с. Чайківка Христинівського 

району Черкаської області 

Справ: 37; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1944–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1945, 1947–1958); засідань правління 

колгоспу (1945, 1947–1958). 

Виробничі плани (1944–1950, 1954, 1955). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1946–1950, 1952, 1955). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1958). Земельно-шнурові книги (1948–1950). 

Книги обліку основних засобів, натуральних прибутків (1944, 1945). 

 

 

Ф. Р-4051  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова с. Босівка Христинівського 

району Черкаської області 

Справ: 25; 1945–1958 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 25; 1945–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1945–1949, 1952–

1958). 

Виробничо-фінансові плани (1946, 1948, 1952–1956). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946, 1948, 1955). 

Земельно-шнурова книга (1950). 

Книги обліку фондів, грошових та натуральних прибутків (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4052  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова с. Углуватка 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 45; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1944–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1944–1948, 1950–

1952, 1954–1958). 

Виробничо-фінансові плани (1946–1948, 1952–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1961). Земельно-шнурові книги (1946, 1950). 
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Ф. Р-4053  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова с. Углуватка 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 136; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1959–1970 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1961–1970). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1967–1969). 

Документи бюро економічного аналізу (1969). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу. Виробничо-фінансові плани 

(1959, 1960, 1962, 1963). 

Документи (акти, пояснення, пропозиції) з перевіряння діяльності колгоспу радянськими 

керівними органами (1966, 1967, 1969, 1970). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1969, 1970). 

Документи (соцзобов’язання, акти перевірянь, списки передовиків) по соцзмаганню (1968–

1970). 

Багатотиражна газета колгоспу ―Колгоспне життя‖ (1960, 1961). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1966–1971). Акти розміщення посівних площ сівозмін 

колгоспу (1968–1970). Технологічна карта колгоспу (1964). Шнурові книги обліку насіння 

(1965–1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 74; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1974–1977, 1979, 

1980). 
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Документи (соцзобов’язання, показники, списки передовиків) по соцзмаганню (1971). 

Шнурові книги обліку насіння (1975–1980). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, соцзобов’язання, кошториси, звіти) 

профспілкового комітету (1971–1982). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 14; 1965–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1965–1972); засідань профспілкового 

комітету (1965–1972). Звітна доповідь голови профкому (1967). 

Плани роботи профспілкового комітету (1969, 1970). 

Акти перевіряння діяльності профспілкового комітету керівними органами (1916–1971). 

Статистичні звіти профспілкового комітету з усіх видів діяльності (1966–1970). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти (1966–1970). Касова книга (1965–1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4054  Христинівський маслозавод Черкаського управління молочної промисловості м. 

Христинівка Черкаської області 

Справ: 114; 1944–1946, 1955–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 90; 1944–1946, 1955–1970 рр. 

Розпорядження, накази, директиви: Київського Раднаргоспу (1965).; Київського тресту 

молочної промисловості (1944, 1945); Черкаського тресту ―Маслосирпром‖ (1955–1959); 

Черкаського управління м’ясомолочної промисловості (1960–1963, 1968–1970); Черкаського 

молочного комбінату (1965–1967). 
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Протоколи виробничих нарад (1944–1946). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1958–1965, 1967–1970). Плани по виробництву 

продукції та з праці (1964, 1966). Фінансові плани (1955–1959, 1962–1963, 1968–1970). 

Статистичні звіти: про виконання плану з праці (1944, 1958–1970); про рух кадрів (1958–

1970). 

Документи (річні титульні списки, акти, таблиці, кошториси) з капітального будівництва 

(1945, 1958, 1959, 1964, 1965). 

Документи (соцзобов’язання, заходи, договори, показники) по соцзмаганню (1945, 1946, 

1957, 1962). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1960–1970). Річні бухгалтерські звіти (1944, 1945, 

1956–1970). 

  

 

Опис 1м 

Справ: 24; 1966–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань заводського комітету. Звітна 

доповідь голови завкому (1967). 

Акти перевіряння діяльності заводського комітету керівними органами (1967, 1969, 1970). 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1966, 1967, 1969, 1970). 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом (1967, 1969, 1970). 

Акти перевіряння виконання соцзобов’язань колективу. 

Кошториси витрат (1967–1970). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4055  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Синиця Христинівського 

району Черкаської області 
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Справ: 153; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 87; 1951–1970 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1953–1970); засідань правління колгоспу (1952–

1970). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1968–1971). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1970). Виробничо-фінансові 

плани (1951, 1952, 1956, 1958–1962, 1964, 1967). 

Акти перевіряння діяльності колгоспу державними керівними органами (1953, 1957, 1964–

1970). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1965, 1967–1970). 

Документи (плани, звіти, листування, списки спеціалістів і передовиків) про підготовку 

колгоспних кадрів (1962, 1970). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, бригадами, ланками та акти перевіряння їх 

виконання (1956, 1957, 1963, 1964, 1967–1970). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

Документи (ґрунтові плани, карти, схеми, таблиці) з історії полів і сівозмін колгоспу (1962, 

1966–1970). Земельно-шнурові книги (1957–1959, 1961, 1964). Технологічні карти колгоспу 

(1967, 1969, 1970). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1963, 1968). 

 

 

Опис 2 

Справ: 55; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Документи (протоколи, плани, інформації, відомості, списки) бюро економічного аналізу  

(1971–1979). 
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Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1972–1975, 1979, 1980). Шнурові книги обліку 

насіння (1971–1973). 

Документи (протоколи, плани, соцзобов'язання, акти, кошториси, звіти) профспілкового 

комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 11; 1964–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1970); засідань профспілкового комітету 

(1970). 

Акти перевіряння діяльності профспілкового комітету радянськими керівними органами 

(1969, 1970). 

Статистичні звіти профспілкового комітету з усіх видів діяльності (1968–1970). 

Кошториси витрат (1965–1967, 1969). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4056  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний переможець‖ с. Синиця 

Ладижинського району Київської області 

Справ: 25; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1945, 1947–1950); засідань правління 

колгоспу (1944, 1945, 1949). 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1949, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1949). 
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Таблиці, схеми та плани реєстрації сівозмін колгоспу (1949, 1950). Земельно-шнурові книги 

(1946, 1947). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення (1945–1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4057  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ТСО Авіаліма с. Синиця 

Ладижинського району Київської області 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1944, 1945). 

Виробничо-фінансові плани (1944–1946, 1950). 

Документи (заяви, довідки, списки) по присадибному землекористуванню колгоспників 

(1946–1950). 

Акти та витяг з протоколу про об’єднання колгоспів (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1946, 1949, 1950). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1947–1950). 

 

 

 

 

Ф. Р-4058  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний шлях‖ с. Гребля 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 30; 1944–1958 рр. 
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Опис 1 

Справ: 30; 1944–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946, 1949, 1950, 1957, 1958); засідань 

правління колгоспу (1944, 1946, 1949–1954, 1957, 1958). 

Виробничо-фінансовий план (1944). 

Акти перевіряння діяльності колгоспу державними керівними органами (1944, 1945). 

Агрономічні звіти (1944, 1945). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1946). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944–1946, 1953, 1955). 

Книги обліку натуральних прибутків (1947–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4059  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дружба‖ с. Ботвинівка Христинівського 

району Черкаської області 

Справ: 27; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1952, 1955–1958); засідань правління 

колгоспу (1950–1952, 1956–1958). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1956–1960). Виробничо-

фінансові плани (1951–1958). 



1742 

 

Документи (протоколи, акти, схеми, експлікація земель, відомості) по земле-упорядкуванню 

колгоспу (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949–1952, 1955). 

Земельно-шнурова книга (1944). 

Книги обліку основних засобів, фондів та натуральних прибутків (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4060  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дружба‖ с. Ботвинівка Христинівського 

району Черкаської області 

Справ:124; 1959–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 71; 1959–1970 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1969, 1970). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1969). 

Перспективні плани розвитку сільського господарства колгоспу. Виробничо-фінансові плани 

(1959, 1962, 1963). 

Акти перевіряння діяльності колгоспу радянськими керівними органами (1961–1970). 

Економічні показники колгоспу (1966–1969). Аналізи господарської діяльності колгоспу 

(1965, 1968–1970). 

Звіти про підвищення і підготовку кваліфікації кадрів (1966, 1967, 1969). 

Штатні розписи (1967, 1968). Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу 

(1960). 



1743 

 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1966–1970). Таблиці і акти розміщення посівних 

площ в полях сівозмін. Технологічні карти колгоспу (1969–1971). Земельно-шнурові книги 

(1959, 1964). Шнурові книги обліку насіння (1965–1968, 1970). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1966, 1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 38; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1979–1983). 

Шнурова книга обліку насіння (1980–1981). 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

(1971–1983). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 15; 1964–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. 

Акти перевіряння діяльності профспілкового комітету радянськими керівними органами 

(1965, 1966, 1968, 1970). 

Статистичні звіти профспілкового комітету з усіх видів діяльності (1965–1969). 

Акти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом (1967–1969). 

Кошториси прибутків і видатків (1964–1968). Річні фінансові звіти (1965–1969). 
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Ф. Р-4061  Управління сільського господарства виконавчого комітету Монастирищенської 

районної Ради народних депутатів м. Монастирище Черкаської області 

Справ: 1032; 1967–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 906; 1967–1984 рр. 

Документи секретаря; груп: економіки і планування, агрономів, зоотехніків, інженерів-

механіків, інженерів-будівельників, землеупорядників, бухгалтерів-економістів; інспектора 

по кадрах і спецроботі; профспілкового комітету. 

 

 

Опис 2 

Справ: 65; 1985 р. 

Документи секретаря; груп: економіки і планування, агрономів, зоотехніків, інженерів-

механіків, інженерів-будівельників, землеупорядників, бухгалтерів-економістів; інспектора 

по кадрах і спецроботі; профспілкового комітету. 

 

 

Опис 3 

Справ: 8; 1983–1985 рр. 

Протоколи засідань районного агропромислового об’єднання та документи до них. 

Плани роботи районного агропромислового об’єднання. 

 

 

Опис 1ск 

Справ: 24; 1973–1985 рр. 

Протоколи зборів ради колгоспів району. 

Плани роботи ради колгоспів району (1975–1985). 
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Опис 1д 

Справ: 3; 1962 р. 

Державні книги реєстрації землекористування. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 26; 1974–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1975); загальних зборів членів 

профспілки (1974, 1977, 1979, 1980); засідань місцевого комітету (1975–1980). Звітні доповіді 

голови місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1975, 1977–1980). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1977–1980). 

Кошториси витрат (1976, 1978–1980). Річні фінансові звіти (1978–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4062  Монастирищенський районний комітет професійної спілки працівників сільського 

господарства смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 97; 1967–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 97; 1967–1980 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1967–1979). 

Протоколи: районних профспілкових конференцій та документи до них (1967, 1969, 1971, 

1974, 1976, 1979); пленумів райкому та документи до них (1968–1971, 1974–1980); засідань 

президії райкому та документи до них. 
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Плани роботи райкому (1968–1980). 

Акти перевіряння діяльності райкому ревізорами Черкаського обкому профспілки (1976–

1979). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. 

Договори на соцзмагання та інформації по підведенню підсумків соцзмагання (1970–1975, 

1978). 

Зведені профбюджети райкому. Бюджети державного соціального страхування. Звіти про 

виконання: профбюджету; бюджету державного соціального страхування. 

 

 

Ф. Р-4963  Монастирищенська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 

статистики смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 515; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 126; 1944–1962 рр. 

Документи: керівництва і контролю; організаційної роботи; відділів: планово-економічного, 

агрономічного, зоотехнічного; механізації статистичних і обчислювальних робіт; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 389; 1966–1980 рр. 

Документи: керівництва і контролю; організаційної роботи; відділів: планово-економічного, 

агрономічного, зоотехнічного; механізації статистичних і обчислювальних робіт; бухгалтерії. 
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Ф. Р-4064  Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Монастирищенської районної Ради депутатів трудящих смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 139; 1944–1974 р. 

 

Опис 1 

Справ: 51; 1944–1958 рр. 

Рішення, розпорядження Вінницького облвиконкому (1953); накази, постанови, директиви 

Вінницького облуправління автотранспорту і шосейних доріг (1946, 1948–1950, 1952); накази 

Черкаського облуправління автотранспорту і шосейних доріг (1954, 1956–1958); постанови, 

рішення райвиконкому (1952, 1954, 1956, 1957). 

Виробничий план (1954). Будівельно-фінансові плани (1946–1953, 1958). Фінансовий план 

(1945). 

Акти приймання виконаних робіт (1947, 1948, 1954). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1954, 1958). Баланс з обліку будівництва доріг 

(1944). Річні фінансові звіти (1946–1958). 

Книги обліку основних засобів (1945, 1949–1951, 1955, 1956). 

 

 

Опис 2 

Справ: 88; 1967–1974 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому. 

Річні плани будівництва та ремонту доріг. Плани-завдання колгоспам і організаціям на участь 

в будівництві та ремонті автомобільних доріг. Річні кошториси на будівництво і ремонт доріг 

та споруд. 

Річні статистичні звіти по ремонту і будівництву автомобільних доріг. Звіти про наявність і 

використання дорожньо-будівельної техніки, механізмів та обладнання (1967, 1969, 1970, 

1974). 

Статистичні звіти про роботу з кадрами (1967, 1969–1974). 

Соцзобов’язання колективу відділу. 

Плани з праці, штатні розписи та кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 
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Ф. Р-4065  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Монастирищенської 

районної Ради депутатів трудящих смт. Монастирище Монастирищенського району 

Черкаської області 

Справ: 110; 1967–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 110; 1967–1976 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського облвідділу соціального забезпечення (1967, 1968, 1972, 

1974, 1975); рішення, розпорядження райвиконкому, Накази завідуючого відділом з основної 

діяльності (1971, 1973–1976). 

Протоколи засідань районної ради соцзабезпечення та документи до них. 

Плани роботи: відділу; районної ради пенсіонерів (1972–1976). 

Довідки, акти про перевіряння роботи відділу органами вищого рівня (1967, 1976). 

Рішення райвиконкому про нагородження багатодітних матерів орденами та медалями. 

Доповідні записки, довідки та листування з Міністерством і облвідділом соцзабезпечення з 

питань роботи відділу (1967–1969). 

Інформації, статистичні звіти про роботу відділу по соцзабезпеченню. Річні звіти про 

працевлаштування та матеріально-побутове влаштування інвалідів і пенсіонерів (1972–1976). 

Річні бухгалтерські звіти про виплату пенсій і держдопомог. 

Соцзобов’язання працівників відділу (1970–1976). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4066  Виконавчий комітет Степівської сільської Ради народних депутатів с. Степівка 

Монастирищенського району Черкаської області 
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Справ: 194; 1947–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 194; 1947–1959, 1968–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1947, 1949, 1955–1959, 1968–1980); загальних 

зборів мешканців села (1949, 1952, 1955, 1968–1979); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1973–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1968–1980). 

Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1954–1959, 1972–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1947, 1952, 1953, 1955, 

1957, 1968, 1980). 

Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання (1955, 1971, 1973, 1975, 1977). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1969, 1971, 1973, 

1975–1977). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1952–1955, 1959). Кошториси витрат. Річні звіти про 

виконання сільського бюджету та надходження і видатки сум самооподаткування (1950–1959, 

1968–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948, 1950–1953). 

 

 

Ф. Р-4067  Каєтанівський маслосирзавод Черкаського управління молочної промисловості с. 

Половинчик Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 188; 1949–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1949–1953 рр. 

Розпорядження, директивні вказівки Вінницького обласного тресту маслоробної 

промисловості; накази, постанови, розпорядження ―Укрголовмаслосирпрому‖ м. Києва 

(1949); рішення, розпорядження Вінницького облвиконкому (1949–1951). 

Промислово-фінансовий план (1950). 
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Кошториси по капітальному ремонту (1951, 1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 137; 1954–1969 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського обласного тресту маслосироробної промисловості. 

Накази директора заводу з основної діяльності (1955–1960, 1962–1966). 

Протоколи виробничо-технічних нарад (1954, 1955, 1960). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1955, 1959–1968). Виробничі плани (1956, 1969). 

Фінансові плани (1954, 1958, 1969). 

Річні звіти про роботу лабораторії заводу (1958, 1962–1969). 

Документи (заходи, звіти, акти про нещасні випадки) з охорони праці і техніки безпеки (1960, 

1963, 1965–1968). 

Статистичні звіти про розприділення працівників і службовців по займаних посадах (1958–

1969). 

Соцзобов’язання колективу заводу (1960, 1962–1969). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954, 1956, 1958–1969). Річні звіти про виробничо-

фінансову діяльність заводу (1954–1964). Акти документальних ревізій виробничо-фінансової 

діяльності заводу (1954, 1957–1967). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 41; 1957–1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань заводського комітету. 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1959–1969). 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом та акти перевіряння 

їх виконання (1967–1969). 

Кошториси прибутків і видатків (1959–1964, 1966–1969). Річні фінансові звіти (1959–1969). 
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Ф. Р-4068  Монастирищенський машинобудівний завод ім. 60-річчя Жовтня Міністерства 

енергетичного машинобудування СРСР смт. Монастирище Монастирищенського району 

Черкаської області 

Справ: 1139; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 942; 1954–1980 рр. 

Накази, постанови: Головного управління ―Продмашдеталей‖ (1954–1956); Головного 

управління котлобудівельної промисловості СРСР (1965–1968); управління машинобудівної і 

хімічної промисловості: Київського Раднаргоспу (1957–1959, 1963, 1964); Черкаського 

Раднаргоспу (1960–1962). Накази директора заводу з основної діяльності (1969–1980). 

Розпорядження директора заводу з основної діяльності (1973–1980). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1956–1980). Річні плани: виробництва заводу (1969–

1980); по собівартості та прибутку заводу (1969–1976); з праці (1969–1977, 1980). Фінансові 

плани (1954, 1958–1980). 

Акти перевіряння роботи заводу органами вищого рівня (1969, 1973–1976). 

Довідки, показники про роботу заводу, направлені в органи місцевого рівня (1977, 1978). 

Техніко-економічні показники заводу (1969–1980). Звіти про виконання плану з праці (1957–

1968). 

Документи: (протоколи технічної ради і нарад, рацпропозиції, звіти) з раціоналізації і 

винахідництва (1956–1968, 1972–1980); (титульні списки, кошториси, звіти) з капітального 

будівництва (1954–1962, 1965–1980); звіти про розвиток і впровадження нової техніки (1969–

1980); (накази, плани, розрахунки, звіти) з наукової організації праці (1969–1980); 

(протоколи, договори, кошториси, звіти) науково-технічного товариства (1969–1980); 

(протоколи, накази, акти, листування) про якість продукції (1969–1980); (звіти, акти про 

нещасні випадки) з охорони праці і техніки безпеки (1957–1980). 

Документи (накази плани, довідки, звіти) про роботу з кадрами (1956–1980). 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом та акти перевіряння 

їх виконання (1969, 1974–1980). 

Документи (соцзобов’язання, інформації, довідки) по соцзмаганню (1970–1980). 
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Акти приймання-передавання справ при зміні керівників (1955, 1956, 1958, 1960, 1962, 1966). 

Штатні розписи (1954, 1955). Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізій фінансово-господарської 

діяльності заводу. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 197; 1954–1980 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1972–1980). 

Протоколи: профспілкових конференцій та документи до них (1958, 1961, 1964–1968, 1970–

1980); загальних зборів членів профспілки (1956–1961, 1963–1968, 1970–1972, 1975, 1976); 

засідань президії заводського комітету (1975–1980); засідань заводського комітету (1956–

1980); постійно-діючих виробничих нарад (1974–1976); комісії соцстраху (1958–1968). 

Плани роботи заводського комітету (1971–1980). 

Звіти про роботу заводського комітету (1956–1961, 1963–1969). Статистичні звіти 

заводського комітету з усіх видів діяльності. 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом (1958, 1964–1980). 

Акти перевіряння виконання колективних договорів (1956–1968). 

Соцзобов'язання колективу заводу (1961–1968). 

Кошториси прибутків і видатків (1961–1980). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4070  Міжколгоспна Рада комунального господарства Монастирищенського району смт. 

Монастирище Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 35; 1967–1972 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 35; 1967–1972 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського облвідділу комунального господарства. 

Протоколи: засідань міжколгоспної Ради; загальних зборів уповноважених членів колгоспів. 

Фінансові плани (1968–1972). 

Річні звіти міжколгоспної Ради (1970–1972). Інформації про роботу комунгоспів колгоспів 

району. Звіти про виконання плану з праці та наявність працюючого персоналу (1968, 1969, 

1971, 1972). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1968–1972). 

Книги обліку основних засобів, фондів та натуральних прибутків (1968–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4071  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХ з’їзду КПРС с. Шабастівка 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 74; 1950–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 74; 1950–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1950–1973 ). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1971–1974). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1970). План розвитку сільського 

господарства колгоспу (1958). Виробничо-фінансові плани (1957–1967). 

Аналізи роботи колгоспу (1969–1972). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1954, 1957–1972). 

Державний акт на вічне користування землею колгоспу (1954). 
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Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1966–1971). Сортонасіннева книга (1967–1971). 

Земельно-шнурова книга (1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4072  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Слава‖ с. Нове Місто 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 76; 1945–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 76; 1945–1972 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1945–1948, 1950–

1972). Звітні доповіді голови колгоспу (1967, 1971). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1971–1975). План розвитку 

сільського господарства (1955). Виробничо-фінансові плани (1957, 1959, 1960, 1962–1967). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1952, 1959). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1960, 1961, 1963, 1967–1972). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1967–1970). Шнурова книга обліку насіння (1968–

1970). 

Книги головних рахунків (1945, 1946). 
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Ф. Р-4073  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса с. Терлиця Монастирищенського 

району Черкаської області 

Справ: 58; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 58; 1944–1947, 1956–1960, 1965–1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1956, 1958–1960, 1965–1974); засідань правління 

колгоспу (1944, 1945, 1956, 1958–1960, 1965–1975). Звітні доповіді голови колгоспу (1970, 

1971). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1969–1972). 

Перспективні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1970). Виробничо-

фінансові плани (1957–1959, 1965–1967). 

Аналіз роботи колгоспу (1969–1973). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1965). Акти ревізійної комісії 

колгоспу (1957–1959, 1966, 1967, 1970–1973). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1959). 

Книги головних рахунків (1944–1947). Книги обліку основних засобів, грошових прибутків 

(1944–1946, 1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4074  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖ с. Антоніна 

Монастирищенського району Вінницької області 

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944–1950 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Книги головних рахунків (1946, 1947). Книги обліку: основних засобів (1946–1948); фондів та 

грошових прибутків (1947–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4075  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса с. Аврамівка 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 79; 1944–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 79; 1944–1972 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1945–1961, 1963–

1972). Звітні доповіді голови колгоспу (1968, 1970, 1971). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1967, 1969–1972). 

Перспективні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1975). План лісового 

господарства (1963). Виробничо-фінансові плани (1944–1946, 1951, 1954, 1964–1966). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1947, 1951, 1959, 1964). 

Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспу (1952, 1954–

1970). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1959, 1961, 1967–1970). Земельно-шнурові книги 

(1946, 1951). 

Книги обліку основних засобів, фондів та грошових прибутків (1948–1950). 
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Ф. Р-4076  Монастирищенська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Монастирищенської районної Ради народних депутатів м. Монастрище Черкаської області 

Справ: 113; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 113; 1945–1980 рр. 

Накази: Христинівського райвідділу народної освіти (1965); Монастирищенського районного 

відділу народної освіти (1979); рішення розпорядження райвиконкому (1967–1969, 1973). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1945–1969, 1971–1975, 1980, 1981); засідань і плани 

роботи методичних об’єднань та семінарів-практикумів учителів (1975–1980); засідань 

вихователів груп подовженого дня (1975, 1976); засідань батьківського комітету (1971, 1972, 

1975–1981); загальношкільних батьківських зборів (1971, 1972, 1975–1980). 

Перспективний план роботи школи (1972–1975). Плани роботи школи (1973, 1975, 1977–

1980). Плани навчально-виховної роботи (1963, 1966). 

Річні звіти: про роботу школи (1977–1979); учителів і класних керівників про успішність 

учнів та виконання навчальних програм (1946, 1947, 1949–1956, 1958–1979). Статистичні 

звіти школи (1958, 1968, 1969, 1977–1980). 

Соцзобов’язання колективу школи (1977–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1948, 1950, 1957–1960, 1962). Річні бухгалтерські звіти 

(1948–1951, 1957, 1959–1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4078  Виконавчий комітет Богодухівської сільської Ради народних депутатів с. 

Богодухівка Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 304; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 304; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1980); засідань виконкому (1946–1980); загальних зборів 

мешканців села (1968–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями 

(1968, 1970–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1953–1982). 

Документи (акти, довідки, пропозиції) про перевіряння роботи виконкому (1971–1975). 

Листування з органами вищого рівня про господарський і культурний розвиток села (1968, 

1969). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1951, 1957–1967, 

1971–1976). Інформації про організаційно-масову роботу (1959). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій та організаційно-масову роботу 

(1953, 1959–1964, 1967–1972, 1977, 1979, 1980). 

Накази виборців депутатам (1969–1977). Протоколи загальних зборів трудящих по 

висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 

1959, 1961, 1963, 1965, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1950, 1952–1980). Штатні розписи (1954, 1962, 1963, 1966). 

Кошториси витрат (1950, 1952–1955, 1957–1980). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1950–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948, 1950, 1963, 1971–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4080  Чорнобаївська районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів смт. Чорнобай Чорнобаївського району 

Черкаської області 

Справ: 300; 1955–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 300; 1955–1980 рр. 
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Накази Черкаського облвідділу охорони здоров’я (1977–1980); постанови, рішення 

райвиконкому (1962, 1966–1969, 1972, 1973). Накази головного лікаря з основної діяльності 

(1969–1972, 1976–1980). 

Протоколи: засідань медичної ради та документи до них (1966–1981); конференцій лікарів 

(1967–1973, 1977–1981); оперативних нарад (1967–1969); засідань протиракової комісії 

(1969–1971). 

Комплексний план санітарно-протиепідемічних заходів по профілактиці інфекційних 

захворювань (1968–1970). Плани: роботи лікарні (1967–1970, 1976–1980); роботи районних 

спеціалістів (1969–1973, 1980); роботи дільничних лікарень (1969–1973); занять по організації 

охорони здоров’я в районі (1965, 1967). 

Аналізи: медичної служби в районі (1972, 1973); діяльності медичних установ району (1964–

1966, 1973–1980). Річні звіти, зведені статистичні звіти та статистичні звіти райлікарні і 

дільничних лікарень: про стан медичного обслуговування в районі (1962–1973); про 

лікувально-профілактичну роботу (1961–1980); про тимчасову непрацездатність населення 

району (1957, 1968–1971, 1974–1980). Річні звіти райлікарні про діяльність медичних установ 

Чорнобаївської дільниці (1963, 1964). Відомості: про наявність медичних установ району 

(1958); про чисельність населення на лікарських дільницях, населених пунктах, колгоспних 

родильних будинків та дитячих садків (1969). 

Документи (плани, звіти, відомості, списки, документи про нагородження) про роботу з 

кадрами (1977–1983). Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського 

персоналу та чисельність і склад спеціалістів (1957, 1959–1973, 1976–1980). 

Списки: лікарів району (1977–1979); лікувальних установ і аптек району (1965). 

Зведені бюджети медичних установ району (1958, 1961, 1962, 1965–1980). Штатні розписи, 

кошториси витрат райлікарні та медичних установ району (1955–1958, 1961–1974, 1977–

1980). Зведені річні фінансові звіти райлікарні (1956, 1957, 1959–1973, 1977–1980). Річні 

фінансові звіти медичних установ району (1959–1961, 1964–1966). Акти перевіряння 

фінансово-господарської діяльності медичних установ району (1958, 1965–1968, 1971, 1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4081  Іркліївський риболовецький колгосп ―Прогрес‖ с. Іркліїв Чорнобаївського району 

Черкаської області 

Справ: 254; 1961–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 223; 1961–1980 рр. 

Рішення, розпорядження: Черкаського тресту рибного господарства (1961, 1963); 

райвиконкому (1961, 1966, 1968–1972); постанови, рішення облвиконкому (1966). 

Статут колгоспу (1962). 

Протоколи: загальних зборів членів рибколгоспу (1962–1980); засідань правління 

рибколгоспу; засідань технічної ради (1970–1972). Звітні доповіді голови правління 

рибколгоспу (1962, 1963, 1966–1980). 

Плани вилову риби та відомості про їх виконання (1963–1980). Виробничо-фінансові плани. 

Листування з Черкаським трестом рибного господарства з виробничих питань (1961, 1963, 

1965, 1966). 

Основні показники та аналізи фінансово-господарської діяльності рибколгоспу (1968, 1971–

1973, 1977–1979). Техніко-економічні показники роботи бригад (1971–1975). 

Документи (накази, плани, інформації, акти) про рибоводно-меліоративні роботи (1963–1967, 

1978, 1979). 

Агрономічні звіти та звіти про виробництво продуктів тваринництва (1973–1980). Довідки 

про здачу риби державі (1961, 1962). Статистичні звіти з основної діяльності рибколгоспу 

(1966–1972). Звіти: про капітальні вкладення рибколгоспу (1973–1980); про підготовку і 

підвищення кваліфікації кадрів (1974–1980). 

Документи (довідки, відомості, звіти про потерпілих при нещасних випадках) з охорони 

праці і техніки безпеки (1966, 1968–1974, 1977–1980). 

Документи: (соцзобов’язання, показники, акти, бюлетені) по соцзмаганню (1963, 1967–1973, 

1979, 1980); (нагородні листи, характеристики та інш.) про нагородження (1961, 1970, 1975). 

Штатні розписи (1977–1980). Прибутково-видаткові кошториси (1961–1963). Річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність рибколгоспу. Акти ревізії господарсько-фінансової 

діяльності рибколгоспу (1963, 1966–1972, 1974). 

 

 

Опис 2 

Справ: 31; 1964, 1967–1972, 1975–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1978–1980); загальних зборів членів 

профспілки (1964, 1970, 1972, 1975); засідань профспілкового комітету (1977–1980). 
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Статистичні звіти профспілкового комітету з усіх видів діяльності (1964, 1967–1969, 1971, 

1972, 1976–1980). 

Кошториси прибутків і видатків (1978–1980). Річні фінансові звіти (1977–1980). Акти ревізії 

фінансово-господарської діяльності профспілкового комітету (1977–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4082  Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 

Ладижинської районної Ради депутатів трудящих с. Ладижинка Ладижинського району 

Черкаської області 

Справ: 71; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 71; 1944–1959 рр. 

Накази облвідділу шляхового будівництва (1946, 1949, 1955, 1958, 1959); постанови, рішення: 

Київського облвиконкому (1948, 1949); райвиконкому (1946, 1948, 1951–1955, 1958, 1959). 

Плани по будівництву і утриманню доріг. Виробничо-фінансовий план (1950). 

Листування з облвідділом шляхового будівництва про будівництво і ремонт доріг (1944, 

1945, 1954, 1955). 

Річні звіти: про будівництво і ремонт доріг (1944–1954); про виконання плану з місцевих 

доріг та трудоучасті сільського населення в шляхових роботах (1955). Відомості про кількість 

тяглової сили в районі (1944). Акти приймання виконаних робіт по будівництву і ремонт 

доріг (1951, 1953–1959). 

Договори на соцзмагання між шляховими відділами (1953, 1958, 1959). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1948, 1950–1959). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність відділу (1944, 1946, 1947, 1953, 1954, 1956–1958). 
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Ф. Р-4083  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Бабанської районної Ради 

депутатів трудящих с. Бабанка Бабанського району Черкаської області 

Справ: 6; 1952–1958 р. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1952–1958 рр. 

План роботи відділу (1956). 

Річні фінансові звіти (1952, 1953, 1955, 1957, 1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4084  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Ладижинської районної 

ради депутатів трудящих с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської області 

Справ: 22; 1946–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1946–1959 рр. 

Рішення райвиконкому (1955, 1956, 1958, 1959). 

План роботи відділу (1959). 

Інформації про роботу відділу (1951, 1954–1956, 1958). Звіти: про працевлаштування 

інвалідів (1947, 1951, 1952, 1954–1958); про чисельність і витрати фонду зарплати (1948, 

1949). 

Звіти про виконання кошторису по місцевому бюджету (1952, 1953). Квартальні і місячні 

фінансові звіти (1946–1949, 1951, 1956, 1959). 
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Ф. Р-4085  Бабанська районна спілка споживчих і кооперативних товариств 

(райспоживспілка) с. Бабанка Бабанського району Черкаської області 

Справ: 50; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1944–1959 рр. 

Протоколи засідань і постанови райкому профспілки працівників споживчої кооперації (1955, 

1958, 1959). 

Плани господарської діяльності (1955–1958). Плани по торгівлі, аналізи виконання плану 

(1959). 

Аналізи господарської діяльності райспоживспілки (1954). Зведені річні звіти 

райспоживспілки (1955–1959). Річні статистичні звіти райспоживспілки і сільпо про 

виконання плану (1956–1958) 

Документи (титульні списки, договори, акти, кошториси) по капітальному будівництву (1951, 

1952). 

Штатні розписи, кошториси витрат райспоживспілки (1955–1959). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність: райспоживспілки (1944–1954); сільпо (1956–1959). Акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності райспоживспілки (1944–1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4086  Ладижинська районна спілка споживчих і кооперативних товариств 

(райспоживспілка) с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської області 

Справ: 52; 1944–1959 рр. 
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Опис 1 

Справ: 52; 1944–1959 рр. 

Постанови Київської облспоживспілки (1952). 

Протоколи: засідань правління райспоживспілки (1947, 1951, 1953–1959); зборів 

уповноважених пайовиків (1953–1955, 1957). 

Плани господарської діяльності райспоживспілки (1956–1959). 

Статистичні звіти про виконання плану: райспоживспілки (1944–1946, 1948, 1949, 1951–1953, 

1958); сільпо (1944–1946, 1948, 1949, 1951–1953, 1958). Звіти про чисельність працівників і 

службовців та витрати фонду зарплати (1946). 

Договори на соцзмагання між райспоживспілками (1955). 

Списки працівників і службовців райспоживспілки та сільпо (1956). 

Штатний розпис, кошторис витрат райспоживспілки (1955). Вступний баланс (1944). Річні 

звіти про фінансово-господарську діяльність: райспоживспілки; сільпо (1944–1950, 1952–

1958). 

 

 

 

Ф. Р-4087  Редакція газети ―Нове село‖ – орган Бабанського райкому Компартії України і 

районної Ради депутатів трудящих с. Бабанка Бабанського району Черкаської області 

Справ: 20; 1950–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1950–1959 рр. 

Накази Київського облуправління у справах поліграфічної промисловості, видавництв і 

книжкової торгівлі (1952). 

Звіти: про виконання плану з праці (1951, 1959); про виконання плану капітального 

будівництва та плану введення основних фондів (1952, 1955). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні баланси (1951, 1952). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність редакції (1954–1959). 
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Книга обліку основних засобів (1951–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4088 Редакція газети ―Колгоспні лани‖ – орган Ладижинського райкому Компартії 

України і районної Ради депутатів трудящих с. Ладижинка Ладижинського району 

Черкаської області 

Справ: 28; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1944–1959 рр. 

Планові показники редакції (1953). Технічний огляд виконання плану (1950). 

Список працівників редакції (1950). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950–1959). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність редакції і типографії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4089  Дубівська машинно-тракторна станція (МТС) с. Дубова Бабанського району 

Черкаської області 

Справ: 37; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1944–1958 рр. 



1766 

 

Накази: Київського облуправління сільського господарства (1950, 1951); Черкаського 

облуправління сільського господарства (1956). 

Виробничо-фінансові плани. 

Листування з Черкаським облуправлінням сільського господарства про виробничу діяльність 

МТС (1955). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність МТС (1944–1957). 

Інвентарні книги (1949, 1950, 1952). 

 

 

Ф. Р-4090  Бабанський маслозавод Черкаського обласного тресту ―Маслосирпром‖ с. Бабанка 

Бабанського району Черкаської області 

Справ: 33; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1944–1959 рр. 

Накази, постанови облтресту (1946, 1948, 1951, 1954, 1955, 1957, 1959). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1952–1957). Промислово-фінансові плани (1948, 1951). 

Фінансовий план (1958). 

Листування з облтрестом про виробничу діяльність заводу (1955–1957, 1959). 

Огляди виконання плану (1954). Місячні звіти про виконання плану з праці (1955, 1957). 

Тимчасові норми амортизації обладнання та витрат сировини (1944). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1956, 1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4091  Ладижинський маслозавод Черкаського обласного тресту ―Маслосирпром‖ с. 

Ладижинка Ладижинського району Черкаської області 
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Справ: 20; 1954–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1954–1960 рр. 

Накази облтресту (1956). 

Техніко-промислово-фінансові плани, Виробничі плани (1959, 1960). Фінансові плани (1959, 

1960). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1956–1960). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність заводу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4092  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Дмитрушки Уманського 

району Київської області 

Справ: 4; 1947–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1947–1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу. 

Книги обліку фондів, грошових прибутків і їх розприділення (1948). 
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Ф. Р-4093  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖ с. Черповоди Ладижинського 

району Київської області 

Справ: 16; 1945–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1945–1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1949). 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1949). 

Типові договори колгоспу з машинно-тракторною станцією (1947–1949). 

Звіти по тваринництву (1945). Результати аналізу насіння (1947–1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1949). Бухгалтерські 

документи (1945). 

Книга головних рахунків (1947). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4094  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Коржовий Кут Бабанського 

району Черкаської області 

Справ: 32; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1944–1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944 1945, 1947, 1951–1957); засідань правління 

колгоспу (1945–1957). 

Виробничі плани (1947, 1949, 1951 1954–1957). 
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Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944 1946–1952). 

Книга головних рахунків (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4095  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Косенівка Бабанського 

району Київської області 

Справ: 3; 1950 р. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1950 р. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; зборів членів 

бригад. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4096  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖ с. Косенівка Бабанського 

району Київської області 

Справ: 2; 1949–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1949, 1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 
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Ф. Р-4097  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17-го партз’їзду с. Косенівка 

Бабанського району Київської області 

Справ: 2; 1950 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1950 р. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4098  Черкаський обласний психоневрологічний диспансер відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської 

області 

Справ: 678; 1946–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1946–1953 рр. 

Накази: Міністерства охорони здоров’я УРСР, Київського обласного та Черкаського міського 

відділів охорони здоров’я (1952); рішення міськвиконкому (1953). 

Протоколи патолого-анатомічних розтинів (1950). 

Річні статистичні медичні звіти (1948–1953). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про виконання кошторису по бюджету. 
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Опис 2 

Справ: 550; 1954–1984 рр. 

Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР (1955–1957, 1959, 1961, 1962, 1971–1974); 

накази, розпорядження обласного і міського відділів охорони здоров’я (1954–1977); рішення 

облвиконкому (1954, 1958–1960, 1963, 1975–1977); рішення міськвиконкому (1954, 1956–

1961). Накази головного лікаря диспансера з основної діяльності (1964–1970, 1980–1984). 

Методичні листи диспансера (1959–1962, 1976, 1977). 

Протоколи: конференцій лікарів (1983); нарад керівників психоневрологічних установ 

області (1971–1975). Програми науково-практичних конференцій невропатологів і психіатрів 

(1971–1973). 

Перспективні плани по розвитку психоневрологічної служби області обласного диспансера, 

відділень та кабінетів райлікарень (1971–1975, 1981–1985). Плани: основних організаційних 

заходів по наданню психіатричної допомоги населенню області (1963–1984); диспансера та 

відділень райлікарень (1971, 1983). 

Основні показники медичної допомоги при психічних захворюваннях (1971, 1972, 1978–

1984). Кон’юнктурні огляди по матеріалах річних звітів психоневрологічних установ області 

(1971–1973, 1979, 1981, 1982). 

Зведені річні статистичні медичні звіти диспансеру і річні звіти районних диспансерів. Річні 

статистичні медичні звіти диспансеру. Річні текстові звіти про діяльність диспансеру (1960–

1984); районних і міжрайонних диспансерів та лікарень (1960–1984). Звіти про роботу 

судово-психіатричної експертизи (1978–1980). Одноразові статистичні звіти диспансеру про 

чисельність і склад спеціалістів (1963–1974). 

Документи: (плани, довідки, звіти, відомості) про роботу обласної комісії по боротьбі з 

паралічами у дітей при диспансері (1964–1970); (плани, інформації) по розповсюдженню 

передового досвіду та обміну досвідом (1964–1970, 1972). 

Документи (плани, заходи, звіти про нещасні випадки) з охорони праці і техніки безпеки 

(1978, 1979). 

Акти амбулаторно-судово-психіатричної експертизи (1970–1982). 

Журнали реєстрації хворих по стаціонарному лікуванню (1963–1970). 

Списки лікарів диспансера (1968, 1969). 

Соцзобов’язання колективу диспансера та довідки про підсумки їх виконання (1981–1984). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954–1975). Річні бухгалтерські звіти (1954–1975). 

Документи: (протоколи, довідки, звіти) групи народного контролю (1978–1984); (протоколи, 

кошториси, звіти) профспілкового комітету (1981–1984). 
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Опис 1д 

Справ: 29; 1955–1970 рр. 

Те саме. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 74; 1960–1980 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1971, 1972). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів і документи до них (1964, 1966–1968, 

1970–1975); загальних зборів членів профспілки (1967, 1969, 1970); виробничих нарад (1963–

1965); засідань місцевого комітету (1961–1965, 1975, 1977). 

Плани роботи місцевого комітету (1966–1968, 1971–1980). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1966–1974). 

Колективні договори між адміністрацією диспансера і місцевим комітетом (1964–1971). 

Соцзобов’язання колективу диспансера (1971–1980). 

Кошториси прибутків і видатків (1964, 1966–1970, 1972–1974, 1976–1980). Річні фінансові 

звіти (1960–1964, 1966–1974, 1976–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4099  Відділ культури виконавчого комітету Звенигородської районної Ради народних 

депутатів м. Звенигородка Черкаської області 

Справ: 225; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 212; 1946–1974 рр. 

Накази, постанови, директиви Черкаського облуправління культури (1959–1974); постанови, 

рішення райвиконкому (1950–1952, 1956–1960, 1963–1973). 

Протоколи: Ради відділу і документи до них (1963–1966, 1968–1973); засідань Ради по 

лекційній пропаганді (1951). 

Планові завдання культурно-освітньої роботи відділу (1956). Плани роботи: відділу (1955, 

1967–1974); культурно-освітніх установ (1968–1973); лекторської групи відділу (1946, 1951); 

експлуатації кіномережі (1954–1956). Мережа гуртків художньої самодіяльності (1949). 

Документи (програми, заходи, протоколи виступів) про проведення свят і масових заходів 

(1963, 1966, 1968–1973). 

Зведені дані про мережу культурно-освітніх установ (1954). Річні звіти: про роботу відділу 

(1947, 1949, 1950, 1954, 1956, 1966–1972); про стан культурно-масової роботи в районі (1950); 

клубних установ і масових бібліотек району (1949); по кінофікації (1951–1956). Річні 

інформаційні звіти та статистичні звіти про роботу культурно-освітніх установ (1956–1974). 

Списки: працівників культурно-освітніх установ (1950); пам’ятників району (1950). 

Соцзобов’язання працівників культури (1968, 1972–1974). 

Штатні розписи, кошториси витрат: відділу (1946, 1950, 1956, 1957, 1970–1972, 1974); 

підвідомчих установ (1954, 1959–1963, 1966, 1972). Річні бухгалтерські звіти відділу (1950, 

1954, 1960, 1962, 1963, 1971, 1974). Акти документальних ревізій фінансово-господарської 

діяльності відділу (1954, 1957, 1963). 

 

 

Опис 2 

Справ: 13; 1975–1980 рр. 

Протоколи засідань і рішення Ради відділу (1976, 1977). 

Плани роботи відділу (1975–1978, 1980). 

Штатні розписи відділу і підвідомчих установ (1979). Річні бухгалтерські звіти відділу (1975–

1978, 1980). 
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Ф. Р-4100  Шахтоуправління ―Ватутінське‖ Олександрійського виробничого об’єднання по 

видобутку вугілля Міністерства вугільної промисловості УРСР м. Ватутіне Звенигородського 

району Черкаської області 

Справ: 1118; 1946–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 899; 1946–1985 рр. 

Накази: тресту ―Ватутінвугілля‖ (1953–1963); рудоуправління ―Ватутінське‖ (1964–1970); 

Юрківського будівельно-монтажного управління (1946, 1947, 1949–1952). Накази директора 

шахтоуправління з основної діяльності (1971–1985). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1972–1975). Річні плани з виробництва, праці та 

собівартості (1947, 1948, 1950–1985). Річні організаційно-технічні заходи по забезпеченню 

виконання планових завдань та звіти про їх виконання (1974, 1975). 

Доповіді управляючого про роботу шахтоуправління (1957–1959, 1968, 1969). Річний 

виробничо-технічний звіт (1952). Річні статистичні звіти про виконання планів з усіх видів 

діяльності (1953–1985). Річні звіти про використання обладнання на підприємствах 

шахтоуправління (1946–1974). 

Документи: (протоколи, рацпропозиції, висновки, листування) з раціоналізації і 

винахідництва (1949–1970 ); (плани, звіти, проекти) про видобуток та якість вугілля (1953–

1965); (постанови, протоколи, звіти) про відведення земельних ділянок під будівництво 

(1949–1964); (титульні списки, плани, звіти, акти приймання об’єктів) з капітального 

будівництва (1946–1978); звіти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом (1957–1971). 

Документи (накази, плани, звіти, про нагородження) про роботу з кадрами (1948–1975). 

Колективні договори між адміністрацією шахтоуправління і профспілковим комітетом та 

документи про їх виконання (1969–1978). 

Акти приймання-передавання справ при зміні керівників (1951–1953, 1957, 1958). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1974, 1977–1981, 1983–1985). Річні бухгалтерські 

звіти (1947–1985). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності шахтоуправління (1958–

1966). 

 

Опис 2 

Справ: 219; 1953–1972 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1958–1972). 
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Протоколи: профспілкових конференцій (1953–1955, 1957–1959, 1961–1963, 1965, 1967, 

1969); пленумів райкому профспілки (1953–1970); засідань президії райкому; засідань 

профспілково-господарського активу підприємств управління (1953–1965). 

Зведені статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1960–1972). 

Річні звіти технічного інспектора про охорону праці і техніку безпеки (1958–1972). 

Колективні договори між адміністрацією шахтоуправління та райкомом профспілки (1964–

1972). 

Зведені профбюджети райкому (1960–1971). Бюджети державного соціального страхування 

(1960–1971). Зведені фінансові звіти райкому (1958–1972). Зведені звіти райкому про 

виконання профбюджету (1958–1972). Фінансові звіти про виконання бюджету державного 

соціального страхування (1958–1972). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності: 

райкому (1957–1972); первинних профорганізацій (1957–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4101  Ватутінське управління механізації робіт тресту ―Черкасисільбуд‖ м. Ватутіне 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 81; 1964–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 64; 1964–1972 рр. 

Накази: начальника тресту ―Черкасисільбуд‖ (1966, 1969); начальника управління з основної 

діяльності (1965–1967, 1971, 1972); розпорядження начальника управління (1968, 1969). 

Протоколи виробничих нарад (1968, 1970–1972). 

План з праці (1966). Фінансові плани (1964, 1966). 

Документи (рацпропозиції, заяви, розрахунки, звіти) з раціоналізації і винахідництва (1965–

1972). Плани заходів та річні звіти про впровадження нової техніки в виробництво (1970, 

1971). Приписи з охорони праці і техніки безпеки (1969–1972). 

Річні звіти: про підготовку і підвищення кваліфікації працівників і службовців (1969–1972); 

про чисельність та склад спеціалістів (1966); про прийом на роботу молоді (1966, 1969, 1970). 
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Колективні договори між адміністрацією управління і будівельним комітетом (1969, 1970, 

1972). 

Соцзобов’язання колективу управління (1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1966–1972). Річні бухгалтерські звіти.  

 

 

Опис 1м 

Справ: 17; 1966–1972 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1967). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1966, 1968); загальних зборів 

членів профспілки (1967–1969, 1971); засідань будівельного та місцевого комітетів. 

Кошторис прибутків і видатків (1972). Річні фінансові звіти (1971, 1972). 

 

 

Ф. Р-4103  Редакція газети ―Шевченків край‖ – орган Звенигородського райкому Компартії 

України і районної Ради народних депутатів м. Звенигородка Черкаської області 

Справ: 155; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 155; 1950–1980 рр. 

Накази, розпорядження: Черкаського облуправління культури (1954, 1955); Черкаського 

облуправління по друку (1964–1971); Черкаського обласного книжково-газетного 

видавництва (1956–1962). 

Протоколи редакційних нарад (1962–1980). 

Положення про районну типографію (1955). 

Плани роботи редакції (1962–1980). 

Звіти про роботу редакції (1965–1967). 

Контрольні екземпляри газети ―Прапор перемоги‖ (1950–1962); ―Шевченків край‖ (1962–

1980). 
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Акти приймання-передавання справ при зміні редакторів (1951, 1959). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1951–1980). Річні бухгалтерські звіти (1950–1952, 1954–

1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4105  Звенигородська дитяча музична школа ім. Леніна управління культури 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Звенигородка 

Черкаської області 

Справ: 153; 1955–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 153; 1955–1980 рр. 

Накази Черкаського облуправління культури (1955–1958, 1965–1971). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1957–1964, 1968–1980); методичних об’єднань (1958–

1962, 1970–1977); засідань учителів (1962–1967). 

Плани учбово-виховної роботи (1964–1978). 

Річні звіти: про роботу школи (1955–1958, 1962–1977); про успішність і відвідування учнів 

(1970, 1971); про виконання плану з праці (1959, 1960, 1962, 1963, 1965, 1967, 1968). Звіти 

учителів про учбово-виховну роботу (1965). 

Річні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу (1962–1968, 1970). 

Журнали внутрішкільного контролю (1958–1964, 1967–1971). 

Соцзобов’язання працівників школи (1975–1979). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1955–1969, 1975–1977). Річні бухгалтерські звіти (1955–

1960, 1962–1965, 1967). Акти ревізії фінансово-господарської діяльності школи (1968). 
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Ф. Р-4106  Звенигородська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа ім. 

С.М.Кірова відділу народної освіти виконавчого комітету Звенигородської районної Ради 

депутатів трудящих м. Звенигородка Черкаської області 

Справ: 105; 1944–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 105; 1944–1971 рр. 

Накази райвідділу народної освіти (1944–1963, 1965, 1966). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1947–1951, 1954–1972); нарад при директорі школи 

(1965–1971); методичних нарад (1963, 1966–1968); методичних об’єднань класних керівників 

(1961–1971); засідань предметних комісій (1967–1972); засідань батьківського комітету 

(1966–1968). 

Плани: учбово-виховної роботи (1954, 1958, 1962, 1964–1970); роботи предметних і 

методичних комісій (1964–1969). 

Акти, пропозиції за результатами інспекторських перевірянь школи (1964, 1968). 

Звіти: про роботу школи (1954, 1957, 1965); про стан учбово-виховного процесу в школі 

(1964–1968). Статистичні звіти школи на початок і кінець навчального року (1944–1953, 

1955). 

Списки учителів (1946, 1947, 1951, 1953–1960). 

Акти приймання-передавання справ при зміні директора (1957, 1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1955). 
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Ф. Р-4107  Звенигородська середня школа-інтернат відділу народної освіти виконавчого 

комітету Звенигородської районної Ради депутатів трудящих м. Звенигородка Черкаської 

області 

Справ: 46; 1960–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1960–1972 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1969–1972); нарад при директорі школи (1968, 1969); 

засідань методичних об’єднань учителів (1968, 1971). 

Плани роботи: школи (1961–1963, 1966, 1968–1970); предметних комісій (1968). 

Пропозиції за результатами інспекторських перевірянь школи та документи по виконанню 

пропозицій (1968–1971). 

Звіти про роботу школи (1961, 1962, 1965, 1967). Річні звіти про виконання плану з праці 

(1963, 1965, 1967, 1970, 1971). 

Список учителів (1966). 

Штатний розпис, кошториси витрат (1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4108  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Пам’ять Шевченка‖ с. Гусакове 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 97; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 89; 1944–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1949–1953, 1956–1973); засідань правління 

колгоспу (1947–1953, 1955–1973). Звітні доповіді голови колгоспу (1969, 1970, 1972, 1973). 
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Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1970–1973). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові 

плани (1957, 1960–1963, 1971–1973). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1965, 1967–1970). Сортонасіннева книга (1958–

1962). Шнурові книги обліку насіння (1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1970, 1972–1975). 

 

 

Опис 2 

Справ: 8; 1976–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1976, 1977, 1980).  

Шнурова книга обліку насіння. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4109  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Пединівка Вільшанського 

району Київської області 

Справ: 37; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1946, 1950); засідань правління колгоспу 

(1944–1946, 1950); бригадних зборів (1946–1949). 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1946). 

Агрономічний звіт (1944). Річні звіти по тваринництву (1945, 1946, 1948, 1950). 

Соцзобов’язання колгоспу, бригад, ланок та акти перевіряння їх виконання 1948–1950 рр. 
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Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1946, 1948–1950). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу (1944–1946, 1948, 1949). Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1944). 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків (1944–1947, 1950). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4110  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова с. Пединівка Вільшанського 

району Київської області 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948, 1950); засідань правління колгоспу (1948, 

1949). 

Виробничо-фінансовий план (1946). 

Прибутково-видаткові кошториси (1946, 1947, 1949, 1950). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу (1944, 1945, 1947–1950). Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1945, 1946, 1950).  

Книга обліку фондів (1948). 
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Ф. Р-4111  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дружба‖ с. Пединівка Звенигородського 

району Черкаської області 

Справ: 69; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1951–1970 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1952–1970). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1967, 1970). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1968, 1969). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові 

плани (1958–1960, 1962, 1965). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1961–1972). Сортонасіннева книга (1958–1961). 

Шнурові книги обліку насіння (1961, 1966, 1969). 

 

 

Опис 2 

Справ: 26; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1975, 1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1975, 1976, 1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4112  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―15-річчя ВЛКСМ‖ с. Боровикове 

Вільшанського району Київської області 

Справ: 30; 1944–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ: 30; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державні плани відбудови і розвитку сільського господарства колгоспу (1948, 1949). 

Виробничий план (1950). 

Договори, умови на соцзмагання між колгоспами (1945–1947, 1949, 1950). 

Прибутково-видатковий кошторис (1950). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1949, 1950). 

Книги обліку основних засобів, грошових прибутків (1945–1948). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Ф. Р-4113  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖ с. Боровикове Вільшанського 

району Київської області 

Справ: 28; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1947); засідань правління колгоспу (1944–

1948). 

Державні плани відбудови і розвитку сільського господарства колгоспу (1948, 1949). 

Трирічний план розвитку продукти тваринництва (1949–1951). Виробничі плани (1945–1948, 

1950). 

Умови на соцзмагання між колгоспами (1945, 1946, 1949). 

Прибутково-видаткові кошториси (1946–1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944, 1946–1950). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1948). 
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Ф. Р-4114  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Прапор комунізму‖ с. Боровикове 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 93; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 69; 1951–1973 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1951, 1955, 1957– 

1973). Звітні доповіді голови колгоспу (1962–1973). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1968, 1969, 1971–

1973). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1970). План розвитку сільського 

господарства колгоспу (1964–1965). Виробничо-фінансові плани (1951, 1955–1960, 1962, 

1965, 1971–1973). 

Основні показники соцзобов’язань по колгоспу (1965, 1971, 1972). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1954–1960). 

Книги обліку основних засобів, грошових і натуральних прибутків (1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 24; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1974–1976, 1979, 

1980). 
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Ф. Р-4116  Виконавчий комітет Білозірської сільської Ради народних депутатів с. Білозір’я 

Черкаського району Черкаської області 

Справ: 354; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1944–1954 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету організаційно-масової роботи, виборчої комісії по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 300; 1955–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету організаційно-масової роботи, виборчої комісії по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4119  Черкаський районний комітет професійної спілки медичних працівників с. 

Червона Слобода Черкаського району Черкаської області 

Справ: 56; 1961–1976 рр. 
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Опис 1 

Справ: 56; 1961–1976 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1967, 1976). 

Протоколи: профспілкових конференцій і документи до них (1969, 1971, 1976); пленумів 

райкому і документи до них (1965, 1966, 1968–1972, 1975, 1976); засідань президії райкому 

(1965, 1966, 1968–1976). 

Плани роботи райкому (1969, 1975, 1976). 

Довідки: про роботу райкому (1967–1969); про підсумки огляду-конкурсу ліквідованих 

установ (1967–1973, 1976). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1967–1976). 

Кошториси витрат (1962, 1965–1976). Річні фінансові звіти (1961, 1962, 1965–1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4121  Виконавчий комітет Руськополянської селищної Ради народних депутатів с-ще 

Руська Поляна Черкаського району Черкаської області 

Справ: 438; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 102; 1944–1957 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчої комісії по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 328; 1958–1980 рр. 
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Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчої комісії по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

Опис 1м 

Справ: 8; 1959, 1961, 1963, 1965 рр. 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати до селищної 

Ради і голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4122  Смілянський районний комітет народного контролю м. Сміла Черкаської області 

Справ: 526; 1963–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 526; 1963–1990 рр. 

Протоколи засідань райкому (1977–1990). 

Плани роботи райкому та його позаштатних відділів (1981–1990). 

Доповідні записки органам вищого рівня про роботу народного контролю (1978). 

Доповідні записки, інформації, звіти про роботу райкому (1963–1965, 1967). Текстові і 

статистичні звіти райкому (1980–1990). 

Інформації про хід навчання членів груп і постів народного контролю в районі, направлені в 

обком народного контролю (1969–1977). 

Документи: (довідки, інформації, акти) про перевіряння роботи груп народного контролю 

(1968–1978); (протоколи, довідки, інформації) про проведення звітів і виборів груп народного 

контролю (1968–1974, 1976–1990); (постанови, довідки, акти, звіти) про роботу груп і постів 

народного контролю (1964, 1976–1990). 

Списки складу райкому, груп народного контролю та статистичні довідки про склад груп 

народного контролю (1982). 
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Документи (доповідні записки, довідки, інформації, акти) перевіряння діяльності 

підприємств, установ, організацій, колгоспів та радгоспів. 

Листи, заяви, скарги громадян та документи по їх розгляду (1963–1973, 1978–1990). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4123  Смілянський районний комітет професійної спілки працівників державних установ 

м. Сміла Черкаської області 

Справ: 124; 1966–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 124; 1966–1990 рр. 

Постанови, рішення Черкаського обкому профспілки (1966–1969, 1971, 1974–1980). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1967, 1969, 1976, 1979, 1981, 1983, 

1984, 1986, 1989); засідань президії райкому (1967–1990); звітно-виборних профзборів в 

низових профорганізаціях (1967–1980, 1984–1986). 

Плани роботи райкому (1967–1986, 1990). 

Річні статистичні звіти райкому та звіти місцевих комітетів з усіх видів діяльності (1966–

1982). 

Акти приймання – передавання справ при зміні голови райкому (1968, 1969, 1971). 

Кошториси витрат (1967–1971, 1974, 1975, 1978–1986). Річні фінансові звіти (1967–1971, 

1974, 1975, 1978–1986). 

 

 

Ф. Р-4124  Костянтинівський цегельний завод Черкаського тресту промисловості будівельних 

матеріалів с. Костянтинівка Смілянського району Черкаської області 

Справ: 252; 1944–1971 рр. 
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Опис 1 

Справ: 166; 1944–1971 рр. 

Накази, інформації Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР (1956, 1957, 

1970); накази Київського Раднаргоспу (1965); накази, вказівки Черкаського тресту 

промисловості будівельних матеріалів (1963–1971); накази, розпорядження, вказівки 

Черкаського облуправління промисловості будівельних матеріалів (1957–1962); рішення, 

розпорядження райвиконкому (1956–1958, 1965, 1967–1970). Накази директора заводу з 

основної діяльності (1970–1972). 

Протоколи технічних засідань (1957–1960, 1962). 

Промислово-виробничі плани (1945, 1947, 1949–1952, 1954). Техніко-промислово-фінансові 

плани (1956–1971). Плани виробництва (1965, 1966). Фінансові плани (1957, 1961–1971). 

Прийняті раціоналізаторські пропозиції (1967, 1969–1971). Документи: (титульні списки, 

кошториси, звіти) з капітального будівництва (1949, 1956–1967); (плани, заходи, журнали 

обліку нещасних випадків) з охорони праці і техніки безпеки (1957, 1963, 1966–1970). 

Звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів (1969–1971). Статистичні звіти про 

чисельність працівників апарату управління та розприділення всіх працюючих по займаних 

посадах (1970, 1971). 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом профспілки та 

підсумки їх виконання (1963, 1964). 

Соцзобов’язання колективу заводу (1968). Підсумки виконання соцдоговорів (1957). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1956–1971). Річні бухгалтерські звіти (1946, 1950–1971). 

Акти комплексних документальних ревізій фінансово-господарської діяльності заводу (1970, 

1971). 

Касові книги основного виробництва (1944–1949, 1951, 1952, 1954). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 86; 1961–1971 рр. 

Вказівки Черкаського обкому профспілки (1962–1971). 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1961–1964, 1967, 1969–1971); загальних зборів 

членів профспілки (1961–1964, 1967, 1969–1971); засідань заводського комітету. 
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Звіти про роботу завкому (1961, 1965, 1968, 1969). Статистичні звіти завкому з усіх видів 

діяльності. 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом та акти перевіряння 

їх виконання. 

Соцзобов'язання колективу заводу та інформації про хід їх виконання (1961, 1962, 1965, 1970, 

1971). 

Кошториси прибутків і видатків. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4127  Ротмистрівська лугомеліоративна станція будівельно-монтажного тресту 

―Дніпроводбуд‖ смт. Ротмистрівка Смілянського району Черкаської області 

Справ: 53; 1960–1967 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 53; 1960–1967 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського облуправління водного господарства (1960–1962, 1964, 

1966, 1967); рішення райвиконкому (1960, 1962, 1963, 1967). 

Виробничо-фінансові плани. 

Проектна документація і кошториси на виконані роботи в колгоспах району (1963–1966). 

Колективні договори між адміністрацією станції і робітничим комітетом профспілки (1961–

1967). 

Річні бухгалтерські звіти (1961–1967). 

Касова книга (1960–1961). 
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Ф. Р-4129  Виконавчий комітет Ротмистрівської селищної Ради народних депутатів смт. 

Ротмистрівка Смілянського району Черкаської області 

Справ: 343; 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 343; 1944–1985 рр. 

Протоколи: сесій селищної Ради (1945–1985); засідань виконкому (1945–1985); загальних 

зборів мешканців селища (1946, 1954, 1957–1964, 1966–1973, 1975–1982, 1984, 1985); звітних 

зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1951, 1955, 1959, 1962, 1963, 1965, 1966, 

1969, 1970, 1972–1985). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948, 1951, 1954, 1957–1987). 

Плани роботи виконкому (1981–1985). 

Акти перевіряння роботи виконкому (1949). 

Листування з райвиконкомом і організаціями місцевого рівня про господарський та 

культурний розвиток селища (1968–1970, 1973). 

Договори, умови на соцзмагання між селищними Радами і акти перевіряння їх виконання 

(1954, 1956, 1958, 1968–1970, 1979). Доповідні записки, інформації та звіти про 

організаційно-масову роботу (1957, 1959–1980). 

Статистичні звіти про кількість худоби, населення, посівів (1944, 1945, 1980). 

Накази виборців депутатам і відомості про їх виконання (1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977–

1979). Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати селищної 

Ради, окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1955, 1957–1959, 1961, 1963, 1965–1967, 1969, 1971, 

1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985). 

Бюджети селищної Ради (1946–1985). Штатні розписи (1951–1954). Кошториси витрат (1949, 

1951–1985). Річні звіти про виконання селищного бюджету (1951–1985). 

Книги обліку доходів і видатків селищного бюджету (1946, 1948–1950, 1955). 

Відомості про репатрійованих громадян селища (1946). 
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Документи (протоколи, плани, акти перевіряння) групи народного контролю (1983, 1985). 

 

 

Ф. Р-4130  Смілянський районний комітет професійної спілки працівників державної торгівлі 

і споживчої кооперації м. Сміла Черкаської області 

Справ: 119; 1963–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 119; 1963–1980 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження Черкаського обкому профспілки (1965–1971). 

Протоколи: профспілкових конференцій (1965, 1967, 1971, 1974, 1976, 1979); пленумів 

райкому (1965, 1967–1969, 1975, 1977–1980); засідань президії райкому; звітно-виборних 

зборів низових профорганізацій і документи до них (1965–1967, 1972–1976). 

Плани роботи райкому (1965–1980). 

Річні статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1965–1980). 

Колективні договори Смілянської райспоживспілки, місцевих комітетів профспілки та акти 

перевіряння їх виконання (1966–19721, 1974–1976). 

Соцзобов’язання колективу Смілянської райспоживспілки та акти перевіряння їх виконання 

(1966–1969, 1977–1980). 

Кошториси прибутків і видатків (1966–1980). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4132  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ордена ―Знак Пошани‖ ім. Щорса с. 

Березняки Смілянського району Черкаської області 

Справ: 88; 1959–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 35; 1959–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1969, 1970). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1969). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу. Виробничо-фінансові плани (1959–

1962). 

Агрономічні звіти (1970). Зоотехнічні звіти (1965). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1966). Сортонасіннева книга (1959–1963). 

 

 

Опис 2 

Справ: 53; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1971–1974); зборів уповноважених членів 

колгоспу (1975–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного  аналізу (1971–1973, 1975–1981). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу. Шнурова книга обліку насіння (1971–1975). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4133  Рада голів профспілкових комітетів працівників культури міста Сміла м. Сміла 

Черкаської області 

Справ: 103; 1960–1990 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 69; 1960–1975 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1963–1969). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій і документи до них (1961, 1963, 

1965, 1967, 1969, 1971, 1974); засідань президії райкому профспілки (1963–1975). 

Плани роботи райкому (1966–1975). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1962–1975). 

Кошториси прибутків і видатків (1961–1973). Річні фінансові звіти (1961–1973). 

Книги обліку основних засобів (1960–1963, 1965, 1966). 

 

 

Опис 2 

Справ: 34; 1976–1990 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій і документи до них; засідань 

президії райкому профспілки. 

Плани роботи райкому. 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. 

Кошториси прибутків і видатків. Річні фінансові звіти. 

Книги обліку основних засобів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4134  Виконавчий комітет Куцівської сільської Ради народних депутатів с. Куцівка 

Смілянського району Черкаської області 

Справ: 344; 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 344; 1944–1985 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1947–1950, 1952–1985); засідань виконкому (1944–1959, 

1961–1985); загальних зборів мешканців села (1945, 1964–1985); звітних зборів виборців і 

звіти депутатів перед виборцями (1949, 1956–1964, 1966–1975, 1977–1985). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1947, 1949–1954, 1957–1987). 

Плани роботи виконкому (1981–1985). 

Листування з райвиконкомом про благоустрій села (1964). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1951, 1953–1956, 

1962–1964, 1966–1976). Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу 

(1957, 1961–1963, 1969, 1978–1980, 1985). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1985); про кількість 

господарств, населення та худоби (1944, 1946, 1981). 

Акти приймання-передавання справ при зміні секретаря сільради (1951, 1952). 

Накази виборців депутатам (1951, 1954, 1957–1959, 1961, 1963–1969, 1971, 1972, 1985). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1946, 1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 

1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1982, 1985). 

Бюджети сільради (1946–1985). Штатні розписи (1949–1958, 1960–1964). Кошториси витрат 

(1945, 1946, 1948–1951, 1953–1978, 1982–1985). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1947, 1960–1985). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948–1951, 1953–1959). 

Списки: сімей працівників і службовців, які тимчасово проживали на території села (1944–

1946); господарств, що брали участь у самообкладанні (1944, 1945); репатрійованих громадян 

(1945, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4137  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса с. Березняки Смілянського 

району Черкаської області 

Справ: 19; 1951–1958 рр. 
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Опис 1 

Справ: 19; 1951–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1956, 1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4138  Смілянський районний комітет професійної спілки працівників агропромислового 

комплексу м. Сміла Черкаської області 

Справ: 228; 1965–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 165; 1965–1975 рр. 

Постанови, розпорядження Черкаського обкому профспілки (1965–1971, 1973, 1975). 

Протоколи: звітно-виборних районних конференцій (1965, 1967, 1969, 1971, 1974); пленумів 

райкому; засідань президії райкому; звітно-виборних профзборів низових профорганізацій і 

документи до них. 

Плани роботи райкому. 

Довідки, інформації про роботу райкому (1967–1971). Річні статистичні звіти райкому і 

низових профорганізацій з усіх видів діяльності. 

Довідки, інформації про стан охорони праці і техніки безпеки (1966–1975). 

Зведені профбюджети райкому і низових профорганізацій (1966–1975). Бюджети державного 

соціального страхування райкому (1966–1975). Кошториси витрат (1965). Зведені кошториси 

централізованого союзного фонду соцстрахування колгоспників (1970–1975). Зведені звіти 

райкому і низових профорганізацій про виконання профбюджету. Річні фінансові звіти 

райкому і низових профорганізацій про виконання бюджету державного соціального 

страхування. Зведені фінансові звіти про виконання кошторису централізованого союзного 

фонду соцстрахування колгоспників (1970–1975). 
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Опис 2 

Справ: 63; 1976–1990 рр. 

Протоколи: звітно-виборних районних конференцій; пленумів райкому; засідань президії 

райкому; звітно-виборних профзборів низових профорганізацій і документи до них. 

Плани роботи райкому. 

Довідки, інформації про роботу райкому. Річні статистичні звіти райкому і низових 

профорганізацій з усіх видів діяльності. 

Довідки, інформації про стан охорони праці і техніки безпеки. 

Зведені профбюджети райкому і низових профорганізацій. Бюджети державного соціального 

страхування райкому. Кошториси витрат. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4139  Виконавчий комітет Великояблунівської сільської Ради народних депутатів с. 

Велика Яблунівка Смілянського району Черкаської області 

Справ: 306; 1944–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 306; 1944–1985 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1985); засідань виконкому (1945–1985); загальних зборів 

мешканців села (1950–1954, 1958–1961, 1965–1985); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1956, 1960–1963, 1968, 1970–1985). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948–1955, 1960–1987). 

Плани роботи виконкому (1981–1985). 
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Договори, умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1948–1952, 

1954, 1962, 1965–1969, 1974, 1976, 1978, 1979). Інформації, звіти про організаційно-масову 

роботу (1953, 1954, 1956–1959, 1961–1963, 1968, 1969). 

Акти приймання-передавання справ при зміні голови і секретаря сільради (1957, 1958, 1963). 

Накази виборців депутатам і дані про їх виконання (1967, 1970, 1972, 1975–1979). Протоколи 

загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1945, 1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963–1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985). 

Бюджети сільради (1947–1964, 1966–1977, 1979–1985). Кошториси витрат (1947–1959, 1961–

1964, 1966–1977, 1979–1985). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947–1959, 

1961–1964, 1966, 1968–1977, 1979–1985). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1947–1955, 1957, 1962, 1964, 1966–

1969). 

Списки, характеристики та посвідчення репатрійованих громадян (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4141  Ротмистрівська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Смілянської районної Ради народних депутатів смт. Ротмистрівка Смілянського району 

Черкаської області 

Справ: 195; 1944–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 195: 1944–1986 рр. 

Накази директора школи з основної діяльності (1986). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1948–1986); засідань методичних об’єднань учителів 

(1959, 1964–1987); виробничих нарад (1970–1991); засідань загальних батьківських зборів 

(1968–1987); засідань батьківського комітету і плани роботи (1965–1992); батьківських зборів 

і плани роботи (1950–1963, 1966, 1967). 

Плани навчально-виховної роботи (1951, 1955–1958, 1960, 1961, 1963–1966, 1968–1986). 
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Листування зі школами і учнями зарубіжних країн Польщі, Чехословаччини та Болгарії 

(1968–1974). 

Річні звіти школи про навчально-виховну роботу (1950, 1953, 1957, 1959, 1966, 1967). 

Статистичні звіти про результати учбово-виховної роботи школи та успішність учнів (1971–

1982). Звіти про роботу спортивних секцій та результати спортивних змагань (1978–1986). 

Журнали записів внутрішкільного контролю директора і завуча школи (1972–1977). 

Договори на соцзмагання між школами (1975). 

Кошториси витрат (1945–1961, 1971). Звіти про виконання кошторису (1945–1961, 1971). 

Документи: (протоколи, плани, списки, акти перевіряння) групи народного контролю (1981, 

1982, 1986); (протоколи, плани, соцзобов’язання, звіти) профспілкового комітету (1971–

1986). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4142  Смілянський хлібокомбінат Черкаського обласного управління промисловості 

продовольчих товарів м. Сміла Черкаської області 

Справ: 266; 1948–1968 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1948–1956 рр. 

Документи: канцелярії, планово-економічного відділу, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 92; 1957–1967 рр. 

Документи: канцелярії, планово-економічного відділу, бухгалтерії. 
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Опис 1м 

Справ: 122; 1951–1968 рр. 

Постанови, рішення Черкаського обкому профспілки (1960, 1966–1968). 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1959, 1963–1965, 1967, 1968); загальних зборів 

членів профспілки (1952, 1959–1968); засідань заводського комітету (1952, 1959–1968). 

Плани роботи заводського комітету (1960). 

Звіти про роботу заводського комітету (1961–1963). Річні статистичні звіти заводського 

комітету з усіх видів діяльності (1952, 1953, 1960–1968). 

Заходи з охорони праці і техніки безпеки (1961, 1962). 

Список членів завкому та членів профспілки (1961). 

Колективні договори між адміністрацією хлібокомбінату і заводським комітетом та акти 

перевіряння їх виконання (1953, 1955–1968). 

Договори на соцзмагання між хлібокомбінатами та документи про їх виконання (1958–1967). 

Кошториси прибутків і видатків (1952–1968). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4143  Смілянський міський комітет народного контролю с. Сміла Черкаської області 

Справ: 518; 1961–1990 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 518; 1961–1990 рр. 

Постанови, рішення Черкаського обкому народного контролю та Смілянського 

міськвиконкому (1981, 1982). 
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Протоколи: засідань міського комітету (1977–1990); засідань позаштатних відділів і плани 

роботи (1983–1989); звітно-виборних зборів трудящих по перевиборах груп народного 

контролю (1970, 1971, 1980); звітних зборів груп народного контролю (1968, 1969, 1976). 

Плани роботи: міського комітету (1977–1990); відділів міського комітету (1970–1973). 

Доповідні записки, довідки, інформації: про діяльність міського комітету, направлені в 

органи вищого рівня (1961, 1968); міського комітету про роботу, виконання окремих 

доручень та результати окремих перевірянь (1981, 1982). Статистичні звіти міського комітету 

(1977–1990). 

Документи: (постанови, довідки) про перевіряння роботи груп народного контролю (1969, 

1972, 1976, 1984); (довідки, інформації, звіти) про роботу груп народного контролю (1971, 

1974–1976, 1978, 1981). 

Документи (доповідні записки, довідки, акти) про перевіряння діяльності підприємств, 

організацій та установ міста (1965–1990). 

Списки: груп народного контролю (1980); груп сприяння міському комітету (1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4144  Смілянська міська типографія управління по друку виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Сміла Черкаської області 

Справ: 183; 1945–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 144; 1945–1969 рр. 

Накази, вказівки Київського облуправління у справах поліграфії і видавництва (1946–1949, 

1953); накази: Черкаського облуправління по друку (1964–1969); Черкаського облуправління 

культури (1954, 1955, 1958–1963); Черкаського обласного видавництва (1954, 1956, 1957); 

рішення, розпорядження облвиконкому, міськвиконкому та райвиконкому (1955, 1964, 1965, 

1967). Положення про типографію (1946, 1948, 1953, 1955). 

Плани по випуску валової продукції (1946, 1950, 1951, 1953). Техніко-промислово-фінансові 

плани (1947, 1951, 1953). Фінансові плани (1947–1950, 1953, 1955–1958, 1963). Плани з праці 

(1964, 1969). Виробничо-фінансові плани (1954–1969). 
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Відомості про діяльність типографії (1948). Показники: про виробничо-фінансову діяльність 

типографії (1956, 1958, 1959); виконання фінансового плану (1960, 1963, 1964). Статистичні 

звіти типографії. 

Плани заходів з охорони праці і техніки безпеки та довідки про їх виконання (1956–1961). 

Колективні договори між адміністрацією типографії і місцевим комітетом профспілки (1967–

1969). 

Соцзобов'язання колективу типографії і акти перевіряння їх виконання (1953, 1955, 1959–

1961, 1963, 1965, 1966). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1950, 1953–1969). Річні бухгалтерські звіти (1946–

1969). 

Касові книги (1945, 1946). 

 

Опис 1м 

Справ: 39; 1962–1971 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1962, 1967). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1967–1971); загальних зборів членів 

профспілки (1963–1969, 1971); засідань місцевого комітету (1965–1971). 

План роботи місцевого комітету (1968). 

Звіт про роботу місцевого комітету (1962). Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів 

діяльності (1969–1971). 

Соцзобов’язання працівників і службовців (1962–1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4146  Виконавчий комітет Яблунівської сільської Ради народних депутатів с. Яблунівка 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 210; 1946–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 210; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950, 1951, 1955–1980); засідань виконкому (1950–1953, 1956, 

1958–1980); загальних зборів мешканців села (1966–1980); звітних зборів виборців і звіти 

депутатів перед виборцями (1970, 1975, 1976, 1980–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1948, 1965, 1982). 

План роботи виконкому (1964). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1957, 1964, 1979, 

1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1969, 1972–1980). 

Накази виборців депутатам (1967, 1973, 1977–1982). Протоколи загальних зборів трудящих 

по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1957, 

1959, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1950, 1952–1980). Штатні розписи (1947, 1949, 1954). Кошториси 

витрат (1947, 1949, 1950, 1952–1957, 1959, 1961–1980). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1948–1950, 1953, 1955–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1957, 1959, 1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4147  Виконавчий комітет Франківської сільської Ради депутатів трудящих с. Франківка 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 29; 1945–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1945–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому (1946–1948); загальних зборів 

мешканців села (1946, 1949). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1948). 
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Бюджети сільради (1946–1952, 1954). Штатні розписи (1946, 1948, 1952, 1954). Кошториси 

витрат (1945, 1947–1951, 1953, 1954). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946–

1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4148  Виконавчий комітет Кучківської сільської Ради депутатів трудящих с. Кучківка 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 40; 1945–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1945–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1952); засідань виконкому (1945–1947); загальних зборів 

мешканців села (1945, 1951). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1949–1954). 

План роботи виконкому (1946). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1950, 1952). 

Бюджети сільради (1946–1954). Кошториси витрат (1946–1954). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1946–1948, 1950–1954). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4149  Виконавчий комітет Чаплинської сільської Ради народних депутатів с. Чаплинка 

Лисянського району Черкаської області 
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Справ: 230; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 230; 1944–1954, 1961–1980 рр. 

Постанова райвиконкому (1944–1946). 

Протоколи: сесій сільради (1948–1950, 1952–1954, 1961–1980); засідань виконкому (1945–

1947, 1951–1954, 1961–1980); загальних зборів мешканців села (1964–1980); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1969, 1973, 1976–1978). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1962, 1968–1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953, 1980, 1981). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1969, 1970, 1975–1980). 

Статистичні звіти про кількість населення, посівів та м’ясопостачання (1944–1949). 

Накази виборців депутатам і відомості про їх виконання (1969, 1970, 1975, 1977, 1980–1982) 

протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1954, 1961–1966, 1968–1980). Штатні розписи (1948–1953, 1961–

1963). Кошториси витрат (1948–1954, 1961–1966, 1968–1980). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1947–1954, 1961–1964, 1966–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1954, 1965). 

 

 

 

Ф. Р-4150  Виконавчий комітет Шушківської сільської Ради депутатів трудящих с. Шушківка 

Лисянського району Черкаської області 

Спрів: 28; 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1946–1954 рр. 

Протоколи сесій сільради (1948–1954). 
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Бюджети сільради. Кошториси витрат (1946–1948, 1951, 1953, 1954). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1947–1954). 

 

 

Опис 1в 

Справ: 7; 1947, 1950, 1953 рр. 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4151  Виконавчий комітет Кам’янобрідської сільської Ради народних депутатів с. 

Кам’яний Брід Лисянського району Черкаської області 

Справ: 269; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 269; 1944–1980 рр. 

Постанови, директивні вказівки райвиконкому (1944–1946). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1953, 1955–1980); засідань виконкому (1944–1947, 1951–

1980); загальних зборів і сходок мешканців села (1953, 1961–1966, 1968–1980); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1971, 1975–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1964–1982). 

Плани роботи виконкому (1977–1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953, 1956–1960, 

1979, 1980). Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1967–1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому і постійних комісій (1949); про кількість 

населення, наявність худоби (1944–1946, 1948, 1949). 
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Накази виборців депутатам (1977–1982). Протоколи загальних зборів трудящих по 

висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 

1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969–1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Штатні розписи (1945, 1947, 1955, 1960–1962). Кошториси 

витрат (1945, 1946, 1948, 1949, 1951–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету 

(1945–1956, 1958–1965, 1967–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1954, 1957, 1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4152  Виконавчий комітет Дашуківської сільської Ради народних депутатів с. Дашуківка 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 168; 1946–1954, 1967–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 168; 1946–1954, 1967–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1948, 1950–1954, 1967–1980); засідань виконкому (1947, 

1948, 1967–1980); загальних зборів мешканців села (1969–1980); звітних зборів виборців і 

звіти депутатів перед виборцями (1973, 1975–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1967–1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953, 1979, 1980). 

Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1967, 1969–1980). 

Накази виборців депутатам (1975–1977, 1980–1982). Протоколи окружних виборчих комісій 

про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і голосування по виборах, заяви кандидатів 

про згоду балотуватися (1967, 1969, 1971, 1973–1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947, 1949–1954, 1967–1980). Кошториси витрат (1952–1954, 1967–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету, надходження та витрати сум 

самооподаткування (1947–1954, 1967–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1949, 1950, 1954, 1968, 

1976). 
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Ф. Р-4153  Виконавчий комітет Шубиноставської сільської Ради народних депутатів с. 

Шубині стави Лисянського району Черкаської області 

Справ: 174; 1945–1960, 1967–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 174; 1945–1948, 1950–1960, 1967–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1956, 1967–1980); засідань виконкому (1945, 1946, 1951–

1953, 1956, 1958, 1968–1980); загальних зборів мешканців села (1969, 1970, 1973–1980); 

звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1977–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1969–1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953, 1954, 1958, 

1959, 1979, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1969–1980). 

Статистичні звіти про кількість населення, наявність худоби та підсумки сівби (1954–1958). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1945, 1946, 1950–1956, 1958–1960, 1968–1980). Кошториси витрат (1946–

1951–1956, 1958–1960, 1967–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946, 

1950–1960, 1967–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1948, 1956, 1960). 

Списки господарств, що об’єднуються сільрадою (1954). Подвірні списки перепису худоби в 

населення (1954). 
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Ф. Р-4154  Виконавчий комітет Рубаномостівської сільської Ради народних депутатів с. 

Рубаний Міст Лисянського району Черкаської області 

Справ: 275; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 275; 1944–1980 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1944, 1945, 

1950–1952, 1958, 1962–1965, 1967–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1949, 1950, 1969–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1963, 1969–1982). 

Плани роботи виконкому (1946, 1951, 1974). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1948–1955, 1958, 

1960–1962, 1979, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1956, 1962, 1964, 1965, 

1967, 1969–1980). 

Статистичні звіти про кількість населення, наявність худоби та підсумки сівби (1944–1949, 

1954–1964). 

Накази виборців депутатам (1975–1982). Протоколи загальних зборів трудящих по 

висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів і голосування по виборах (1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Штатні розписи (1947–1949, 1951, 1963). Кошториси витрат 

(1946–1949, 1951–1963, 1965–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947, 

1948, 1952–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945, 1946, 1949–1951, 1954, 1960, 

1964). 
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Ф. Р-4155  Виконавчий комітет Жовтневої сільської Ради депутатів трудящих с. Жовтень 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 45; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1954); засідань виконкому (1944–1950); загальних зборів 

мешканців села (1944–1946, 1949, 1950). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1949, 1951, 1952). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953). 

Бюджети сільради (1946–1954). Штатний розпис (1949). Кошториси витрат (1946–1948, 1950, 

1953, 1954). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946–1952, 1954). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1948, 1951–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4156  Виконавчий комітет Ганжалівської сільської Ради депутатів трудящих с. 

Ганжалівка Лисянського району Черкаської області 

Справ: 45; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1944–1954 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1944, 1946). 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1948, 1950–1954); засідань виконкому (1944, 1948); 

загальних зборів мешканців села (1950, 1954). 
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Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1951, 1953). 

Статистичні звіти про репатрійованих громадян та кількістю населення (1949). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953). 

Бюджети сільради (1946–1954). Кошторис витрат (1946). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1947–1954). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1948, 1952, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4158  Лисянський районний комітет народного контролю смт. Лисянка Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 136; 1965–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 136; 1965–1990 рр. 

Протоколи засідань райкому (1976–1990). 

Плани роботи райкому (1976–1990). 

Доповідні записки, довідки, інформації про діяльність райкому, направлені в органи вищого 

рівня (1967–1977). 

Плани проведення семінарів і зборів активу народних контролерів (1979–1990). 

Текстові і статистичні звіти райкому (1978–1990). Документи: (плани, доповідні записки, 

довідки, акти) про роботу позаштатних відділів райкому (1965–1970, 1976–1990); статистичні 

звіти, довідки) про роботу груп народного контролю (1980–1990). 

Документи (доповідні записки, довідки, інформації, акти) перевірянь діяльності підприємств, 

організацій, установ, колгоспів та радгоспів району (1967–1990). 
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Ф. Р-4159  Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого комітету Лисянської 

районної Ради депутатів трудящих смт. Лисянка Лисянського району Київської області 

Справ: 136; 1944–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 136; 1944–1953 рр. 

Директиви, розпорядження Черкаського облуправління сільського господарства (1949, 1950). 

Державний план відбудови і розвитку народного господарства району (1947). Плани розвитку 

сільського господарства району (1949). 

Річні звіти про роботу відділу (1949, 1951, 1952). 

Документи: (протоколи, доповіді, звернення) нарад передовиків сільського господарства 

(1950, 1951); (накази, протоколи, списки, характеристики) про нагородження передовиків 

сільського господарства (1947, 1949, 1950, 1952). 

Документи: (виробничі плани, річні звіти, висновки по річних звітах, штатні розписи, 

кошториси витрат) про діяльність та стан колгоспів; (накази, зведення, акти) по 

гідромеліорації (1948); (довідки, інформації, відомості, акти) про стан тваринництва (1945–

1948, 1950–1952); (постанови, інструкції, плани, звіти, відомості) про боротьбу зі шкідниками 

сільськогосподарських рослин (1946, 1947, 1949–1953); (накази, плани, звіти, відомості) по 

городництву (1947, 1949, 1950); (плани, відомості, акти) по птахівництву (1948, 1949, 1951, 

1953); (плани, проекти, інформації, звіти) по садівництву (1948–1951); (плани, схеми, 

проекти) про сівозміни (1946–1952). 

Кошториси витрат відділу (1951, 1953). 

Протоколи засідань, звіти про роботу профспілкового комітету (1953). 
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Ф. Р-4160  Виноградська машинно-тракторна станція с. Виноград Лисянського району 

Черкаської області 

Справ: 35; 1945–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1945–1948, 1950–1957 рр. 

Накази Черкаського облуправління сільського господарства (1950, 1952–1957); рішення, 

розпорядження облвиконкому (1950, 1951); постанови, рішення, розпорядження 

райвиконкому (1948, 1950, 1951, 1953). 

Виробничо-фінансові плани (1946–1948, 1950–1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність станції (1946–1948, 1950–1956). 

Контрольна книга по бюджету (1945). Головні книги (1946, 1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4161  Лисянський районний комітет професійної спілки працівників державних установ 

смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

Справ: 61; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 61; 1959–1963, 1965–1980 рр. 

Протоколи: районних профспілкових конференцій (1959, 1961, 1965, 1967, 1969, 1971, 1974, 

1979); засідань райкому; профспілкових зборів профорганізацій (1959–1961). 

Плани роботи райкому (1959–1961, 1963, 1965–1980). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1959–1962, 1965–1980). 

Кошториси витрат (1959–1962, 1965–1980). Річні фінансові звіти (1959–1962, 1965–1980). 
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Ф. Р-4162  Виконавчий комітет Бужанської сільської Ради народних депутатів с. Бужанка 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 281; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 281; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1950, 1963–1965, 1968–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями 

(1965, 1969–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1958–1982). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1957, 1958, 

1963, 1964, 1979, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1952–1965, 1967–1980). 

Статистичні звіти про кількість населення, наявність худоби та підсумки сівби (1947, 1954–

1958, 1962–1964). 

Накази виборців депутатам (1973, 1975–1982). Протоколи загальних зборів трудящих по 

висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1953, 

1955, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Кошториси витрат (1946, 1952, 1955–1957, 1960, 1963–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1948–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1947). 
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Ф. Р-4163  Виконавчий комітет Смільчинецької сільської Ради народних депутатів с. 

Смільчинці Лисянського району Черкаської області 

Справ: 277; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 277; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому (1945–1947, 1950–1961, 1963–

1980); загальних зборів мешканців села (1945, 1957, 1959, 1963, 1968–1980); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1955, 1969–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1957, 1960, 1961, 1963–1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953–1961, 1963, 

1979, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1962, 1963, 1965–1980). 

Статистичні звіти про кількість населення, будівництво житлових будинків та підсумки сівби 

(1949, 1954, 1962). 

Накази виборців депутатам і відомості про їх виконання (1965–1967, 1969–1982). Протоколи 

загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних 

виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 

1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Кошториси витрат (1946–1980). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1946–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1949, 1955, 1956, 1960). 

 

 

Ф. Р-4164  Управління служби експлуатації і механічного нагляду за будівництвом захисних 

споруд на Кременчуцькому водосховищі Міністерства меліорації і водного господарства 

УРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 376; 1960–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 284; 1960–1981 рр. 
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Постанова Ради Міністрів УРСР (1967); накази: Міністерства меліорації водного 

господарства УРСР (1966, 1971–1974, 1981, 1982); голови Державного комітету РМ УРСР з 

водного господарства (1961, 1962, 1964, 1965); рішення облвиконкому (1971). Накази 

начальника управління з основної діяльності (1962–1981). 

Протоколи технічних нарад про будівництво об’єктів захисту (1962–1967). 

Річні звіти управління з усіх видів діяльності (1961, 1962, 1964–1981). Технічні звіти по 

експлуатації захисних споруд (1962–1976, 1978). Технічні інформації про гідрогеологічний 

стан та положення ґрунтових вод на захисних масивах (1960–1968). 

Документи (накази, протоколи, заходи, плани) про пропускання паводків та запобігання 

аварій (1960–1968). 

Документи: (протоколи засідань технічної ради) з раціоналізації і винахідництва (1961–1969); 

(титульні списки, плани, баланси, звіти) з капітального будівництва; (плани, звіти, звіти про 

нещасні випадки) з охорони праці і техніки безпеки (1963, 1967–1981). Акти приймання в 

експлуатацію гідротехнічних споруд Державною комісією (1961–1969). 

Документи (доповіді, відомості, звіти, списки) про роботу з кадрами. 

Плани з праці, штатні розписи та кошториси витрат. Звітний паливно-енергетичний баланс 

(1962). Річні бухгалтерські звіти. Акти документальних ревізій фінансово-господарської 

діяльності управління (1960, 1962, 1964, 1966, 1980). 

Документи (протоколи, колдоговори, соцзобов’язання, кошториси, звіти) профспілкового 

комітету (1979–1981). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 92; 1960–1978 рр. 

Протоколи: звітно-виборної профспілкової конференції і документи до неї (1963); 

профспілкових конференцій (1964, 1965, 1968, 1970–1978); звітно-виборних профспілкових 

зборів (1960, 1961, 1966, 1967, 1969); загальних зборів членів профспілки (1960, 1961, 1966, 

1967, 1969); загальних зборів членів профспілки (1960, 1961, 1966, 1967, 1969, 1970); засідань 

місцевого комітету профспілки. 

Плани роботи місцевого комітету (1970–1978). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1965–1978). 

Колективні договори між адміністрацією управління і місцевим комітетом (1961, 1963, 1964, 

1966–1978). 

Документи (накази, довідки, списки та інш.) про участь управління в соцзмаганні (1963, 

1969–1978). 
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Кошториси прибутків і видатків (1965, 1966, 1968–1978). Річні фінансові звіти (1965–1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4165  Дирекція захисних споруд, що будуються на водосховищі Кременчуцької ГЕС 

Державного комітету Ради Міністрів УРСР з водного господарства м. Черкаси Черкаської 

області 

Справ: 42; 1957–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1957–1962 рр. 

Накази директора дирекції з основної діяльності. 

Положення про дирекцію (1957). 

Протоколи технічних нарад (1958–1961). 

Плани з праці та звіти про їх виконання (1958–1962). 

Технічні звіти з будівництва захисних споруд на ГЕС (1958–1960). 

Документи: (розрахунок, графічна частина) з раціоналізації (1960); (титульні списки, плани 

фінансування, звіти) з капітального будівництва. 

Звіти про чисельність та склад спеціалістів (1958–1960). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти (1958–1961). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 6; 1957–1962 рр. 

Відомості по нарахуванню заробітної плати. 
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Ф. Р-4166  Черкаське обласне управління постачання і збуту Державного комітету Ради 

Міністрів УРСР по матеріально-технічному м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 304; 1957–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 201; 1958–1984 рр. 

Накази управління Ради Міністрів УРСР по матеріально-технічному постачанню (1969–

1978); постанови Державного комітету УРСР по матеріально-технічному постачанню (1982); 

рішення, розпорядження облвиконкому (1959, 1961–1978). Накази начальника управління з 

основної діяльності (1960, 1961, 1983, 1984). Положення про управління (1971). 

Протоколи виробничих нарад (1982–1984). 

Фінансові плани (1959–1984). 

Листування з управлінням Ради Міністрів УРСР по матеріально-технічному постачанню та з 

облвиконкомом про організаційну, фінансову та іншу роботу (1969–1978). 

Аналізи та основні показники фінансово-господарської діяльності управління (1969–1984). 

Річні звіти управління з основної діяльності (1958, 1959, 1961–1968, 1974, 1975). Статистичні 

звіти управління з усіх видів діяльності (1981–1984). 

Документи: (титульні списки, плани фінансування, довідки) з капітального будівництва 

(1970–1984); (відомості, звіти про нещасні випадки) з охорони праці і техніки безпеки (1982–

1984). 

Документи (річні і статистичні звіти, листування) про роботу з кадрами (1965–1984). 

Колективні договори між адміністрацією управління і профспілковим комітетом та підсумки 

їх виконання (1973–1978). 

Документи (соцзобов’язання, довідки, листування) по соцзмаганню (1977–1984). 

Плани з праці, штатні розписи та кошториси витрат (1960–1984). Річні бухгалтерські звіти 

(1969–1984). 

Документи (протоколи, колдоговір, кошториси, звіти) профспілкового комітет (1983, 1984). 
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Опис 1д 

Справ: 24; 1977–1981 рр. 

Протоколи виробничих нарад (1978). 

Статистичні звіти управління з усіх видів діяльності. 

Річні звіти про роботу з кадрами (1979, 1980). 

Акти комплексних документальних ревізій фінансово-господарської та постачально-збутової 

діяльності (1978–1981). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 79; 1957–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів і документи до них (1963–1965, 1968–

1972, 1975–1982); загальних зборів членів профспілки і документи до них (1964–1967, 1969–

1972, 1974–1978, 1980–1982); засідань місцевого комітету профспілки (1961–1981). Звітні 

доповіді голови місцевого комітету (1961–1965, 1968). 

Плани роботи місцевого комітету (1963–1966, 1969–1972). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1957, 1958, 1963–1966, 

1968-1972, 1976–1982). 

Колективні договори між адміністрацією управління і місцевим комітетом та підсумки їх 

виконання (1972, 1979–1982). 

Кошториси витрат (1962–1968, 1971–1982). Річні фінансові звіти (1958, 1959, 1961–1968, 

1971–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4168  Учбово-курсовий комбінат ―Головкиївбуду‖ Міністерства будівництва УРСР м. 

Черкаси Черкаської області 



1820 

 

Справ: 158; 1961–1967 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1961–1966 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського Раднаргоспу та управління будівництва Раднаргоспу 

(1961–1963). Положення про комбінат та учбові пункти будівельних трестів Черкаського 

Раднаргоспу (1962). 

Документи (положення, протоколи, рішення) методичної ради (1962, 1963). 

Плани підготовки кадрів по трестах управління будівництва Раднаргоспу (1962, 1963, 1965, 

1966). Програми курсів підвищення кваліфікації (1962). Плани з праці (1962–1965). 

Звіти: про виконання плану підготовки кадрів (1962, 1964–1966); про чисельність і склад 

спеціалістів (1963–1965). 

Документи: (довідки, інформації, звіти) про роботу курсів по підвищенню кваліфікації 

інженерно-технічних працівників цукрової промисловості (1962–1964); (плани, інформації, 

довідки, листування) про підготовку кадрів механізаторів (1964). 

Акт приймання-передавання справ при зміні директора (1963). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1962–1966). Річні бухгалтерські звіти (1962–1966). Акт 

документальної ревізії фінансово-господарської діяльності комбінату (1964). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 125; 1961–1967 рр. 

Накази директора комбінату з особового складу (1962–1967). 

Протоколи кваліфікаційної комісії (1961–1966). 

Трудові угоди викладачів, відомості обліку педагогічних часів та про слухачів курсів (1962–

1967). 

Списки слухачів, які закінчили курси (1962–1965). 

Довідки про нарахування заробітної плати викладачам та табелі обліку робочого часу. 

Розрахунково-платіжні відомості нарахування заробітної плати (1962–1966). 
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Ф. Р-4169  Колекція. Спогади Героїв Радянського Союзу і кавалерів Ордена Слави – 

уродженців Черкащини 

Справ: 29; 1937–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1937–1982 рр. 

Спогади, листування, автобіографії, орденські книжки. 

 

 

Ф. Р-4170  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.Кірова с. Карашина Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ: 5; 1949–1952 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1949–1952 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу. 

Річні звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951). 

 

 

Ф. Р-4171  Виконавчий комітет Калинівської сільської Ради народних депутатів с. Калинівка 

Городищенського району Черкаської області 

Справ: 308; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 308; 1944–1980 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1945). 
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Протоколи: сесій сільради (1946–1948, 1953–1958, 1960–1980); засідань виконкому (1944, 

1953–1957, 1959–1960); загальних зборів мешканців села (1965–1972, 1976–1978); звітних 

зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1946, 1955–1981). 

Плани роботи виконкому (1948, 1976–1979). 

Листування з райвиконкомом з різних питань роботи (1945, 1968, 1970–1973). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1948–1950, 

1955–1960, 1963–1966, 1972). Інформації, статистичні звіти про організаційно-масову роботу 

(1958, 1959, 1962–1966, 1972). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1955, 1959, 1965, 

1968, 1972); про склад населення та облік худоби (1944, 1946). 

Акти про здавання геодезичного знаку, який підлягає особистій охороні державної влади 

(1945). 

Акти приймання-передавання справ при зміні секретаря сільради (1945). 

Накази виборців депутатам (1957, 1965–1972). Протоколи загальних зборів трудящих по 

висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1959, 

1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946, 1947, 1950–1953, 1955, 1956, 1958–1964, 1966–1980). Штатні 

розписи (1976–1980). Кошториси витрат (1945, 1946, 1950, 1951, 1954, 1956–1964, 1966–

1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1945, 1946, 1951, 1964, 1966–1980). 

Книги обліку доходів; видатків сільського бюджету (1947, 1952, 1956–1958, 1960–1963). 

Відомості: про братські могили (1945); про звільнених в запас (1945); про повернення 

громадян з Німеччини (1945). Умови по нотаріальних діях (1944, 1945). Списки: мешканців 

села, які були розстріляні в період окупації німецько-фашистськими загарбниками (1944); 

багатодітних матерів, дітей-сиріт (1944). Характеристика на мешканців села (1947–1954). 

Заяви громадян (1949). 

 

 

Ф. Р-4172  Виконавчий комітет Городищенської міської Ради народних депутатів м. 

Городище Черкаської області 

Справ: 288; 1956–1980 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 288; 1956–1980 рр. 

Рішення міськвиконкому (1963, 1966, 1973); розпорядження міськвиконкому (1963–1965, 

1967, 1968, 1970, 1972–1973, 1975, 1980). 

Протоколи: сесій міськради; засідань виконкому; зборів громадськості міста (1973, 1980); 

звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1968–1975, 1977–1980). 

Плани роботи, акти постійних комісій (1959, 1963–1982). 

Плани роботи виконкому (1976–1980). 

Доповідь голови виконкому про роботу (1965). Інформації про роботу виконкому (1972–

1974). 

Листування: з облвиконкомом та його відділами про розвиток сільського господарства, 

роботу шкіл (1964, 1965); з райвиконкомом про благоустрі1 міста, індивідуальне та 

громадське будівництво (1965, 1980). 

Документи (план, протоколи, список) міської комісії по контролю за дотриманням 

законодавства про релігійні культи (1980). Довідки, відомості про діяльність релігійних 

общин (1980, 1983). 

Списки громадян, нагороджених орденами і медалями (1980, 1985). 

Акти про виявлення і взяття на облік та збереження пам’яток матеріальної та духовної 

культури, які знаходяться в культовій установі – Преображенської церкви міста (1969, 1977, 

1982). 

Умови на соцзмагання між сільрадами (1959–1967, 1970, 1971, 1980). Інформації про 

організаційно-масову роботу (1960–1966, 1968, 1970, 1980). 

Статистичні звіти про стать і вік сільського населення, обліку худоби (1968–1975). 

Накази виборців депутатам (1960, 1965, 1969). Протоколи загальних зборів трудящих по 

висуненню кандидатів у депутати міськради, окружних виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1961, 1965, 

1969, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети міськради (1956–1960, 1966–1968, 1970–1980). Штатні розписи (1960, 1979, 1980). 

Кошториси витрат (1956–1958, 1960, 1965–1980). Річні звіти про виконання міського 

бюджету (1956–1961, 1967–1980). 

Книги обліку доходів і видатків міського бюджету (1967–1970). 

Довідки, відомості, статистичні звіти про розгляд звернень громадян (1978–1983). 
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Ф. Р-4173  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Орловець Городищенського 

району Черкаської області 

Справ: 148; 1955–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 65; 1955–1966 рр. 

Рішення райвиконкому (1956, 1958, 1963–1966). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1955–1963); засідань правління колгоспу; 

бригадних зборів (1963). 

Виробничо-фінансові плани (1959–1966). 

Агрономічні звіти (1958–1966). Річні звіти по тваринництву (1959–1963, 1966). Звіт по кадрах 

(1963). 

Штатний розпис (1965). Річні бухгалтерські звіти (1956–1966). Акти ревізійної комісії 

колгоспу (1965, 1966). 

Сортонасіннева книга (1962). 

Книга обліку грошових прибутків (1955). 

 

 

Опис 2 

Справ: 83; 1967–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1967–1970, 1972); зборів уповноважених членів 

колгоспу (1969, 1970, 1973–1981); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови 

колгоспу (1969, 1971–1973, 1977, 1978). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1969–1981). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1968–1985). Земельно-шнурова книга (1972–1985). 

Шнурові книги обліку насіння (1967–1976). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1975). 
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Ф. Р-4174  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Родина‖ с. В’язівок Городищенського 

району Черкаської області 

Справ: 129; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1954–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1955–1970); засідань правління колгоспу. Звітні 

доповіді голови колгоспу (1968–1970). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-

фінансові плани (1954, 1957–1961, 1966). 

Агрономічний звіт (1968). 

Умови на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1959). 

Акти ревізій комісії колгоспу (1957–1959, 1963–1969). 

Сортонасіннева книга (1966–1970). 

Документи (протоколи, звітні доповіді) профспілкового комітету (1965–1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 79; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1971, 1972, 1974); зборів уповноважених членів 

колгоспу (1975–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1971, 

1972, 1975–1980). 

Документи (протоколи, плани, довідки, звіти) бюро економічного аналізу. 

План організаційних заходів колгоспу на осінньо-зимовий період 1971–1972 рр. 

Порівняльні дані показників роботи колгоспу. Довідка про виконання заходів з підвищення 

родючості грунтів (1976–1980). 
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Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1972–1986). Земельно-шнурова книга (1972–1984). 

Шнурові книги обліку насіння (1971–1978). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Ф. Р-4175  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Правда‖ с. Вільшана Звенигородського 

району Черкаської області 

Справ: 22; 1956–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1956–1964 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1957–1963); засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1956–1958, 1961–1963). 

Книги обліку основних засобів, фондів (1961). 

 

 

Ф. Р-4176  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Вербівка Вільшанського 

району Київської області 

Справ: 31; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

План відбудови і розвитку сільського господарства колгоспу (1949). Виробничо-фінансові 

плани (1945, 1947, 1949, 1950). 

Листування з райвиконкомом з основних питань роботи колгоспу (1944, 1945). 

Звіти по тваринництву (1944). Акти перевіряння проведення сільськогосподарських робіт 

(1944). 

Умови на соцзмагання між колгоспами (1944, 1946). 



1827 

 

Прибутково-видатковий кошторис (1944). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

Ф. Р-4177  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. В’язівок Городищенського 

району Черкаської області 

Справ: 10; 1951–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1951–1954 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1951, 1952, 1954). 

Виробничі плани (1951, 1953). 

Книга обліку фондів, грошових прибутків (1951). 

 

 

 

Ф. Р-4178  Обласна редакція тому ―Історія міст і сіл Української РСР, Черкаська область‖ м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 737; 1964–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 737; 1964–1972 рр. 

Документи, які характеризують організаційно-методичну діяльність редакційної колегії; 

рукописи нарисів і історичних довідок, рецензії і зауваження на нариси; науково-довідковий 

апарат до характеристик і нарисів; фотоілюстративні документи. 
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Ф. Р-4179  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського с. Хлистунівка 

Городищенського району Черкаської області 

Справ: 169; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 56; 1950–1966 рр. 

Статути артілі (1956, 1965). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1960, 1962–1966); засідань правління 

колгоспу. 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1970). План розвитку 

сільського господарства колгоспу (1958). Виробничо-фінансові плани (1952–1966). 

Агрономічний звіт (1962). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952, 1963). Акти 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспу (1960, 1963–1965). 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків (1951). 

 

 

Опис 2 

Справ: 113; 1967–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1967–1970); зборів уповноважених членів 

колгоспу (1971–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1968–

1980). 

Документи (протоколи, довідки, відомості) бюро економічного аналізу (1969, 1970, 1972–

1974, 1976–1980). 

План заходів колгоспу (1975–1980). 

Аналізи господарсько-фінансової діяльності колгоспу (1971–1975). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1976–1980). Земельно-шнурові книги (1972–1985). 

Шнурові книги обліку насіння (1970–1972, 1976–1980). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, звіти) профспілкового комітету (1970–1980). 
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Ф. Р-4180  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17-го з’їзду ВКП(б) с. Вербівка 

Вільшанського району Київської області 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; бригадних зборів 

(1948). 

Виробничі плани (1944, 1946, 1948, 1950). 

Річні бухгалтерські звіти (1944–1946, 1948–1950). 

Книга обліку основних засобів (1947). 

 

 

Ф. Р-4181  Державний арбітраж Черкаської області Державного арбітражу УРСР м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 1128; 1966–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1128; 1966–1990 рр. 

Постанови, розпорядження Ради Міністрів СРСР, партійних органів (1976–1978); накази, 

постанови Державного арбітражу УРСР (1983–1985); рішення, розпорядження облвиконкому 

(1979–1984). Накази, розпорядження по Державному арбітражу Черкаської області (1969, 

1970). 

Протоколи: виробничих і оперативних нарад (1967, 1970, 1975, 1976, 1978); обласних нарад-

семінарів і документи до них (1971, 1972). 

Плани основних заходів та роботи арбітражу (1970, 1971, 1976–1980). 

Доповідні записки про результати вивчення і узагальнення досвіду роботи арбітражу (1967–

1990). Доповіді та статистичні звіти про роботу держарбітражу (1966–1970, 1976–1990). 
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Подання держарбітражу в органи вищого рівня про усунення недоліків в господарській 

діяльності підприємств, організацій та установ (1966–1979, 1981, 1983, 1985–1988). 

Арбітражні справи (за позовами установ, підприємств, організацій) Повідомлення установам 

та підприємствам з окремих справ (1972–1975). 

Звіти про чисельність працівників і розприділення всіх працюючих по займаних посадах 

(1971–1973, 1975–1990). 

Документи (положення, рішення, соцзобов’язання, інформації) по соцзмаганню (1977–1981). 

Штатні розписи, кошториси витрат (–1982). 

 

 

 

Ф. Р-4182  Черкаська обласна контора бджільництва Міністерства сільського господарства 

УРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 334; 1954–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 318; 1954–1986 рр. 

Накази: Міністерства сільського господарства УРСР (1954, 1955, 1957–1959, 1961–1964, 

1974–1977); управління бджолярства (1956, 1957, 1971, 1972, 1974–1977); Черкаського 

облуправління сільського господарства (1965, 1966, 1970, 1973–1977); рішення, 

розпорядження облвиконкому (1958–1961, 1965, 1966, 1968, 1970, 1972–1977). 

Протоколи: виробничих нарад працівників контори (1959, 1964, 1966, 1968–1986); нарад 

бджолярів колгоспів (1955, 1956, 1963, 1967). 

Перспективні плани розвитку колгоспного бджолярства в області (1959–1965, 1971–1980). 

Плани: роботи контори (1955, 1956, 1959, 1974–1986); розвитку і продуктивності колгоспного 

бджолярства по області (1955, 1958, 1959, 1966, 1972–1974). Промислово-фінансові плани. 

Основні показники виконання плану розвитку і продуктивності бджолярства в колгоспах і 

радгоспах області (1961–1964, 1967, 1968, 1975–1986). Річні звіти про виробничо-зоотехнічну 

та господарську діяльність контори(1954, 1970, 1973, 1974). Документи: (зведені відомості, 

акти, таблиці) головних осінніх ревізій колгоспних пасік та списки бджолярів області; 

(доповідні записки, відомості, акти) про стан бджолярства в області (1955, 1956, 1958, 1959, 

1965, 1967, 1968, 1973–1977). Довідка про роботу районних і міжрайонних старших 

зоотехніків по бджолярству та зоотехніків контори (1961). 
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Документи: (плани, довідки, звіти) про племінну справу в бджолярстві (1970–1975); (накази, 

відомості, листування) про захворювання бджіл (1955, 1971–1974). 

Звіти про роботу з кадрами (1967, 1971, 1973–1983). 

Договори на соцзмагання між облконторами, соцзобов’язання колективу контори та акти 

перевіряння їх виконання (1965–1986). Документи (постанови, протоколи, показники, 

характеристики) про передовиків-бджолярів, передові райони, колгоспи та радгоспи області 

(1978). Списки передовиків-бджолярів області (1954–1956, 1961, 1964, 1965, 1972, 1975, 

1976). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1978–1986). Річні бухгалтерські звіти, Акти ревізії 

виробничо-фінансової діяльності контори (1954, 1956, 1961). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1981–1986). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 16; 1972–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1972–1978); загальних зборів членів 

профспілки (1972, 1979, 1980); засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1972–1977). 

Кошториси витрат (1973, 1974, 1977). Річні фінансові звіти (1972–1977). 

 

 

 

Ф. Р-4183  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінського комсомолу с. Матусів 

Шполянського району Черкаської області 

Справ: 82; 1963–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 82; 1963–1971 рр. 

Рішення райвиконкому (1963, 1965, 1970, 1971). 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1963, 1967–1971). 

Виробничо-фінансові плани. 

Агрономічні звіти. Річні звіти по тваринництву. Зооветеринарний звіт (1968). 

Соцзобов’язання колгоспу (1963, 1964, 1967–1971). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти документальних ревізій 

фінансово-господарської діяльності колгоспу (1963–1965, 1968–1971). 

Сортонасіннева книга (1968). 

 

 

 

Ф. Р-4184  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Терешки Шполянського 

району Черкаської області 

Справ: 68; 1963–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1963–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1970). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1963, 1967–1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 40; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973–1975). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1971–1976, 1978–

1980). 
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Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1973–1977). Шнурова книга обліку насіння (1975–

1977). 

Протоколи засідань, плани роботи профспілкового комітету (1978–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 4; 1970–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. 

План робот профспілкового комітету (1970). 

 

 

Ф. Р-4185  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова м. Шпола Черкаської області 

Справ: 163; 1963–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 145; 1963–1980 рр. 

Рішення райвиконкому (1972–1976). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1965, 1967–1978, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1970–1980). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970, 1976–1980). 

Виробничо-фінансові плани (1970–1980). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1970, 1972–1976). Аналізи господарської 

діяльності колгоспу (1975–1980). 

Агрономічні звіти (1973–1980). Річні звіти по тваринництву (1971–1980). Статистичні звіти 

про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів сільського господарства (1970–1980). 

Соцзобов’язання колгоспників (1974–1977). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1972–1980). Акти 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспу (1965, 1975). 
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Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1966–1970, 1976–1980). Шнурові книги обліку 

насіння (1970, 1971, 1973, 1974, 1976–1978). 

 

 

Опис 2 

Справ: 18; 1978–1980 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій і документи до них; загальних зборів членів 

профспілки; засідань профспілкового комітету. 

Плани роботи профспілкового комітету. 

Статистичні звіти профспілкового комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. 

 

 

 

Ф. Р-4186  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖ с. Водяне Шполянського 

району Черкаської області 

Справ: 26; 1963–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1963–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1963–1969, 1971); засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови колгоспу (1966, 1968, 1969). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970). 

Агрономічний звіт (1963). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1968–1970). Сортонасіннева книга (1968–1969). 
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Ф. Р-4189  Уповноважений Ради у справах російської православної церкви при Раді Міністрів 

СРСР по Черкаській області м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 9; 1954–1966 р. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1954–1966 рр. 

Інструктивно-циркулярні листи Ради у справах російської православної церкви при Раді 

Міністрів СРСР, уповноваженого Ради по УРСР, постанови, розпорядження партійних та 

радянських органів. 

Плани роботи, звітно-інформаційні доповіді, інформації, подання, огляди уповноваженого 

Ради по Черкаській області. 

Листування уповноваженого з органами місцевого рівня про діяльність релігійних 

організацій (1962–1964). 

 

 

 

Ф. Р-4190  Уповноважений Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР по 

Черкаській області м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 11; 1954–1966 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1954–1966 рр. 

Інструктивно-циркулярні листи Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР, 

уповноваженого Ради по УРСР, постанови, розпорядження партійних та радянських органів. 

Плани роботи, звітно-інформаційні доповіді, інформації, подання, огляди уповноваженого 

Ради по Черкаській області. 

Листування уповноваженого з органами місцевого рівня про діяльність релігійних 

організацій (1963). 
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Ф. Р-4191  Уповноважений Ради у справах релігій при Раді Міністрів СРСР по Черкаській 

області м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 9; 1966–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1966–1970 рр. 

Інструктивно-циркулярні листи Ради у справах релігій при Раді Міністрів СРСР, 

уповноваженого Ради по УРСР, постанови, розпорядження партійних та радянських органів. 

Плани роботи, звітно-інформаційні доповіді, інформації, подання, огляди, уповно-важеного 

Ради по Черкаській області. 

Листування уповноваженого з органами місцевого рівня про діяльність релігійних 

організацій. 

 

 

 

Ф. Р-4193  Черкаська обласна організація Всеукраїнської музичної спілки м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 286; 1959–1997 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 275; 1959–1997 рр. 

Накази, постанови, рішення правління музичного товариства УРСР (1976, 1981–1984); 

постанови, рішення облвиконкому (1959, 1980). Накази голови і заступника правління 

відділення з основної діяльності (1988). 

Статут організації (1997). 

Протоколи: засідань організаційного комітету хорового товариства УРСР (1961); обласних 

звітно-виборних конференцій і документи до них (1962, 1966, 1969, 1975, 1978, 1980, 1983, 

1985, 1987, 1990, 1994); пленумів організації (1966, 1969, 1970, 1975–1991, 1995); засідань 

президії організації (1962–1997); об’єднаних засідань і міського організаційних комітетів 

(1960); звітно-виборних конференцій районних відділень (1961, 1962). 
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Документи: (плани, інформації, довідки, звіти) про роботу організації (1963–1966, 1969–

1997); (протоколи, програми, рецензії та інш.) обласних оглядів-конкурсів на кращі хори і 

ансамблі (1961–1970, 1975–1978, 1980, 1981, 1984, 1996); (довідки, характеристики та інш.) 

про роботу народних колективів області (1985, 1987, 1988); (протоколи, плани, відомості, 

акти перевірянь) про роботу музичної школи (1964, 1966, 1968–1973). Відомості про хорові 

колективи, керівників і репертуар Черкаського району (1965–1970). Програми і сценарії 

концертів, складені працівникам організації (1980–1984). 

Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, чисельність і 

склад спеціалістів та прийом молоді на роботу (1966, 1967). 

Соцзобов’язання колективу організації (1978–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1966–1997). Річні бухгалтерські звіти (1960–1997). 

 

 

Опис 2 

Справ: 11; 1975–1979 рр. 

Заходи організації з розвитку художньої творчості трудящих області (1976).  

Документи (тексти, рецензії) конкурсів. 

Характеристики на первинні організації (1977). Список, облікові картки колективів, які 

носять Почесне звання народних (1977). 

 

 

Ф. Р-4194  Черкаське обласне міжколгоспне об’єднання по будівництву (облміжколгоспбуд) 

Українського республіканського міжколгоспного об’єднання по будівництву 

―Укрміжколгоспбуд‖ м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 1533; 1962–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1144; 1962–1985 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства сільського господарства УРСР (1966); постанови, 

рішення, розпорядження ―Укрміжколгоспбуд‖ (1964, 1968–1985); рішення, розпорядження: 

облуправління сільського господарства (1962); облвиконкому. Розпорядження голови 

об’єднання з основної діяльності (1964–1985). 
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Статути облміжколгоспбуду (1962, 1968, 1979). 

Протоколи: засідань і постанови правління облміжколгосбуду (1962, 1963, 1968–1985); 

засідань і постанови Ради облміжколгоспбуду; зборів уповноважених міжколгоспних 

будівельних організаіцій і документи до них (1964–1968, 1970, 1971, 1974, 1976, 1979, 1981, 

1984). 

Будівельно-фінансові плани, плани з виробництва, зведені річні фінансові плани, плани з 

праці облміжколгоспбуду; річні плани будівельно-монтажних робіт, з праці підвідомчих 

організацій (1962–1967, 1975–1985). 

Основні показники будівельно-фінансових планів (1968–1973). Аналіз фінансово-

господарської діяльності облміжколгоспбуду (1963). Зведені річні та річні звіти: про роботу 

райміжколгоспбудів (1962, 1975–1985); підвідомчих організацій про виконання плану 

будівельно-монтажних робіт, з праці та виробництво будівельних матеріалів (1963, 1965–

1985). 

Документи: (постанови, плани, довідки, звіти) з раціоналізації і винахідництва 91967–1985); 

про впровадження нової техніки (1969–1985); (витяги з протоколів, плани, інформації) про 

впровадження наукової організації на підприємствах та в організаціях міжколгоспбуду (1968–

1973); акти приймання об’єктів в експлуатацію (1967–1974); (плани, паспорти, звіти) з 

охорони праці і техніки безпеки (1964, 1967–1985); (завдання, звіти) про роботу 

автотранспорту, трудомісткі процеси (1967–1985). 

Документи (плани, аналізи, звіти, листування) про роботу з кадрами (1967–1985). 

Документи (соцзобов’язання, постанови, звіти, характеристики, списки) по соцзмаганню 

облміжколгоспбуду і підвідомчих організацій. 

Штатні розписи, кошториси витрат: облміжколгоспбуду; підвідомчих організацій (1962–1967, 

1975–1985). Зведені річні бухгалтерські звіти облміжколгоспбуду. Річні бухгалтерські звіти 

підвідомчих організацій (1962–1965, 1975–1985). Акти комплексних документальних ревізій 

виробничо-фінансової діяльності облміжколгоспбуду та підвідомчих організацій (1962–1968, 

1971, 1973, 1975–1985). Ліквідаційний баланс об’єднання (1985). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 19; 1962–1967, 1980–1983 рр. 

Протоколи: засідань Ради облміжколгоспбуду (1981); зборів уповноважених представників 

господарств-учасників (1981). 

Аналіз виробничо-фінансової діяльності організацій та підприємств (1982). Річні звіти: 

райміжколгоспбудів з усіх видів діяльності (1962–1965); про стан організації праці і 

заробітної плати в об’єднанні (1981–1983). 
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Документи (постанови, листування, рапорти, донесення) по соцзмаганню (1980–1982). 

Постанови балансової комісії з розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності 

райміжколгоспбудів (1966, 1967). 

 

 

Опис 2 

Справ: 4; 1980–1985 рр. 

Накази, розпорядження голови правління (1984, 1985); постанови правління 

облміжколгоспбуду (1984, 1985). 

Інформації партійним органам про виконання постанов. 

Стисла характеристика та основні показники виробничої діяльності облміжколгоспбуду з 

підрядного будівництва і промислового виробництва (1984). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 19; 1962–1969 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1964, 1966, 1967, 1969); загальних зборів 

членів профспілки (1962, 1963, 1965, 1968, 1969); засідань місцевого комітету профспілки. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1963–1969). 

Кошториси витрат (1963–1969). Річні фінансові звіти. Акти ревізій фінансово-господарської 

діяльності місцевого комітету (1963–1968). 

 

 

Опис 1п 

Справ: 347; 1967–1985 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1978–1982, 1985). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій і документи до них (1969, 1971, 

1974–1979, 1981, 1984); засідань побудкому і його президії; звітно-виборних конференцій і 

зборів профорганізацій (1969–1985). 
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Зведені статистичні звіти побудкому та статистичні звіти профорганізацій з усіх видів 

діяльності (1969–1985). 

Колективні договори підвідомчих організацій (1980–1982, 1985). Протоколи, акти перевірянь 

виконання колдоговорів (1969–1985). 

Документи (соцзобов’язання, договори, довідки, характеристики, списки) по соцзмаганню. 

Кошториси прибутків і видатків побудкому та профорганізацій. Бюджети по державному 

соціальному страхуванню (1975–1985). Зведені річні фінансові звіти побудкому (1968–1985). 

Річні фінансові звіти профорганізацій (1975–1985). Зведені звіти про виконання бюджету 

держсоцстрахування (1975–1985). 

 

 

 

Ф. Р-4195  Будівельно-монтажний трест ―Черкасихімбуд‖ комбінату ―Черкасипромбуд‖ м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 2241; 1956–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 96; 1956–1960 рр. 

Документи: секретаря; відділів: виробничо-технічного, планово-фінансового, кадрів; 

начальника сектора праці і зарплати; інженера з техніки безпеки; учбового пункту; 

бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 221; 1961–1965 рр. 

Документи: секретаря; відділів: виробничо-технічного, планово-фінансового, кадрів; 

начальника сектора праці і зарплати; інженера з техніки безпеки; учбового пункту; 

бухгалтерії та відділів: головного механіка, головного енергетика; будівельної лабораторії; 

редакції газети "―а будові"‖ 
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Опис 3 

Справ: 1255; 1966–1988 рр. 

Документи: секретаря; відділів: виробничо-технічного, планово-фінансового, кадрів; 

начальника сектора праці і зарплати; інженера з техніки безпеки; учбового пункту; 

бухгалтерії та об’єднаного комітету профспілки, профспілкового комітету управління тресту, 

об’єднаної групи народного контролю. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 58; 1956–1980 рр. 

Документи: секретаря; відділів: виробничо-технічного, планово-фінансового, кадрів; 

начальника сектора праці і зарплати; інженера з техніки безпеки; учбового пункту; 

бухгалтерії та об’єднаного комітету профспілки, профспілкового комітету управління тресту, 

об’єднаної групи народного контролю. 

 

 

Опис 5 

Справ: 12; 1957–1982 рр. 

Статути тресту (1957, 1982). 

Акти приймання в експлуатацію виробничих об’єктів (1963, 1965, 1969–1980). 

 

 

Опис 6ос 

Справ: 225; 1961–1988 рр. 

Накази управління будівництва і промислово-будівельних матеріалів Черкаського 

Раднаргоспу з основної діяльності (1961, 1962, 1965). Накази, розпорядження керуючого 

тресту з особового складу. 

Протоколи засідань: кваліфікаційної комісії (1962, 1963, 1967–1972); атестаційної комісії 

(1974). 
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Особові справи звільнених інженерно-технічних працівників та службовців. Особові картки 

звільнених інженерно-технічних працівників, працівників та службовців (1961–1973, 1976, 

1978–1988). 

Акти розслідування нещасних випадків на виробництві. 

Списки інженерно-технічних працівників, працівників та службовців (1974–1976). 

Розрахункові відомості з нарахування заробітної плати працівникам тресту. 

 

 

 

Опис 1м 

Справ: 58; 1963–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів і документи до них (1963, 1964, 1966, 

1968, 1977, 1979–1981); загальних зборів членів профспілки (1965, 1967, 1968, 1974–1976, 

1978, 1981); засідань місцевого комітету профспілки. Звітні доповіді голови місцевого 

комітету (1974, 1976). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1965–1968, 1970, 1974–1976, 

1979–1981). 

Соцзобов’язання колективу тресту та умови підведення підсумків соцзмагання (1977–1981). 

Кошториси прибутків і видатків (1963–1969, 1973–1981). Річні фінансові звіти (1963, 1965–

1969, 1973–1981). 

 

 

Опис 1м (об’єданий побудком профспілки) 

Справ: 63; 1958–1963 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів і документи до них; загальних зборів 

членів профспілки; засідань місцевого комітету профспілки. Звітні доповіді голови місцевого 

комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Соцзобов’язання колективу тресту та умови підведення підсумків соцзмагання. 

Кошториси прибутків і видатків. Річні фінансові звіти. 
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Опис 2п 

Справ: 242; 1964–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів і документи до них; загальних зборів 

членів профспілки; засідань місцевого комітету профспілки. Звітні доповіді голови місцевого 

комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Соцзобов’язання колективу тресту та умови підведення підсумків соцзмагання. 

Кошториси прибутків і видатків. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 1дп 

Справ: 11; 1964, 1965 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів і документи до них; загальних зборів 

членів профспілки; засідань місцевого комітету профспілки. Звітні доповіді голови місцевого 

комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Соцзобов’язання колективу тресту та умови підведення підсумків соцзмагання. 

Кошториси прибутків і видатків. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

Ф. Р-4196  Матусівська середня школа № 1 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Шполянської районної Ради депутатів трудящих с. Матусів Шполянського району Черкаської 

області 

Справ: 112; 1944–1973 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 105; 1944–1973 рр. 

Накази райвідділу народної освіти (1944, 1945). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1946–1975); нарад при директорі школи (1967–1972); 

нарад класних керівників (1964, 1967); нарад учителів (1949–1954, 1964, 1967, 1970, 1971); 

методичних об’єднань (1955, 1956, 1963–1965, 1972, 1973); засідань батьківських комітетів 

(1961, 1965, 1966, 1968–1973); батьківських зборів (1961–1969, 1972, 1973). 

Плани: навчально-виховної роботи школи (1944–1952, 1957, 1958, 1961–1967, 1970–1972); 

роботи методичного об’єднання (1950, 1972). 

Річний текстовий звіт про роботу школи (1958). Статистичні звіти школи на початок та 

кінець навчання років (1946, 1947, 1952, 1959, 1965–1968, 1970–1972). Відомості учителів про 

наслідки навчально-виховної роботи (1967–1972). 

Журнали внутрішкільного контролю директора школи (1967, 1968, 1971, 1972). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1956, 1958, 1962, 1967). Річні звіти про виконання 

кошторисів витрат (1948–1956, 1958, 1962, 1967). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 7; 1971–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; виробничих нарад членів профспілки; 

засідань місцевого комітету профспілки (1972–1974). 

План роботи профспілкової організації школи (1973). 

 

 

Ф. Р-4197  Черкаське обласне управління Держтрудощадкас Правління Держтрудощадкас 

СРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 1696; 1953–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1097; 1953–1975 рр. 

Документи: фінансового інспектора, відділів: оперативного обліку, кадрів. 
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Опис 2 

Справ: 551; 1976–1982 рр. 

Документи: фінансового інспектора, відділів: оперативного обліку, кадрів. 

 

 

Опис 3 

Справ: 48; 1965–1978 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету профспілки. 

Звітні доповіді голови місцевого комітету (1974, 1976). 

Плани роботи місцевого комітету (1974–1976). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1970–1976). 

Кошториси витрат (1968–1978). Річні фінансові звіти (1966–1978). 

 

 

 

 

Ф. Р-4198  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського с. Рижанівка 

Звенигородського району Київської області 

Справ: 17; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1949, 1950). 

Список осіб представлених до вручення медалі ―За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.‖ по колгоспу (1946). 

Агрономічні звіти (1946, 1950). 
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Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1946, 1948, 1949). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

Ф. Р-4199  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Рижанівка 

Звенигородського району Київської області 

Справ: 13; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1946–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Агрономічні звіти (1947, 1948). 

Прибутково-видаткові кошториси (1947–1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

 

 

 

Ф. Р-4200  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―20-річчя Жовтня‖ с. Рижанівка 

Звенигородського району Київської області 

Справ: 11; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1945–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу (1948–1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1950). 
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Ф. Р-4201  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Україна‖ с. Рижанівка Звенигородського 

району Черкаської області 

Справ: 57; 1951–1963, 1972–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1951–1963 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951–1954, 1956–1958, 1960–1963); засідань 

правління колгоспу (1951–1954, 1956–1963). 

Виробничо-фінансові плани (1951–1953, 1955–1960). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951–1953). 

 

 

Опис 2 

Справ: 27; 1972–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1972–1976, 1978–

1980). Звітні доповіді голови колгоспу (1972, 1975–1978). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1972–1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4202  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.Котовського с. Рижанівка 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 27; 1964–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1964–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1970, 1971). 

Документи (протоколи, плани, інформації, списки) бюро економічного аналізу (1968–1971). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970). 

Аналізи виконання планових завдань по колгоспу (1966–1970). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1966–1970). Шнурова книга обліку насіння (1965–

1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4203  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Ударник‖ с. Шевченкове Вільшанського 

району Київської області 

Справ: 35; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1947–1950); засідань правління колгоспу. 
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Виробничі плани (1947–1950). 

Агрономічний звіт (1944). Річні звіти по тваринництву (1944–1946, 1948). 

Прибутково-видаткові кошториси (1948, 1949). Річний звіт про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1949). Акт ревізійної комісії колгоспу (1949). 

Книги обліку: основних засобів, фондів, грошових та  натуральних прибутків (1944, 1948, 

1950); членів колгоспу та їх сімей (1950). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4204  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний партизан‖ с. Шевченкове 

Вільшанського району Київської області 

Справ: 28; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1949); засідань правління колгоспу (1945–

1950). 

Виробничі плани (1947–1950). 

Агрономічні звіти (1944, 1945). Річні звіти по тваринництву (1944, 1945). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання колгоспників (1949, 1950). 

Прибутково-видатковий кошторис (1950). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1947–1949). 

Земельно-шнурова книга. 

Книга обліку натуральних прибутків (1950). Книга перепису населення (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4205  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона Зірка‖ с. Шевченкове 

Вільшанського району Київської області 

Справ: 33; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1945–1948, 1950). План розвитку сільського господарства колгоспу (1950). 

Зобов’язання колгоспу по здачі зернових та продуктів тваринництва (1944, 1950). 

Річні звіти по тваринництву (1944, 1945). 

Договори на соцзмагання між колгоспами (1945, 1950). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1946, 1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1945–1948, 1950). 

Земельно-шнурова книга (1945–1950). 

Книги головних рахунків (1944, 1947). Книги обліку основних засобів, фондів, грошових та 

натуральних прибутків (1945, 1947, 1949). 

 



1849 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4206  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шевченків край‖ с. Шевченкове 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 112; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 112; 1951–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1952–1979); засідань правління колгоспу (1951–

1979). Звітні доповіді голови колгоспу (1957, 1958, 1966, 1968–1973, 1976, 1978). 

Документи (протоколи, плани, інформації, звіт, списки) бюро економічного аналізу (1970–

1972, 1980). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові плани 

(1957–1960, 1962, 1963, 1965). 

Економічні показники розвитку господарства колгоспу (1966–1970). Аналізи: господарської 

діяльності колгоспу (1966); виконання планових завдань (1967, 1969, 1970). 

Звіт про підсумки сільськогосподарських робіт по колгоспу (1959). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1957–1966). Шнурові книги обліку насіння (1961, 

1963–1965, 1967, 1968, 1972–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4207  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Козацьке Звенигородського 

району Київської області 

Справ: 25; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Виробничі плани (1945, 1948). 

Соцзобов’язання колгоспників (1949). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1946–1948). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

Книга обліку основних засобів (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4208  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше травня‖ с. Козацьке 

Звенигородського району Київської області 

Справ: 18; 944–1950 рр. 

 

Опис 1 



1850 

 

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1944–1949). 

Умова на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння її виконання (1949). 

Соцзобов’язання колгоспників (1950). 

Прибутково-видаткові кошториси (1948–1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1946–1950 ). 

Книга обліку основних засобів (1947). 

 

 

Ф. Р-4209  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.Шевченка с. Козацьке Звенигородського 

району Київської області 

Справ: 22; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1948). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1947–1950). 

Сортонасіннева книга (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4210  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча с. Козацьке Звенигородського 

району Черкаської області 

Справ: 86; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 61; 1951–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1951, 1952, 1955, 1957–1960, 1962, 1963, 1965). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1972). Шнурові книги обліку насіння (1961, 

1966, 1968, 1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 25; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973, 1978). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1973–1982). Шнурова книга обліку насіння (1979–

1980). 
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Ф. Р-4211  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 10-ти річчя КІМУ с. Гудзівка 

Звенигородського району Черкаської області  

Справ: 68; 1944–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 68; 1944–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1952, 1955–1970); засідань правління 

колгоспу (1946–1948, 1950–1970). Звітні доповіді голови колгоспу (1958–1960, 1970). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові 

плани (1947–1952, 1954–1960, 1962, 1963, 1965). 

Річний звіт по тваринництву (1954). 

Прибутково-видатковий кошторис (1950). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944, 1945, 1948–1952). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1947–1951, 1960–1964, 1967–1972). Сортонасінева 

книга (1947–1950). Шнурові книги  обліку насіння (1961, 1963, 1967). 

Книга головних рахунків (1946). Книга обліку основних засобів (1946). 

Акт про збитки,  нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4212  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖ с. Водяники Звенигородського 

району Київської області 

Справ: 15; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947, 1948, 1950); засідань правління колгоспу 

(1947, 1948). 

Річні звіти по тваринництву (1948, 1949). 

Соцзобов’язання колгоспу (1948, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949). 

Книги обліку основних засобів, фондів, виробництва по рослинництву і тваринництву, 

грошових та натуральних прибутків (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4213  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Водяники Звенигородського 

району Київської області 

Справ: 11; 1949–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1949, 1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Агрономічний звіт (1949). 
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Книги обліку фондів, виробництва по рослинництву і тваринництву, грошових та 

натуральних прибутків. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4214  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чіковані с. Водяники Звенигородського 

району Черкаської області 

Справ: 85; 1951–1980 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1951–1955, 1957–1970 рр. 

Статути артілі (1951, 1965). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967, 1969, 1970). 

Інформація, список бюро економічного аналізу (1968). 

Виробничо-фінансові плани (1960, 1962, 1965). План збирання зернових культур (1953). 

Аналізи виконання планових завдань по виробництву продукції 91968, 1969). 

Річний звіт по тваринництву (1963). 

Підсумки виконання соцзобов’язань колгоспу (1962). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1961–1968). Шнурові книги обліку насіння (1965, 

1966, 1968). 

 

 

Опис 2 

Справ: 40; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Документи (протоколи, плани, інформації, списки) бюро економічного аналізу (1971–1973, 

1975, 1977, 1978). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1972–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4215  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.Ворошилова с. Неморож 

Звенигородського району Київської області 

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1945, 1946, 1948). 

Сортонасіннева книга (1950). 

Книги обліку основних засобів, планових завдань, фондів, грошових прибутків та 

натуральних затрат (1944, 1946–1950). 
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Ф. Р-4216  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17-го партз’їзду с. Неморож 

Звенигородського району Київської області 

Справ: 6; 1948–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1948–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників. 

Книги обліку основних засобів, виробництва по рослинництву та натуральних затрат (1949, 

1950). 

 

 

 

Ф. Р-4217  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Прапор праці‖ с. Мурзинці 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 27; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944–1954, 1956–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1945–1954). 

Виробничі плани (1946, 1949, 1953, 1958). Планові завдання на здавання зернових і продуктів 

тваринництва (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1945). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4218  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Маленкова с. Неморож 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 16; 1951–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1951–1957 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1952–1954). 

Виробничі плани (1952, 1953, 1955–1957). 

Книга для запису вказівок і пропозицій організацій вищого рівня (1951–1953). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1960). 

Книги обліку основних засобів, грошових прибутків та натуральних затрат (1951). 

 

 

 

 



1854 

 

 

Ф. Р-4219  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського с. Озірна 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 22; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1944–1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1955, 1957); засідань правління колгоспу 

(1945–1957). 

Виробничі плани (1950, 1952, 1957). 

Книга для запису вказівки і пропозицій  організацій вищого рівня (1946–1953). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1959). 

Книги обліку основних засобів, фондів та грошових прибутків (1944, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4220  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова м. Звенигородка 

Черкаської області 

Справ: 26; 1945–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1945–1956 рр. 

Статут артілі (1950). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1947–1956); засідань правління колгоспу 

(1945, 1947–1949, 1951, 1952, 1954–1956). 

Трирічний план розвитку тваринництва (1949–1951). Виробничий план (1953). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1950, 1952). 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових та натуральних прибутків (1946, 1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4221  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського с. Озірна 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 9; 1958–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1958–1963 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1958, 1960). 

Книга обліку виробництва по рослинництву (1963). 

 

 

 

 



1855 

 

 

Ф. Р-4222  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна с. Озірна Звенигородського 

району Черкаської області 

Справ: 64; 1963–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1963–1970 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1964–1970). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1967, 1969, 1970). 

Виробничо-фінансовий план (1965). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1967, 1968). 

Плани, інформації Ради наукової організації праці колгоспу (1968–1970). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1963–1973). Шнурова книга обліку насіння (1969–

1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 39; 1971–1978, 1985, 1986 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1971–1977, 1986); засідань правління колгоспу 

(1971–1977, 1985, 1986). Звітні доповіді голови колгоспу (1971, 1972, 1986). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Ф. Р-4223  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Прогрес‖ с. Неморож Звенигородського 

району Черкаської області 

Справ: 3; 1959–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1959–1963 рр. 

Виробничо-фінансові плани (1959, 1960). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1961–1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4224  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського с. Чижівка 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 4; 1959–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1959, 1960 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план (1960). 

Показники соцзобов’язання колгоспу (1959). 
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Ф. Р-4225  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну с. Чижівка 

Звенигородського району Київської області 

Справ: 38; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників: засідань правління колгоспу (1944, 1945, 1947–

1950). 

Виробничі плани (1944, 1945, 1950). 

Агрономічні звіти (1945). Річний звіт по тваринництву (1944). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1944, 1945). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1946, 1948–1950). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу (1944, 1945, 1947–1950). 

Книги обліку: основних засобів, фондів, виробництва по рослинництву і тваринництву та 

грошових прибутків (1945, 1946); членів колгоспу та їх сімей (1947, 1949). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4226  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса с. Чижівка 

Звенигородського району Київської області 

Справ: 35; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1944, 1945, 1947–1950). 

Агрономічний звіт (1944). Річний звіт по тваринництву (1948). 

Акти перевіряння договору на соцзмагання між колгоспами (1949). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945–1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

Книги обліку: основних засобів (1945, 1946); членів колгоспу та їх сімей (1946–1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4227  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка с. Богачівка 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 77; 1959–1980  

 

Опис 1 

Справ: 32; 1959–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1970). 

Списки членів бюро економічного аналізу (1968, 1969). 
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Виробничо-фінансові плани (1959, 1960, 1963, 1965). 

Агрономічний звіт (1966). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1959, 1969). 

 

 

Опис 2 

Справ: 45; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1971, 1973–1980). 

План роботи, інформація, списки бюро економічного аналізу (1971–1973). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1971–1979). Шнурова книга обліку  насіння (1971). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4228  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 15-річчя ЛКСМУ с. Богачівка 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 53; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 53; 1944–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1952). 

Виробничі плани (1945, 1948, 1950). 

Прибутково-видатковий кошторис (1944). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944–1946, 1948, 1951, 1952). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1960). 

Книги обліку: фондів, натуральних прибутків і їх розприділення грошових та натуральних 

затрат (1947, 1949, 1950); членів колгоспу та їх сімей (1946, 1947, 1952, 1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4229  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка с. Михайлівка 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 41; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1944–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1947–1955, 1957, 

1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1960). 

Книги обліку фондів, натуральних та грошових прибутків (1944–1950). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 
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Ф. Р-4230  Фінансовий відділ виконавчого комітету  Звенигородської районної Ради народних 

депутатів м. Звенигородка Черкаської області 

Справ: 958; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 859; 1944–1976 рр. 

Документи секретаря; інспекцій: бюджетної, державних прибутків, по штатах; контролера-

ревізора; бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 43; 1977–1980 рр. 

Документи секретаря; інспекцій: бюджетної, державних прибутків, по штатах; контролера-

ревізора; бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 56; 1944–1953 рр. 

Документи секретаря; інспекцій: бюджетної, державних прибутків, по штатах; контролера-

ревізора; бухгалтерії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4232  Золотоніський ремонтно-механічний завод тресту ―Головбудпром‖ Міністерства 

транспортного будівництва СРСР м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 190; 1944–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 171; 1944–1975 рр. 

Накази директора заводу з основної діяльності (1973–1975). 

Протоколи  постійно-діючих виробничих нарад (1970–1976). 

Перспективний план промислового виробництва (1971–1975). Комплексний план соціально-

технічного розвитку (1972). План організаційно-технічних заходів та звіт про його виконання 

(1968–1971). Техніко-промислово-фінансові плани (1963, 1971–1975). Промислово-фінансові 

плани (1944, 1954–1956, 1961–1969). Виробничі плани (1973–1975). 

Історична довідка про завод (1967). 

Звіти про виконання плану: по продукції (1971); з праці (1970, 1971). 

Документи: (накази, протоколи, доповіді, акти впровадження) з раціоналізації і 

винахідництва (1950–1956, 1972, 1974, 1975); (плани, показники, інформації, звіти про 

нещасні випадки) з охорони праці і техніки безпеки (1956, 1969–1975); (титульні списки, 

звіти по капвкладенням) з капітального будівництва (1949–1953, 1955, 1958). 

Звіти про роботу з кадрами (1945, 1947–1953, 1955–1962, 1964, 1970, 1972). 
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Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом профспілки (1967, 

1969–1971, 1973–1975). Довідки, інформації про виконання колективних договорів (1972–

1975). 

Соцзобов’язання колективу заводу і відомості про їх виконання (1947, 1957, 1969, 1971–

1975). Списки: працівників і службовців, представлених до нагородження медаллю ―За 

доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.‖ (1945); кращих стахановців 

заводу, ударників праці, передових працівників (1945, 1968, 1973). 

Штатні розписи (1949, 1951–1958, 1960, 1961, 1964, 1968–1975). Кошториси витрат (1968–

1970, 1972, 1973). Річні бухгалтерські звіти (1945–1975). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 19; 1964–1976 рр. 

Протоколи засідань заводського комітету профспілки (1964–1977). 

Кошториси прибутків і видатків (1972–1976). Річні фінансові звіти (1970–1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4233  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний шлях‖ с. Гельмязів 

Гульмязівського району Полтавської області 

Справ: 9; 1944, 1946–1948, 1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1944, 1946–1948, 1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946, 1947, 1950); засідань правління колгоспу 

(1946, 1950). 

Виробничий план (1944). 

Річні бухгалтерські звіти (1944, 1948). 

Книга обліку основних засобів (1946). 

 

 

Ф. Р-4234  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного с. Гельмязів 

Гельмязівського району Полтавської області 

Справ: 14; 1945–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1945–1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1947–1949). 

Виробничі плани. 

Агрономічний звіт (1945). 

Прибутково-видатковий кошторис (1945). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1948–1950). 

Книга обліку основних засобів (1948). 

 

 

 

 



1860 

 

 

Ф. Р-4235  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Пролетарська Революція‖ с. Гельмязів 

Гельмязівського району Полтавської області 

Справ: 11; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1945–1947, 1949, 1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947); засідань правління колгоспу (1949, 1950). 

Умова на соцзмагання між колгоспами і акт перевіряння їх виконання (1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1947, 1949). 

Книга обліку основних засобів (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4236  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінської Зірки с. Гельмязів 

Гельмязівського району Полтавської області 

Справ: 9; 1951, 1952 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1951, 1952 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1952); засідань правління колгоспу. 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1952). Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4237  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінської Іскри с. Гельмязів 

Гельмязівського району Черкаської області 

Справ: 8; 1953–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1953–1955, 1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1953–1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4238  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Росія‖ с. Гельмязів Золотоніського району 

Черкаської області 

Справ: 69; 1950–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 69; 1950–1970 рр. 
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Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1950–1958, 1960–

1962, 1964–1970). Звітна доповідь колгоспу (1954). 

Державний план розвитку сільського господарства (1952). Виробничо-фінансові плани (1951, 

1955–1962). 

Річні бухгалтерські звіти (1950–1952). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1966–1970). Технологічна карта колгоспу (1969). 

Шнурові книги обліку насіння (1966–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4239  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Радянська Україна‖ с. Богдани 

Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 128; 1950–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 128; 1950–1983 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951–1980); засідань правління колгоспу (1950–

1980). Звітні доповіді голови колгоспу (1970–1974, 1976). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1970, 1972–1983). 

Державний план розвитку сільського господарства (1954). Виробничо-фінансові плани (1952, 

1953, 1955–1959, 1962, 1964, 1965). 

Акт перевіряння виконання умови на соцзмагання між колгоспами (1960). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1956). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1956, 1961–1964, 1967, 1968, 1973–1985). 

Сортонасіннева книга (1958). Шнурові книги обліку насіння (1961, 1962, 1964, 1972, 1983–

1985). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1972–

1983). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4240  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Ударник‖ с. Зорівка Золотоніського 

району Полтавської області 

Справ: 17; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1945–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Перспективний план освоєння сівозмін колгоспу (1945–1948). Плани: відбудови і розвитку 

сільського господарства колгоспу (1948); роботи бригад колгоспу (1949). Виробничі плани 

(1948–1950). 

Звіти про стан тваринництва (1947, 1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949). Акт перевіряння 

фінансово-господарської діяльності колгоспу (1947). 

Книга  обліку  фондів (1946). 
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Ф. Р-4241  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комуніст‖ с. Зорівка Золотоніського 

району Полтавської області 

Справ: 31; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948–1950); засідань правління колгоспу (1947–

1949). 

Державні плани відбудови і розвитку сільського господарства (1948–1950). Виробничі плани 

(1947–1950). 

Звіт про стан тваринництва (1947). Акт перевіряння готовності до зимівлі худоби в колгоспі 

(1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949). Акти перевіряння 

фінансово-господарської діяльності колгоспу (1947, 1948). 

 

 

Опис 2 

Справ: 9; 1944–1946 рр. 

Постанови, розпорядження облвиконкому, райвиконкому та земельних відділів (1944, 1945). 

Протоколи  загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1946). 

Виробничий план (1946). 

Головні книги (1945, 1946). Книги обліку основних засобів виробництва, державних 

постачань і колгоспної торгівлі, натуральних прибутків та їх розприділення (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4242  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Зорівка Золотоніського 

району Полтавської області 

Справ: 8; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1950). 

Агрономічний звіт (1948). Звіт про стан тваринництва та акт перевіряння готовності до 

заготівлі худоби в колгоспі (1948). 

Книга обліку основних засобів (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4243  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комуніст‖ с. Зорівка Золотоніського 

району Черкаської області 
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Справ: 94; 1951–1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 62; 1951–1971 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1959–1971); засідань правління колгоспу (1951, 

1953–1971). Звітна доповідь голови колгоспу (1967). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1966–1971). 

П’ятирічні плани розвитку господарства колгоспу (1966–1975). План розвитку сільського 

господарства колгоспу (1958). Виробничо-фінансові плани (1953, 1957–1961, 1970, 1971). 

Основні показники виробничо-фінансової діяльності (1964, 1965). Аналіз господарської 

діяльності колгоспу (1964). 

Довідки, відомості про виконання планових завдань (1966, 1967, 1971). Довідка про підсумки 

в рослинництві (1961–1967). Звіти: про урожайність сільськогосподарських культур (1965–

1967); про виробництво продуктів тваринництва (1968). 

Акти  перевіряння фінансово-господарської діяльності колгоспу (1964, 1965, 1967–1971). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1967–1971). Технологічні карти колгоспу по 

вирощуванню сільськогосподарських культур (1965, 1966). Шнурові книги обліку  насіння 

(1964–1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 32; 1972–1978 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1976). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1972–1981). Шнурові книги обліку насіння (1972–

1980). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4244  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 50-річчя Жовтня с. Чернещина 

Драбівського району Черкаської області 

Справ: 98; 1944–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1946, 1948–1950, 1952, 1956–1974 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспів і засідань правління колгоспу (1960–1974). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1966, 1967). 

Виробничо-фінансові плани (1946, 1961, 1964, 1965). 

Аналізи виконання планових завдань та господарської діяльності колгоспу (1969, 1972, 1973). 

Річні  звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949, 1950, 1952). Акти 

перевіряння фінансово-господарської діяльності колгоспу (1968–1971). 

Акт на вічне користування землею колгоспу (1946). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1973). Технологічна карта колгоспу (1970). 

Шнурові книги обліку насіння (1965, 1966, 1968, 1969). 
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Опис 2 

Справ: 33; 1944–1960 р. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1960); засідань правління колгоспу (1945–

1960). 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1949, 1955, 1957, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952, 1958, 1959). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 16; 1965, 1967–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1967, 1968, 1971–1973); засідань 

профспілкового комітету (1970–1973). Звітні доповіді голови профспілкового комітету (1965, 

1967, 1969). 

Кошториси прибутків і видатків (1968–1970, 1972, 1973). Річні фінансові звіти (1969, 1972, 

1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4245  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Домантове Золотоніського 

району Черкаської області 

Справ: 191; 1943–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 184; 1943–1974 рр. 

Рішення райвиконкому (1970, 1971). 

Статут артілі (1952). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1956, 1958–1962, 1964–1974); засідань 

правління колгоспу (1946–1956, 1958–1974). Звітні доповіді голови колгоспу (1967–1969). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1968–1972). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970). Державні плани 

відбудови і розвитку сільського господарства (1949–1952). Виробничо-фінансові плани 

(1944–1946, 1948–1951, 1964–1971). Річні виробничі завдання бригад і ферм (1949). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1966–1971). 

Агрономічні звіти (1964–1971). Статистичні звіти колгоспу: про стан тваринництва (1965–

1969); про чисельність та склад керівних працівників (1966–1969). Річні титульні  списки та 

звіти про капітальне будівництво (1964, 1966–1971). 

Договір на соцзмагання між колгоспами (1947). Соцзобов’язання колгоспників (1964–1971). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945–1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1943, 1945–1951, 1955–1962, 1964–1971). Акти перевіряння фінансово-

господарської діяльності колгоспу (1946, 1950, 1964, 1965). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1964–1966, 1973–1977). Шнурові книги обліку 

насіння (1964–1974). 

Книга головних рахунків (1952–1954). Книги обліку основних засобів, фондів (1952–1954, 

1963). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 
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Опис 1м 

Справ: 7; 1972–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1974–1977); засідань профспілкового 

комітету (1974–1977). Звітні доповіді голови профспілкового комітету (1972, 1973). 

Статистичні звіти профспілкового комітету з усіх видів діяльності (1973, 1974). 

Кошториси витрат (1973, 1974). Річні фінансові звіти (1973, 1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4246  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перебудова‖ хут. Мелесівка 

Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 27; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1943–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1946–1950); засідань правління колгоспу 

(1944–1950). 

Державний план відбудови і розвитку сільського господарства (1950). Плани відбудови і 

розвитку сільського господарства (1947, 1948). Виробничі  плани (1946–1948, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943, 1946–1948). Акт 

перевіряння фінансово-господарської діяльності колгоспу (1948). 

Головні книги (1944, 1945, 1949). Книги обліку фондів, натуральних прибутків і їх  

розприділення, грошових та  натуральних затрат (1949). 

 

 

 

 

Ф. Р-4247  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше Травня‖ с. Вільхи Золотоніського 

району Полтавської області 

Справ: 34; 1943–1950 рр. 

Опис 1 

Справ: 34; 1943–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1943, 1947–1950); засідань правління колгоспу 

(1944–1950). 

Державні плани відбудови і розвитку сільського господарства (1949, 1950). Плани відбудови і 

розвитку сільського господарства колгоспу (1947, 1948). Виробничі плани (1944–1946, 1948–

1950). 

Акт приймання-передавання справ при зміні голови колгоспу (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1946). 

Обгрунтування сівозмін колгоспу (1949–1951). 

Книги головних рахунків (1947–1949). Книги обліку основних засобів (1947, 1948). 
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Ф. Р-4248  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Новий шлях‖ с. Нова Дмитрівка 

Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 20; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1943–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1943–1945, 1947); засідань правління колгоспу 

(1947). 

Державний план відбудови і розвитку сільського господарства (1949). Плани: відбудови і 

розвитку  сільського господарства колгоспу (1948); освоєння сівозмін колгоспу (1945–1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1948). 

Книга головних рахунків (1949). Книги обліку  грошових і натуральних витрат (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4249  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Нова Дмитрівка 

Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 17; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950); засідань правління колгоспу (1949, 1950). 

Державні плани відбудови і розвитку сільського господарства (1949, 1950). План відбудови і 

розвитку сільського господарства колгоспу (1947). Виробничі плани (1946–1948, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1948). 

Книга головних рахунків (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4250  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Україна‖ с. Нова Дмитрівка 

Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 129; 1950–1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 105; 1950–1978 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950, 1952–1955, 1957–1961, 1963–1971); засідань 

правління колгоспу (1950–1961, 1963–1978). Звітні доповіді голови колгоспу (1976, 1977). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (196–1972, 1974–1976). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970). Державний план 

розвитку сільського господарства (1953–1955). Виробничо-фінансові плани (1950–1961). 
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Основні економічні показники господарської діяльності колгоспу (1966). Основні показники 

виробничо-фінансової діяльності колгоспу (1964, 1965). Аналізи виконання планових завдань 

(1966–1970). Статистичні дані про роботу колгоспу (1960–1967). 

Відомості про земельні угіддя, внесення добрив, виробничі основні засоби та площу і збір 

сільськогосподарських культур (1955–1965). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). Акти перевіряння 

фінансово-господарської діяльності колгоспу (1963–1965, 1967–1970). 

Книги обліку основних засобів, фондів (1950). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 24; 1964–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1967–1973); засідань профспілкового 

комітету (1967–1973). Звітна доповідь голови профспілкового комітету (1968). 

Статистичний звіт профспілкового комітету з усіх видів діяльності (1964). 

Кошториси прибутків і видатків (1966–1973). Річні фінансові звіти (1965–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4251  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Плешкані Гельмязівського 

району Полтавської області 

Справ: 41; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1944–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1944, 1945, 1947–

1958). 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1948–1953, 1957, 1958). 

Акт приймання-передавання справ при зміні голови колгоспу (1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1951, 1952, 1956). 

Земельно-шнурова книга (1950–1958). 

Книга обліку основних засобів (1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4252  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Правда‖ с. Підставки Золотоніського 

району Черкаської області 

Справ: 72; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1959–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1965). Виробничо-

фінансові плани (1961, 1962). 

Акт приймання-передавання справ при зміні голови колгоспу (1959). 
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Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1962). 

 

 

Опис 2 

Справ: 59; 1963–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1963–1967, 1969–1977); зборів уповноважених 

членів колгоспу (1978–1980); засідань правління колгоспу (1963–1967, 1969–1980). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1969–1972, 1977–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1969, 1971–1980). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1969–1975). Шнурові книги обліку насіння (1969–

1975, 1980–1981). 

Протоколи засідань, звітні доповіді профспілкового комітету (1972–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4253  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Промінь‖ с. Скориківка Золотоніського 

району Полтавської області 

Справ: 14; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Плани відбудови і розвитку сільського господарства (1947, 1948). Виробничий план (1948). 

Умова на соцзмагання між колгоспами (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

Головна книга (1950). 

 

 

 

 

Ф. Р-4254  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Вільне життя‖ с. Львівка Золотоніського 

району Полтавської області 

Справ: 32; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1949); засідань правління колгоспу (1945–

1950); бригадних зборів (1946–1948). 

Державний план розвитку сільського господарства (1945). Плани: відбудови і розвитку 

сільського господарства колгоспу (1947); землекористування колгоспу (1947); освоєння 

сівозмін колгоспу (1945–1948). Виробничі плани (1945–1949). 

Умова на соцзмагання між колгоспами (1945). 

Акт приймання-передавання справ при зміні голови колгоспу (1946). 

Прибутково-видатковий кошторис (1945). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944–1949). 

Головна книга (1950). 
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Ф. Р-4255  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Ковтуни Золотоніського 

району Полтавської області 

Справ: 23; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1950); засідань правління колгоспу (1945–

1950). 

Державний план відбудови і розвитку сільського господарства (1949). Плани відбудови і 

розвитку сільського господарства колгоспу (1947, 1948). Виробничі плани (1946–1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1948). 

Головні книги (1945–1947, 1949, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4256  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях Леніна‖ с. Скориківка 

Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 83; 1950–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1950–1965 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1960); засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1950–1952). 

Умова на соцзмагання між колгоспами і акт перевіряння їх виконання (1956). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952, 1962). 

Книга історії  полів і сівозмін колгоспу (1963–1965). Сортонасіннева книга (1958–1961). 

Шнурова книга обліку насіння (1964–1965). 

 

 

Опис 2 

Справ: 12; 1966–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план (1970). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1967–1972). Шнурові книги обліку насіння (1967–

1971). 

 

 

Опис 3 

Справ: 44; 1971–1977 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973–1975). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1973–1975). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1973–1977). Шнурові книги обліку насіння (1973–

1978). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1972–1977). 
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Ф. Р-4257  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Ашанівка Золотоніського 

району Полтавської області 

Справ: 30; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1943–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1944–1950). 

Державні плани відбудови і розвитку сільського господарства (1949, 1950). Виробничі плани 

(1944–1950). 

Акт приймання-передавання справ при зміні голови колгоспу (1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1947–1949). 

Бухгалтерські документи касово-меморіального порядку (1943–1945). 

Заяви членів колгоспу (1944, 1945) 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4258  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса хут. Хвильово-Сорочин 

Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 16; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1945, 1947, 1949); засідань правління 

колгоспу (1944, 1945, 1947–1950). 

Державний план відбудови і розвитку сільського господарства (1949). Виробничі плани 

(1944, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1950). 

Книги головних  рахунків (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4259  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Деньги Золотоніського району 

Черкаської області 

Справ: 111; 1951–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 69; 1951–1971 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1951–1955, 1957, 

1958, 1960–1971). Звітні доповіді голови колгоспу (1965–1971). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1968–1971). 

Виробничо-фінансові плани (1951–1955, 1957, 1958, 1960, 1961, 1970, 1971). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). Акти перевіряння 

фінансово-господарської діяльності колгоспу (1966–1970). 
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Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1964–1975). Сортонасінневі книги (1965,1967). 

 

 

 

Опис 2 

Справ: 42; 1972–1977 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу. 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4260  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Ленінський шлях‖ с. Каленики 

Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 105; 1953–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1953–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1969, 1970). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1955–1960). Виробничо-фінансові 

плани (1955–1962, 1970). 

Земельно-шнурова книга (1953–1959). Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1957–1972). 

Технологічні карти колгоспу (1966–1973). Шнурова книга обліку насіння (1966–1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 67; 1971–1982 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1971–1979); зборів уповноважених членів 

колгоспу (1980–1982); засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу. 

Книги історії полів  і сівозмін колгоспу (1973–1979). Шнурові книги обліку насіння (1973–

1982). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4261  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖ с. Піщане Золотоніського 

району Полтавської області 

Справ: 16; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1943–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1947, 1950). 
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Виробничі плани (1946–1948). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1945). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1943, 1945–1949). 

Книги обліку основних засобів, фондів (1950). 

 

 

Ф. Р-4262  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Піщане Золотоніського 

району Полтавської області 

Справ: 6; 1946, 1948–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1946, 1948–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1949). 

Виробничий план (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946, 1948, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4263  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча с. Піщане Золотоніського району 

Полтавської області  

Справ: 20; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948, 1950); засідань правління колгоспу (1950). 

Виробничі плани (1944–1949). 

Прибутково-видаткові кошториси (1943, 1945). Річні звіти про фінансово-господарську  

діяльність колгоспу (1943–1949). 

Книга обліку основних засобів (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4264  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Маяк‖ с. Піщане Золотоніського району 

Черкаської області 

Справ: 143; 1950–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1950–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1952, 1954–1958); засідань правління 

колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1950, 1952–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 
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Опис 2 

Справ: 82; 1959–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967, 1968, 1971). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1967–1973). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1971–1975). Виробничо-

фінансові плани (1959–1962, 1970–1973). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1971–1973). 

Агрономічні звіти (1971–1973). Річні звіти про стан тваринництва (1971–1973). Статистичні 

звіти про чисельність та склад спеціалістів (1971, 1972). 

Річні титульні списки  на капітальне будівництво (1971, 1972). 

Соцзобов’язання колгоспників (1971–1973). 

Акти перевіряння фінансово-господарської діяльності колгоспу (1971–1973). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1972–1978). Шнурові книги обліку насіння (1972–

1975). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 29; 1964–1976 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1966, 1968); загальних зборів членів 

профспілки (1964–1967, 1971–1976); засідань профспілкового комітету (1965–1967, 1971–

1974). Звітні доповіді голови профспілкового комітету (1965, 1975). 

Статистичні звіти профспілкового комітету з усіх видів діяльності (1965–1971, 1975, 1976). 

Кошториси прибутків і видатків (1965–1968, 1970, 1971, 1973, 1975, 1976). Річні фінансові 

звіти (1964–1972, 1975, 1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4265  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна с. Коврайські Хутори 

Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 2; 1949–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1949, 1950 рр. 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950). Акт перевіряння 

фінансово-господарської діяльності (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4266  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 20-річчя Жовтня с. Коврайські Хутори 

Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 44; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1944–1950 рр. 
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Розпорядження райвиконкому (1945). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1948, 1949). Звітна 

доповідь голови колгоспу (1947). 

Державні плани розвитку сільського господарства (1945, 1949). Трирічний план розвитку 

сільського господарства (1948–1951). Плани: відбудови і розвитку сільського господарства 

колгоспу (1947, 1948); збирання урожаю та робіт колгоспу (1945). Виробничі плани (1944–

1949). 

Акти перевіряння робіт в колгоспі (1944). 

Сортові свідоцтва (1945). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1945). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944–1949). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспу 

(1945, 1948, 1949). Бухгалтерські документи касово-меморіального порядку (1944). 

Книги обліку державних постачань і колгоспної торгівлі, натуральних прибутків і їх 

розприділення, грошових та натуральних затрат (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4267  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна с. Коврайські Хутори 

Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 22; 1950–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1950–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1950, 1951, 1953–

1958). 

Державний план розвитку сільського господарства (1951). План збирання урожаю зернових 

культур (1951). Виробничі плани (1952, 1953, 1955, 1957, 1958). 

Агротехнічний звіт (1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

Книги обліку основних засобів, фондів (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4268  Виконавчий комітет Калениківської сільської Ради народних депутатів с. 

Каленики Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 254; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 254; 1943–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944–1946, 1949–1980); засідань виконкому (1943–1947,1950–

1980); загальних зборів мешканців села (1974–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1977–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, інформації постійних комісій (1955–1980). 

Плани роботи виконкому (1976–1980). 

Коротка техніко-економічна характеристика населених пунктів сільради (1966). 
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Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1952, 1959–1961, 

1968–1976) Інформації про організаційно-масову роботу (1952–1965, 1967, 1969, 1972–1976). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій та організаційно-

масову роботу (1944, 1952, 1953, 1955–1961, 1963–1965, 1967, 1968, 1972–1976); про 

чисельність населення, наявність худоби та заключні звіти про підсумки сівби під урожай в 

господарствах (1943–1946, 1952, 1953, 1955–1961, 1963–1965, 1967, 1968, 1972–1976). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 

1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1969, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Штатні розписи (1951, 1952, 1964, 1965). Кошториси витрат 

(1945–1947, 1949–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1946–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4269  Комітет партійно-державного контролю по Золотоніській промислово-виробничій 

зоні м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 8; 1963–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1963, 1964 рр. 

Доповідні записки, звіти про роботу, інформації комітету, направлені в органи вищого рівня. 

Документи про роботу груп і постів сприяння партійно-державного контролю. 

Документи (довідки, акти, пояснення, записки) про підсумки перевірянь промислових 

підприємств, будівництв та організацій. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4270  Золотоніський районний комітет народного контролю м. Золотоноша Черкаської 

області 

Справ: 357; 1963–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 357; 1963–1990 рр. 

Протоколи: засідань райкому (1976–1990); зборів-активу по народному контролю та 

документи до них (1969, 1970, 1975, 1979–1985). 

Плани роботи райкому та його позаштатних відділів (1976–1990). 

Доповідні записки, інформації комітету, направлені в органи вищого рівня (1963–1985). 

Плани семінарів активу комітету і голів груп народного контролю району, проведених 

комітетом (1976–1985). 

Листи, керівні вказівки райкому, направлені групам сприяння  народного контролю (1963–

1966, 1968–1971). 

Текстові та статистичні звіти про роботу райкому (1972, 1976–1990). Документи: (плани, 

акти, списки) про роботу позаштатних відділів райкому (1963–1971); (довідки, звіти, списки) 

про роботу груп і постів народного контролю району. 
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Документи (постанови, довідки, інформації, акти) перевірянь виробничої, господарської і 

фінансової діяльності  підприємств, організацій, установ, колгоспів та радгоспів району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4271  Управління сільського господарства виконавчого комітету Золотоніської районної 

Ради народних депутатів м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 797; 1962–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 797; 1962–1985 рр. 

Накази начальника управління з основної діяльності (1962–1969, 1972–1975, 1977, 1980, 

1982–1985). 

Протоколи: засідань технічної Ради управління (1968–1976); засідань виробничої Ради (1975, 

1978–1983, 1985); засідань економічної Ради (1977). 

Річні виробничо-фінансові плани колгоспів, основні показники виробничо-фінансового 

плану, таблиці економічного аналізу господарської діяльності колгоспів. Річні звіти 

колгоспів. Документи (рішення, звіти, акти та інш.) про розприділення земель по угіддях та 

землекористувачах (1968, 1969, 1971–1985). 

Документи (накази, агрономічні звіти, звіти про боротьбу з шкідниками  

сільськогосподарських культур, прогнози погоди) з агротехніки (1962–1969, 1972–1985). 

Документи (акти на вибраковку худоби, зведені відомості бонітування великої рогатої 

худоби, договори контрактації, звіти) про стан тваринництва та зоотехнічну роботу (1962–

1969, 1972–1985). 

Документи (плани, інформації, акти приймання в експлуатацію закінчених об’єктів) про 

капітальне будівництво в колгоспах (1962–1969). 

Звіти з механізації трудомістких процесів та наявність і стан машинно-тракторного парку 

(1962–1969). 

Документи: (протоколи, плани, довідки, звіти) з раціоналізації і винахідництва (1962–1969, 

1972–1983, 1985); (плани, звіти, звіти про потерпілих при нещасних випадках) з охорони 

праці і техніки безпеки (1976–1982). 

Документи (накази, звіти, списки передовиків сільського господарства, керівних і інженерно-

технічних працівників та спеціалістів сільського господарства) про роботу з кадрами (1962–

1969, 1972–1985). 

Штатні розписи, кошториси витрат управління (1962–1969, 1972). Річні бухгалтерські звіти 

управління (1962–1966, 1968, 1969, 1972–1985). Зведені річні звіти господарсько-фінансової 

діяльності колгоспів (1962–1965, 1972–1985). Акти комплексних  документальних ревізій 

фінансово-господарської діяльності управління (1970–1975, 1978, 1982–1984). 

Кошториси витрат, річні фінансові і статистичні звіти місцевого комітету профспілки (1980–

1985). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4272  Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської районної Ради народних 

депутатів м. Золотоноша Черкаської області 
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Справ: 293; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 293; 1946–1952, 

Накази облвідділу культури (1964–1967); рішення райвиконкому (1964, 1968, 1969, 1971, 

1974, 1975). 

Протоколи засідань Ради відділу і документи до них (1964–1980). 

Плани: роботи відділу (1962, 1964, 1969–1980); розвитку культурно-освітніх установ району 

(1966); роботи бібліотек (1963–1966, 1968, 1971). 

Документи (плани, доповіді, довідки) нарад і семінарів працівників культурно-освітніх 

установ (1973–1980). 

Документи (рішення, плани, паспорти, акти огляду, списки) про охорону історичних 

пам’ятників (1964, 1970–1975). 

Річні звіти про роботу відділу (1962–1979). Зведені статистичні звіти, інформації про 

культурно-масову роботу в районі (1948, 1964–1969, 1975). Довідки, інформації, звіти про 

роботу культурно-освітніх установ району (1946, 1947, 1949–1952, 1963–1980). Текстові звіти 

відділу про роботу сільських клубів і бібліотек району (1960–1968, 1971–1980). Звіти  

сільських клубів та будинків культури про культурно-масову роботу. Зведені статистичні 

звіти відділу та статистичні звіти бібліотек про рух  книжкового фонду (1949, 1950, 1952, 

1960–1963). 

Статистичні звіти, відомості про склад працівників культурно-освітніх установ району (1950, 

1963, 1965, 1966, 1968–1977). Списки культурно-освітніх установ району (1952, 1964, 1966, 

1971). 

Документи (постанови, рішення, протоколи, соцзобов’язання, довідки) з організації 

соцзмагання (1973–1975, 1978, 1980). 

Акти приймання-передавання справ при зміні: директорів сільських будинків культури 

(1969–1972); завідуючих сільськими клубами (1968); завідуючих сільських бібліотек (1965). 

Бюджети культурно-освітніх установ району (1971–1980). Кошториси витрат: відділу (1959–

1962, 1964, 1970–1980); будинків культури і бібліотек району (1962, 1964, 1969, 1971–1980). 

Річні бухгалтерські звіти відділу (1951, 1952, 1962–1964, 1969–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4273  Золотоніська районна Рада професійної спілки працівників агропромислового 

комплексу м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 236; 1965–1993 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 236; 1965–1993 рр. 

Постанови: Черкаського облвиконкому (1965, 1969); президії Черкаського обкому 

профспілки (1965, 1966, 1968–1972, 1974). 

Протоколи: районних профспілкових конференцій і документи до них (1965, 1967, 1971, 

1974, 1976, 1979, 1981, 1984, 1986, 1989); пленумів райкому; засідань президії райкому і 

документи до них; звітно-виборних зборів низових профорганізацій і документи до них 

(1969). 

Плани роботи райкому (1965–1975, 1980). 
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Доповіді, довідки, інформації про роботу райкому (1965–1975). Зведені річні статистичні 

звіти райкому і низових профорганізацій з усіх видів діяльності (1965–1975, 1981). 

Документи: (протоколи, рішення, соцзобов’язання, інформації) про впровадження високої 

культури землеробства в колгоспах і радгоспах району (1966, 1968, 1969); (постанови, 

протоколи, аналізи, договори) з охорони праці і техніки безпеки (1968, 1970); (акти, 

пояснюючі записки, показання) про розслідування нещасних випадків на виробництві (1966, 

1968, 1970–1972). 

Документи (соцзобов’язання, постанови, підсумки, списки) по соцзмаганню (1970, 1972–

1975, 1977). Списки працівників сільського господарства, нагороджених орденами і медалями 

по району (1969, 1970). 

Зведені профбюджети райкому (1966–1975, 1981). Зведені бюджети державного соціального 

страхування райкому (1966–1975, 1981). Кошториси прибутків і видатків райкому та низових 

профорганізацій (1965–1973). Зведені кошториси централізованого союзного фонду 

соціального страхування колгоспників (1970–1975, 1981). Річні зведені фінансові звіти: про 

виконання профбюджету (1965–1975, 1981); про виконання бюджету державного соціального 

страхування (1965–1975, 1981); про виконання кошторисів централізованого союзного фонду 

соціального страхування колгоспників (1970–1975, 1981). Річні фінансові звіти низових 

профорганізацій (1965–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4274  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона Зірка‖ с. Коробівка 

Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 3; 1962–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1962, 1963 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4275  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона Зірка‖ с. Коробівка 

Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 6; 1963–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1963, 1964 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річні бухгалтерські звіти. 

Книга головних рахунків (1963). 
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Ф. Р-4276  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний шлях‖ с. Снігурівка 

Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 36; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1943–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому (1943, 1944). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1944–1950). 

Державний план відбудови і розвитку сільського господарства (1949). Плани відбудови і 

розвитку сільського господарства колгоспу (1947, 1948). Трирічний план розвитку 

громадського продуктивного тваринництва (1949–1951). Виробничі плани (1944–1949). 

Агрономічний звіт (1945). Акти перевіряння поголів’я тварин, продуктів і матеріалів, майна 

та сільськогосподарських машин (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1948). Бухгалтерські 

документи касово-меморіального порядку (1943, 1944). 

Книга головних рахунків (1949). Книги обліку фондів, грошових прибутків і їх 

розприділення, грошових та натуральних витрат (1949, 1950). 

 

 

 

Ф. Р-4277  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖ хут. Бурдоносів 

Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 17; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державний план відбудови і розвитку сільського господарства (1949). Трирічний план 

розвитку громадського продуктивного тваринництва (1949–1951). Виробничий план (1949). 

Агротехнічний звіт (1949). Разовий звіт колгоспу про освоєння травопільних сівозмін (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949). 

Книга головних рахунків (1947). Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків 

і їх розприділення, грошових та натуральних витрат (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4278  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХП з’їзду КПРС с. Коробівка 

Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 48; 1946–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1946–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державні плани розвитку сільського господарства (1951, 1953, 1954). План відбудови і 

розвитку  господарства колгоспу (1947). Виробничі плани (1950–1954). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1950–1952). 
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Книги головних рахунків (1948, 1949, 1962). Книги обліку натуральних прибутків грошових 

та натуральних витрат (1949, 1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4279  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний Дніпровець‖ с. Деньги 

Золотоніського району Полтавської області 

Справ: 30; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1943–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1950); засідань правління колгоспу (1944–

1951). 

Державний план відбудови і розвитку сільського господарства (1949). Виробничі плани 

(1944–1949). 

Умова на соцзмагання між колгоспами і акт перевіряння виконання (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1949). 

 

 

Ф. Р-4280  Фінансовий відділ виконавчого комітету Христинівської районної Ради народних 

депутатів м. Христинівка Черкаської області 

Справ: 773; 1944–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 773; 1944–1979 рр. 

Накази Київського обласного фінансового відділу (1946, 1950, 1952); накази, рішення, 

розпорядження Черкаського обласного фінансового відділу (1963, 1964, 1968); рішення 

райвиконкому з питань складання і виконання місцевого бюджету (1949, 1951–1968). 

Протоколи: виробничих службових та інструктивних нарад (1961–1969, 1972, 1977–1979); 

семінарів і нарад керівників бюджетних установ, бухгалтерів підприємств та організацій 

(1977–1979). 

Плани роботи відділу (1956, 1959, 1962, 1965–1979). Річні плани надходження державних 

прибутків (1973, 1977–1979). 

Доповідні записки, довідки, аналізи, таблиці показників, що характеризують виконання 

бюджетів, плану про мережу, штати та контингенти бюджетних установ (1951, 1958, 1959, 

1962, 1963, 1971). Довідки і таблиці аналізу виконання планів надходження платежів по 

відрахуваннях від прибутків (1960). 

Звіти: про виконання плану з державних прибутків (1973–1979); про суми надходження 

недоїмок по державних прибутках (1964, 1966–1969); про зміни обрахованих сум по податках 

та надходження платежів (1953, 1957–1971). Таблиці, пояснюючі записки, звіти: про 

підсумки обліку платежів та обрахування сільськогосподарського податку (1954–1979); про 

обрахування податку з будівель  і земельної ренти (1952, 1954, 1956–1979); про результати 

обрахування прибутку і прибуткового податку з колгоспів (1946–1949, 1952, 1955–1979); про 

підсумки обліку платежів та обрахування прибуткового податку з населення (1953–1979); про 

обрахування  прибутку і прибуткового податку з колгоспів (1946–1949, 1952, 1955–1979); про 

підсумки обліку платників та обрахування прибуткового податку з населення (1953–1979); 

про обрахування, виконання та надходження прибуткового податку з кооперативних 
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організацій і підприємств та громадських організацій (1954–1979); про обрахування та 

надходження сум податку з нетоварних операцій і податку з видовищ (1950, 1955–1960, 

1963–1972, 1977–1979). Документи та господарства, які звільнені від сплати 

сільськогосподарського податку (1962–1969). 

Проекти бюджету району і документи до них (1951–1953). Зведення бюджетів: району (1948–

1979); сільських і селищних Рад (1945, 1946, 1950, 1953–1955, 1957). Річні звіти про 

виконання бюджетів району. 

Штатні розписи, кошториси витрат райвідділу (1944, 1946–1949, 1953, 1955–1976). 

Затверджені зведені кошториси відділів райвиконкому, кошториси установ, які перебувають 

на районному бюджеті (1960–1979). Річні бухгалтерські  звіти райвідділу. Штатні розписи, 

кошториси витрат, картки по реєстрації штатів установ, організацій та підприємств (1944–

1946, 1948–1952, 1960, 1962–1979). Документи (директивні вказівки, доповідні записки, 

довідки, звіти, акти) про скорочення і зміни штатів установ, організацій та підприємств 

(1944–1953). Державна реєстрація установ та організацій (1948–1956). Журнали  та книги 

обліку  зареєстрованих штатів і кошторисів установ, організацій та підприємств. Звіт і 

відомості про штатну роботу (1947–1979). Документи (плани, доповідні записки, довідки, 

звіти) про роботу районного контролю ревізора (1965–1979). 

Акти оцінки майна, листування з установами про результати реалізації і повернення вартості 

конфіскованого, вимороченого і безгосподарського майна, книги обліку актів опису і оцінки 

прийнятого на обліку майна (1947–1979). 

Документи (довідки, відомості, звіти, списки) про роботу з кадрами (1946, 1951, 1952, 1959, 

1971–1979). 

Документи ревізій і перевірянь фінансово-господарської діяльності відділу (1947, 1948, 1950, 

1959–1975, 1978, 1979). 

Соцзобов’язання фінансових працівників та інформації про підсумки їх виконання (1961, 

1962, 1964, 1966, 1967, 1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4281  Управління сільського господарства  виконавчого комітету Христинівської 

районної Ради народних депутатів м. Христинівка Черкаської області 

Справ: 831; 1963–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 812; 1963–1985 рр. 

Рішення Черкаського облуправління сільського господарства (1963, 1965, 1967, 1968, 1970, 

1972–1978); постанови, рішення, розпорядження облвиконкому (1963, 1965, 1967–1969); 

постанови, рішення райвиконкому (1967, 1969, 1973, 1974, 1978). Накази і розпорядження 

начальника управління з основної діяльності (1963–1969, 1972–1980). 

Протоколи: засідань технічної Ради управління (1969, 1972–1980); Ради управління і 

документи до них (1964–1971, 1983–1985); нарад працівників сільського господарства району 

і документи до них (1963, 1965, 1967–1969, 1975). Документи (протоколи, плани, довідки, 

списки) бюро економічного аналізу господарської діяльності колгоспу (1967, 1968, 1984). 

Плани роботи  управління (1971–1975, 1978–1980). 

Документи (накази, постанови, довідки, акти) про перевіряння управління керівними 

органами (1977–1984). 
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Доповідні записки, довідки та інформації в органи вищого рівня про стан 

сільськогосподарського виробництва на території діяльності управління (1967, 1977–1980, 

1983, 1984). 

Виробничо-фінансові плани колгоспів, зведені таблиці основних показників виробничих 

планів, річні плани розвитку сільського господарства, економічні аналізи господарської 

діяльності. Документи (рішення, розпорядження, звіти, документи про відведення земель) з 

питань землеупорядкування та обліку земель (1963–1968, 1971). Річні звіти  колгоспів (1969, 

1974–1985). 

Документи (постанови, рішення, плани, акти про розміщення посівних площ і освоєння 

сівозмін, про впровадження передового досвіду в колгоспах) з питань агротехніки. 

Документи (накази, постанови, рішення, зведені відомості бонітування худоби, акти на 

вибраковку худоби, про заготівлю продукції, звіти) про стан тваринництва в колгоспах. 

Документи (накази, постанови, рішення, плани, звіти, акти приймання-здавання об’єктів в 

експлуатацію) про будівництво в колгоспах і радгоспах району (1963–1980). 

Документи (плани, довідки, відомості) про механізацію сільського господарства району 

(1964–1980, 1985). Річні звіти про роботу інспекції державного технічного нагляду (1981–

1984). 

Документи: (протоколи, заяви, рацпропозиції, звіти) з раціоналізації і винахідництва (1965, 

1969, 1974–1980); заходи, звіти про стан охорони праці і техніки безпеки в колгоспах та 

радгоспах району (1964, 1981–1984). 

Документи (постанови, рішення, плани, доповідні записки, списки і характеристики на 

передовиків сільського господарства, списки керівних, інженерно-технічних та інших 

працівників) про роботу з кадрами (1963–1980, 1985). 

Соцзобов’язання колгоспі і радгоспів та довідки про підсумки їх виконання (1963, 1966–

1985). 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат управління (1963–1969, 1973–1985). Річні 

бухгалтерські звіти управління (1965–1970, 1975–1980, 1982–1985). Зведені річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність колгоспів та радгоспів (1963–1969, 1971, 1972, 1974–

1985). Документи (рішення, плани, розрахунки, ліміти, відомості) про фінансування 

радгоспів та кредитування колгоспів (1963–1966, 1968). 

Протоколи засідань профспілкового комітету (1982–1985). 

 

 

Опис 1ск 

Справ: 19; 1971–1985 рр. 

Положення про Раду колгоспів району (1972). 

Протоколи засідань Ради колгоспів та її президії і документи до них. 

Плани роботи, інформації, списки та інші документи про роботу Ради колгоспів (1973–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4282  Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Христинівської 

районної Ради депутатів трудящих м. Христинівка Черкаської області 

Справ: 18; 1945–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1945–1949, 1951–1953, 1955, 1956, 1960 рр. 
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Схеми планування господарських дворів колгоспів (1952, 1953). Журнали обліку 

індивідуальних забудовників (1946–1948, 1960). Акти приймання-здавання закінчених 

об’єктів будівництва (1947, 1949, 1951, 1952, 1956). 

Документи (заяви, автобіографії, звіти, відомості, списки) про обліку руху кадрів (1945–

1948). 

Фінансові плани (1945, 1946). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1946, 1948, 1949, 

1955). 

Річні звіти про виконання кошторису витрат (1955, 1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4283  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Христинівському району м. 

Христинівка Черкаської області 

Справ: 34; 1944–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1944–1955 рр. 

Накази: уповноваженого по Київській області (1950); управління Міністерства заготівель 

СРСР по Черкаській області (1954). 

Державні плани здавання продукції державі (1951, 1954). 

Заключні звіти про виконання державних постачань сільськогосподарських продуктів. 

Документи (рішення, плани, відомості) про постачання сільськогосподарських продуктів 

(1944). 

Документи (накази, заяви, звіти, автобіографії, списки) про облік кадрів (1945–1947). 

Акти приймання-передавання справ при зміні начальника (1953). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1947, 1949–1954). Річні звіти про виконання  

кошторису витрат (1945, 1948–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4284  Єлітно-насінницький радгосп ―Ягубець‖ Черкаської державної 

сільськогосподарської дослідної станції с. Ягубець Христинівського району Черкаської 

області 

Справ: 361; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 211; 1944–1970 рр. 

Документи канцелярії, старшого економіста, головного агронома, головного ветеринарного 

лікаря, головного зоотехніка, головного інженера, інспектора  по кадрах, бухгалтерії, 

профспілкового комітету. 

 

 

Опис 2 

Справ: 78; 1971–1980 рр. 
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Документи канцелярії, старшого економіста, головного агронома, головного ветеринарного 

лікаря, головного зоотехніка, головного інженера, інспектора  по кадрах, бухгалтерії, 

профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 72; 1953–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1960–1971); засідань робітничого комітету 

(1960–1971); засідань ради соціального страхування (1961–1963). 

План роботи робітничого комітету (1965). 

Акти перевіряння діяльності робітничого комітету органами вищого рівня (1957, 1961–1966, 

1968, 1969). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1957, 1961–1970). 

Колективні договори між адміністрацією радгоспу і робітничим комітетом (1960, 1961, 1963, 

1964, 1966, 1969, 1970). Акт перевіряння виконання колдоговору (1954). 

Договір на соцзмагання між радгоспами (1953). Соцзобов’язання радгоспу (1960, 1961, 1963, 

1964, 1968–1970). Підсумки соцзмагання радгоспу (1958, 1961). 

Кошториси прибутків і видатків (1957, 1961–1969). Річні фінансові звіти (1956, 1957, 1961–

1970). Касові книги (1956–1960, 1962–1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4285  Черкаський філіал Республіканського проектного інституту по 

землеупорядкуванню ―Укрземпроет‖ м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 123; 1954–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 89; 1954–1969 рр. 

Накази, вказівки, розпорядження: Міністерства сільського господарства УРСР (1958–1961, 

1967, 1968); управління землеупорядкування Міністерства сільського господарства УРСР 

(1955, 1956); Республіканського проектного інституту землеупорядкування (1962, 1967). 

Протоколи засідань технічної ради (1959, 1965–1969). 

Плани: землеупорядних робіт по області (1958–1969); виробничих нарад (1958). 

Річні звіти про виконання плану землеупорядних робіт (1958–1969). Зведена відомість про 

введені сівозміни в колгоспах і радгоспах області (1965–1970). 

Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів та чисельність працівників і 

службовців за стажем, віком і статтю (1963–1969). Списки виробничого складу 

землеупорядної експедиції (1964–1966). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти (1954–1965). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 34; 1961–1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету (1961–1965). 

Звіт про роботу місцевого комітету (1961). Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів 

діяльності. 

Колективні договори між адміністрацією філіалу і місцевим комітетом (1961–1963). 
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Договори на соцзмагання між експедиціями і акти перевіряння їх виконання, соцзобов’язання 

колективу та підсумки їх виконання. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4286  Черкаська обласна станція юних натуралістів відділу народної освіти виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 275; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 272; 1954–1980 рр. 

Протоколи: засідань методичної ради (1976–1980); засідань педагогічної ради (1959–1975); 

методичних нарад (1957, 1959, 1960); семінарів завідуючих початкових шкіл і учителів 

(1962); засідань обласної юнацької секції товариства охорони природи та документи про її 

роботу (1965–1980). 

Плани роботи станції (1959–1962, 1966–1980). Тематичні плани учбово-дослідної роботи 

гуртків (1958, 1959, 1961, 1966, 1977–1979). Перспективні плани озеленення шкіл області 

(1955–1964). Планові завдання і схеми розміщення сільськогосподарських культур на 

дослідних ділянках шкіл (1955). Виробничо-фінансові плани (1968, 1970–1972, 1974). 

Методичні вказівки по організації роботи юних натуралістів, юнаків та гуртків (1955, 1957, 

1959–1964, 1968). 

Річні текстові звіти про роботу станції. Інформації, довідки відділу народної освіти: про 

створення і перші роки діяльності в районах станцій юнатів на громадських засадах (1965–

1970); про створення на Черкащині шкільних лісництв та їх роботу (1968–1970, 1976–1980). 

Документи (накази, протоколи, довідки, річні текстові звіти районних і міських станцій 

юнатів і Будинків піонерів) про натуралістичну роботу (1972–1979). Довідки, інформації, 

акти про підсумки обслідувань стану позакласної натуралістичної роботи в школах області, їх 

технічної бази (1964–1970, 1974, 1975). Інформації, звіти про роботу юнатів та гуртків шкіл 

(1959, 1961, 1963–1980). Документи (плани, інформації, звіти, щоденники учнів) про роботу 

учнівських бригад на дослідних ділянках (1954, 1955, 1958, 1960, 1965–1980). 

Документи: учбово-виробничі характеристики на кращих юнатів області (1965, 1967–1969, 

1971–1976); протоколи засідань організаційних комітетів про підведення підсумків конкурсів 

на кращу дослідницьку роботу по біології (1968–1974); (доповіді, карти, списки) обласного 

Зльоту юних натуралістів – мічурінців (1962); (характеристики, нагородні свідоцтва, списки) 

про участь у Всесоюзній сільськогосподарській виставці (1955, 1956, 1965, 1966, 1973–1980). 

Методичні розробки працівників станції (1976–1980). Тексти статей про роботу юнатів 

області, підготовлені для редакції газет і журналів та переданих по радіо (1965–1969). 

Рецензії на роботи юнатів (1956, 1965, 1967). Фотоальбоми (1976–1980). 

Документи (плани, кошториси, акти) з капітального будівництва (1954, 1956, 1957, 1960, 

1962). 

Одноразові статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, 

чисельність працівників та розприділення зарплати (1956, 1959–1961, 1964, 1967, 1968). 

Соцзобов’язання колективу станції (1975–1978). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1958, 1959, 1961–1964, 1973). Річні фінансові звіти 

(1956–1964). 
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Опис 2 

Справ: 3; 1976–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1980); загальних зборів членів 

профспілки. Звітна доповідь голови місцевого комітету (1980). 

Плани роботи місцевого комітету. 

Догори на соцзмагання між станціями. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4289  Черкаський філіал республіканського проектно-дослідного інституту 

―Укрколгосппроект‖ м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 274; 1960–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 175; 1960–1985 рр. 

Постанови ―Укрміжколгоспбуду‖ (1969, 1971, 1974–1977); постанови, рішення облвиконкому 

(1960, 1962, 1971, 1974–1977). Накази директора філіалу з основної діяльності (1971–1985). 

Розпорядження головного інженера філіалу з основної діяльності (1973–1985). 

Протоколи: засідань технічної Ради і плани роботи (1972, 1976–1985); засідань і постанови 

Ради обласної  міжколгоспної проектної організації (1960–1967); зборів уповноважених  

міжколгоспних будівельних організацій (1960, 1964–1967); виробничих нарад (1977). 

Основні направлення економічного і соціального розвитку філіалу на 1981–1985 рр. та на 

період до 1990 р. Зведені фінансові плани (1966–1972, 1983–1985). 

Основні показники виробничої діяльності філіалу (1970–1977, 1983). Річні технічні звіти про 

роботу філіалу (1970–1985). Звіт про роботу обласної міжколгоспної проектної організації 

(1965). Доповідна записка про виконання плану проектно-дослідних робіт (1963). Інформація 

і довідка про хід проектування перспективних сіл (1966, 1967). 

Плани розробки і впровадження нової техніки та звіти по темах (1978–1985). Річні 

статистичні звіти про надходження і використання винаходів та раціоналізаторських 

пропозицій (1983–1985). 

Річні звіти про роботу з кадрами (1970–1985). 

Штатно-посадові списки працівників філіалу (1979, 1980, 1982). 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат (1960–1977, 1983–1985). Річні 

бухгалтерські звіти. Акти комплексних ревізій виробничо-фінансової діяльності філіалу 

(1983–1985). 

Документи (протоколи, плани, акти, звіти, журнали роботи) групи народного контролю 

(1980–1985). 

 

 

Опис 2 

Справ: 12; 1972–1984 рр. 

Основні показники виробничої діяльності філіалу (1978–1982). 

Річні плани освоєння і впровадження нової техніки та технічні звіти про їх виконання (1972–

1977). Річні статистичні звіти з охорони праці і техніки безпеки (1978–1984). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1979–1981). 
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Опис 1м 

Справ: 87; 1960–1985 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій і документи до них (1975–1985); 

звітно-виборних профспілкових зборів (1961–1964, 1970); загальних зборів членів 

профспілки (1960, 1961, 1963, 1970–1976); засідань місцевого комітету і документи до них 

(1960–1965, 1970–1985). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1961–1965, 1970–1979, 1981–

1985). 

Колективні договори між адміністрацією філіалу і місцевим комітетом (1971–1985). 

Соцзобов’язання колективу філіалу і показники їх виконання (1971–1982). 

Кошториси витрат (1961–1965, 1970, 1971, 1973–1985). Річні фінансові звіти (1961–1965, 

1970–1979, 1981–1985). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4290  Фінансовий  відділ виконавчого комітету Лисянської районної Ради народних 

депутатів смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

Справ: 1015; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 911; 1944–1975 рр. 

Документи секретаря, бюджетної інспекції, інспекції державних доходів, фінансування 

місцевого господарства, роботи по штатах, контролера-ревізора, бухгалтерії. 

 

 

Опис2 

Справ: 72; 1976–1980 рр. 

Документи секретаря, бюджетної інспекції, інспекції державних доходів, фінансування 

місцевого господарства, роботи по штатах, контролера-ревізора, бухгалтерії та 

профспілкового комітету. 

 

Опис 1д 

Справ: 8; 1957, 1958 рр. 

Кошториси бюджетних установ району. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 24; 1966–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1973); загальних зборів членів 

профспілки (1968–1975); засідань місцевого комітету. Звітні доповіді голови місцевого 

комітету (1973–1975). 

Плани роботи місцевого комітету (1973–1975). 

Соцзобов’язання працівників відділу (1969–1975). 
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Ф. Р-4291  Лисянське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки споживчих і 

кооперативних товариств смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

Справ: 384; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 332; 1944–1962, 1965–1975 рр. 

Документи секретаря, відділів: планового, інструкторського, торгівельного, інженера з 

техніки безпеки, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 38; 1976–1980 рр. 

Документи секретаря, відділів: планового, інструкторського, торгівельного, інженера з 

техніки безпеки, бухгалтерії та профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 14; 1969–1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1970–1975); засідань місцевого комітету 

(1970–1975). Звітні доповіді голови місцевого комітету (1971–1973, 1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4292  Управління сільського господарства виконавчого комітету Лисянської районної 

Ради народних депутатів смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

Справ: 1070; 1965–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 991; 1965–1985 рр. 

Накази, постанови, рішення Черкаського облуправління сільського господарства; рішення, 

розпорядження: облвиконкому (1966, 1969–1972, 1974–1976, 1979, 1980, 1983); райвиконкому 

(1966). 

Протоколи: засідань технічної Ради управління (1966–1970); засідань виробничої Ради 

управління і документи до них (1976, 1977, 1979–1985). Протоколи засідань, плани роботи, 

списки бюро економічного аналізу (1976, 1982–1985). 

Перспективні плани розвитку сільського господарства колгоспів, виробничо-фінансові плани, 

зведені таблиці основних показників виробничо-фінансових планів, аналізи господарської 

діяльності колгоспів. Річні плани і звіти про виробництво сільськогосподарської продукції. 

Документи (рішення, розпорядження, державні книги реєстрації землекористування) про 

розприділення земель по угіддях і землекористувачах. Річні звіти колгоспів. 

Документи (рішення, розпорядження, плани сортопоновлення сільськогосподарських 

культур, основні показники, акти розміщення посівних площ, про боротьбу з шкідниками і 

хворобами сільськогосподарських культур) з питань агротехніки. 
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Документи (зведені відомості і бонітування породистої худоби, акти про вибраковку худоби, 

річні звіти, документи про заготівлю продуктів тваринництва) про стан  тваринництва в 

районі. 

Документи (рішення, розпорядження, зведені плани, зведені і річні звіти, акти приймання-

здавання закінчених об’єктів в експлуатацію) з питань сільського будівництва на території 

діяльності управління. 

Документи (рішення, розпорядження, акти технічного стану машинно-тракторного парку, 

акти про нещасні випадки і протоколи їх розслідування, документи з раціоналізації 

сільськогосподарського виробництва) про механізацію сільського господарства. 

Документи (накази, представлення, характеристики керівних працівників і спеціалістів 

сільського господарства, звіти) про роботу з кадрами та організацію навчання кадрів. 

Соцзобов’язання  колгоспників (1972, 1982–1985). 

Штатні розписи, кошториси витрат управління (1965, 1971–1973, 1976–1984). Річні фінансові 

звіти управління. Зведені річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспів (1965–

1982, 1984, 1985). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки (1982–1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 9; 1983–1985 рр. 

Рішення Ради Черкаського обласного аграрно-промислового об’єднання (1983, 1984). 

Положення про аграрно-промислове об’єднання. 

Протоколи засідань районного аграрно-промислового об’єднання і документи до них. 

Плани роботи Ради районного аграрно-промислового об’єднання. 

 

 

Опис 1ск 

Справ: 17; 1969–1985 рр. 

Протоколи засідань, постанови та рішення Ради колгоспів. 

 

Опис 1м 

Справ: 53; 1965–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1966–1981); засідань місцевого комітету. 

Звітні доповіді голови місцевого комітету (1971–1980). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1966–1969, 1971–1977, 1979). 

Кошториси витрат (1967, 1970–1981). Річні фінансові звіти (1966–1981). 

 

 

Ф. Р-4293  Лисянська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів смт. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області 

Справ: 288; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 214; 1944–1972 рр. 

Документи канцелярії, організаційного відділу, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 



1890 

 

Справ: 71; 1973–1980 рр. 

Документи канцелярії, організаційного відділу, бухгалтерії та профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 3; 1955–1960, 1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1955–1959); засідань місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4294  Виконавчий комітет Ріпківської сільської Ради народних депутатів с. Ріпки 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 266; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 266; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1949, 1952–1980); засідань виконкому (1945–1950, 1952–

1980); загальних зборів мешканців села (1970–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1975–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1949–1958, 1962–1982). 

Плани роботи виконкому (1957). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1953, 1956–1958, 

1979). Інформації і звіти про організаційно-масову роботу (1956–1964, 1968–1980). 

Статистичні звіти про наявність населення і худоби (1956–1958, 1962). 

Накази виборців депутатам (1969, 1970, 1975–1982). Протоколи загальних зборів трудящих 

по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію 

кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 

1953, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1952, 1956–1958, 1960–1980). Кошториси витрат (1946, 1968–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1950–1967, 1969–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1949, 1968, 1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4295  Черкаська обласна державна насіннева інспекція Державного агропромислового 

комплексу УРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 509; 1961–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 509; 1961–1986 рр. 

Виробничі плани (1967–1972, 1978–1986). 

Річні звіти про виробничу діяльність обласної інспекції (1961–1977, 1984); районних 

державних насінневих інспекцій (1967–1986). Акти, довідки перевіряння стану роботи: 

обласної інспекції (1979–1986); районних державних насінневих інспекцій (1967–1972, 1978–
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1986). Заключні звіти державних насінневих інспекцій про якість фактично висіяних 

насінневих фондів ярових культур колгоспами та радгоспами області (1966–1968, 1973–1977). 

Статистичні звіти обласної та районних інспекцій про чисельність спеціалістів, які мають 

вищу і середню освіту (1961, 1968, 1970, 1973). 

Соцзобов'язання працівників (1967–1986). 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат обласної інспекції. Штатні розписи, 

кошториси витрат районних інспекцій (1961–1969, 1971). Річні бухгалтерські звіти обласної 

інспекції. Річні фінансові звіти районних інспекцій (1962–1971). Акти перевіряння фінансово-

господарської діяльності обласної інспекції (1967–1970). 

 

 

 

 

Ф. Р-4296  Виконавчий комітет Безпальчівської сільської Ради народних депутатів с. 

Безпальче Драбівського району Черкаської області 

Справ: 348; 1944–1980 рр.  

 

Опис 1 

Справ: 348; 1944–1980 рр. 

Постанови райвиконкому (1947). 

Протоколи: сесій сільради (1944–1948, 1952–1980); засідань виконкому (1944–1947, 1949, 

1952–1980); загальних зборів мешканців села (1971–1980); звітних зборів виборців і звіти  

депутатів перед виборцями (1960–1963, 1968, 1969, 1971–1978, 1980, 1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, звіти постійних комісій (1953, 1959–1980). 

Плани роботи виконкому (1980). 

Інформації про роботу виконкому (1953, 1955). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1959, 1960, 1962, 

1963, 1970, 1972–1975, 1977). Інформації про організаційно-масову роботу (1955–1960, 1964–

1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1947, 1950, 1953, 1955, 

1956, 1969, 1971–1980); про чисельність населення та наявність худоби (1944–1963). 

Накази виборців депутатам і інформації про їх виконання (1957–1960, 1962–1964, 1967–1969, 

1971–1980). Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати 

сільради, окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, 

заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1954, 1955, 1969, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Штатні розписи (1957–1967, 1969–1980). Кошториси витрат 

(1945–1967, 1969–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1949–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1947, 1948, 1960). 

Списки осіб, вивезених до Німеччини з села в  1942–1943 рр. 

 

 

Ф. Р-4297  Драбівський районний комітет професійної спілки працівників сільського 

господарства смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Справ: 128; 1965–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 128; 1965–1979 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки. 
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Протоколи: пленумів райкому (1967–1977); засідань президії райкому (1965–1977); звітно-

виборних зборів і документи до них (1965, 1967); звітно-виборних районних профспілкових 

конференцій і документи до них (1969, 1971, 1974, 1976). 

Плани роботи райкому (1970, 1972–1979). 

Заходи та інформації райкому про виконання постанов органів вищого рівня (1972–1974). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1969–1979). 

Плани роботи, доповідні записки райкому про стан охорони праці і техніки безпеки (1971). 

Документи (зобов’язання, підсумки, довідки, списки) з організації соцзмагання працівників 

сільського господарства (1972–1974). 

Зведені профбюджети райкому (1965–1968, 1970–1979). Бюджети державного соціального 

страхування та кошториси соціального страхування колгоспників (1972–1979). Кошториси 

прибутків і видатків райкому. Річні фінансові звіти про виконання: профбюджетів (1969–

1979); бюджетів державного соціального страхування та кошторисів соціального страхування 

колгоспників (1972–1979); кошторисів райкому (1965–1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4298  Кононівська ремонтна майстерня Драбівського районного об'єднання 

―Сільгосптехніка‖ с. Кононівка Драбівського району Черкаської області 

Справ: 34; 1958–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1958–1962 рр. 

Накази: Черкаського облуправління сільського господарства (1958); Драбівського 

райоб’єднання ―Сільгосптехніка‖ (1961, 1962). 

Виробничо-фінансові плани (1958–1961). План з праці (1959). 

Кошторис на капітальне будівництво (1960). 

Довідка про підсумки соцзмагання колективу майстерні (1959). 

Штатний розпис, кошторис витрат (1960). Річний звіт про фінансово-господарську діяльність 

майстерні (1959). Акти ревізії виробничо-фінансової діяльності майстерні (1958). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 19; 1958–1961 рр. 

Протоколи: профспілкової конференції (1959); загальних зборів членів профспілки (1958, 

1960); засідань робітничого комітету. 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1958, 1960). 

Колективні договори між адміністрацією майстерні і робітничим комітетом (1958, 1960, 

1961). 

Соцзобов’язання колективу майстерні (1959). 

Кошториси витрат (1958–1960). Річні фінансові звіти (1959, 1960). 

 

 

 

 

 



1893 

 

Ф. Р-4299  Відділ культури виконавчого комітету Черкаської районної Ради народних 

депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 376; 1950–1958, 1965–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 72; 1950–1958 рр. 

Документи канцелярії, організаційного відділу, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 293; 1965–1986 рр. 

Документи канцелярії, організаційного відділу, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 11; 1968–1971 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів; засідань місцевого комітету (1968, 1969); 

виробничих нарад (1969). 

Плани роботи місцевого комітету (1969, 1970). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1968, 1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4300  Чигиринське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого об’єднання по 

виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 211; 1961–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 70; 1961–1972 рр. 

Документи керівництва, планово-економічного відділу, інженерів: по впровадженню нової 

техніки, раціоналізації та винахідництва, з охорони праці, з підбору і підготовки кадрів, 

бухгалтерії, профспілкового комітету. 

 

 

Опис 2 

Справ: 124; 1973–1980 рр. 

Документи керівництва, планово-економічного відділу, інженерів: по впровадженню нової 

техніки, раціоналізації та винахідництва, з охорони праці, з підбору і підготовки кадрів, 

бухгалтерії, профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 17; 1968–1972 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій (1971, 1972); загальних зборів членів профспілки 

(1969–1972); засідань робітничого комітету (1968, 1969, 1971–1973). 

Плани роботи робітничого комітету (1969–1971). 
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Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1969–1972). 

Кошториси витрат (1970–1972). Річні фінансові звіти (1969–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4301  Редакція газети ―Зоря комунізму‖ – орган Чигиринського райкому Компартії 

України та районної Ради народних депутатів м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 128; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1947–1950 рр. 

Квартальні виробничо-фінансові плани та кошториси по валовій продукції (1947–1951). 

Місячні статистичні звіти про чисельність працівників і службовців та фонд зарплати (1947–

1953). 

Штатні розписи і фонд зарплати працівників та службовців, Річні виробничо-фінансові звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 90; 1955–1980 рр. 

Протоколи редакційних нарад (1966). 

Плани роботи редакції (1960–1980). 

Доповіді редактора газети на нарадах робітничо-сільських кореспондентів та інформації про 

роботу робсількорів газети (1965, 1966). Текстові звіти редактора газети перед  

робсількорами про роботу редакції (1967–1971). 

Листи про історії району і міста (1975–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні виробничо-фінансові звіти (1967–1980). Акти 

ревізії фінансово-господарської діяльності редакції (1971–1973). 

 

 

Опис 3 

Справ: 10; 1943–1947 рр. 

Накази, розпорядження управління у справах поліграфії і видавництва, відділу пропаганди і 

агітації обкому КП(б)У (1945, 1946). 

Положення про районну газету (1944). 

Відомості про роботу редакції (1945). 

Огляди районних і міських газет Кіровоградської області (1945, 1946). 

Заяви працівників і службовців про прийом на роботу (1944). 

Акти приймання-передавання справ при зміні керівництва (1944, 1945). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1943–1946). Баланси (1944, 1945, 1947). 

Акт про збитки, нанесені редакції німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

Ф. Р-4302  Чигиринський районний комітет професійної спілки працівників культури м. 

Чигирин Черкаської області 

Справ: 70; 1953–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 52; 1953–1960, 1965–1974 рр. 

Протоколи: районних профспілкових конференцій і документи до них (1969, 1971, 1974); 

загальних зборів членів профспілки (1953–1955); засідань райкому (1954–1957, 1965–1971, 

1973, 1974); звітно-виборних зборів низових профорганізацій і документи до них (1967, 1969, 

1971, 1973, 1974). 

Плани роботи райкому (1954, 1956, 1960, 1974). 

Заходи щодо виконання критичних зауважень та пропозицій членів профспілки (1967, 1969). 

Текстові звіти про роботу райкому (1953–1955, 1957). Зведені статистичні звіти райкому з 

усіх видів діяльності (1955–1958, 1960, 1972–1974). 

Рішення, доповідні записки про перевіряння стану та організації соцзмагання в первинних 

профорганізаціях райкому, списки передовиків (1967). 

Річні кошториси (1954–1960, 1974). Фінансові звіти про виконання кошторисів (1954–1960, 

1972–1974). 

 

 

Опис 2 

Справ: 18; 1975–1980 рр. 

загальних зборів членів профспілки; засідань райкому; звітно-виборних зборів низових 

профорганізацій і документи до них. 

Плани роботи райкому. 

Заходи щодо виконання критичних зауважень та пропозицій членів профспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4303  Виконавчий комітет Свідівоцької сільської Ради народних депутатів с. Свідівок 

Черкаського району Черкаської області 

Справ: 316; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 316; 1943–1980 рр. 

Рішення райвиконкому (1978). 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1948–1950, 1952–1980); засідань виконкому (1943–1949, 

1951–1980); загальних зборів мешканців села (1955–1970, 1973–1977, 1979, 1980); звітних 

зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1965–1971, 1973–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1952–1982). 

Листування: з райвиконкомом з адміністративно-господарських питань (1944); з 

райвійськоматом про чисельність військовозобов’язаних (1945, 1946). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1952, 1953, 1955–

1963, 1965–1976). Інформації про організаційно-масову роботу (1958–1965, 1967–1971, 1974, 

1976–1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1971); про кількість 

населення, худоби, посівів та заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1944, 1953–1956, 

1962–1969). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 
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кандидатів про згоду балотуватися (1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). Картки обліку роботи депутатів сільради (1953–1957, 1959, 1960, 1963–1967). 

Бюджети сільради (1946–1980). Кошториси витрат (1946, 1949–1980). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1946, 1948, 1950–965, 1967–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1947, 1966). 

Заяви і скарги громадян (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4304  Виконавчий комітет Ковалихівської сільської Ради народних депутатів с. 

Ковалиха Смілянського району Черкаської області 

Справ: 218; 1946–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 218; 1946–1985 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954, 1957–1960, 1963, 1967–1985); засідань виконкому 

(1947–1955, 1957, 1958, 1963, 1966–1985); загальних зборів мешканців села (1968–1985); 

звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1968–1985). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1957, 1963, 1965, 1967–1987). 

Плани роботи виконкому (1981–1985). 

Листування з райвиконкомом про благоустрій села (1971). 

Накази виборців депутатам і дані про їх виконання (1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977–1979). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради,  

окружних виборчих  про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів 

про згоду балотуватися (1947, 1950, 1957, 1959, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980, 1982, 1985). 

Бюджети сільради (1946–1948, 1950–1955, 1957–1961, 1964–1985). Кошториси витрат (1951, 

1952, 1960, 1963–1965, 1970–1985). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1951, 

1952, 1966–1985). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1950, 1953–1963, 1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4305  Виконавчий комітет Мало-Бузуківської сільської Ради депутатів трудящих с. 

Малий Бузуків Смілянського району Черкаської області 

Справ: 28; 1948–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1948–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1950, 1952–1958); засідань виконкому (1948, 1955–1958). 

Плани роботи постійних комісій (1954). 

Умова на соцзмагання між сільрадами і акт перевіряння її виконання (1954). 

Протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах (1955, 1959). 
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Бюджети сільради (1954–1956, 1958). Кошториси витрат (1954–1957). Місячні звіти про 

виконання сільського бюджету (1954–1957, 1959). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1950, 1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4306  Виконавчий комітет Гуляйгородської сільської Ради депутатів трудящих с. 

Гуляйгородок Смілянського району Черкаської області 

Справ: 49; 1947–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1947–1958 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1948, 1950–1953, 1955, 1956); засідань виконкому (1948, 

1955–1958); загальних зборів мешканців села (1950). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

голосування окружних виборчих комісій по виборах, заяви кандидатів про згоду 

балотуватися (1950–1952, 1954, 1955, 1957, 1958). 

Бюджети сільради (1947–1955, 1957, 1958). Штатний розпис (1949). Кошториси витрат (1949–

1955, 1957–1958). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1948, 1950–1955, 1957). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1949, 1954, 1956, 1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4307  Виконавчий комітет Будківської сільської Ради депутатів трудящих с. Будки 

Смілянського району Черкаської області 

Справ: 56; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 56; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1950, 1952); засідань виконкому (1945). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1945, 1947–1949, 1951, 1952). 

Плани роботи виконкому (1945, 1947). 

Договір на соцзмагання між сільрадами і акт перевіряння його виконання (1952). Інформації 

про організаційно-масову роботу (1950). 

Протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950). 

Бюджети сільради (1946–1954). Кошториси витрат (1946, 1947, 1954). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1945–1947, 1950–1953). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1949, 1954). 
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Ф. Р-4309  Відділ народної освіти виконавчого комітету Ротмистрівської районної Ради 

депутатів трудящих с. Ротмистрівка Ротмистрівського району Черкаської області 

Справ: 62; 1946–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 62; 1946–1956 рр. 

Накази, розпорядження: Київського облвідділу народної освіти (1946–1952, 1954); 

Черкаського облвідділу народної освіти (1954); рішення райвиконкому (1950–1953). 

Плани роботи відділу (1949, 1956). Мережа шкіл району (1948–1956). 

Звіти про роботу відділу (1946, 1948–1953). 

Акти обслідування стану учбового процесу шкіл району (1948, 1949). Річні статистичні звіти 

про рух учнів (1952–1956). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу (1947, 1948, 1950–1956). Річні бухгалтерські звіти 

відділу (1948–1956). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності відділу (1947–1955). 

 

 

 

 

Ф. Р-4310  Смілянський районний інформаційно-обчислювальний центр державної 

статистики Черкаського обласного статистичного управління м. Сміла Черкаської області 

Справ: 840; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 840; 1944–1980 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського обласного статуправління (1944, 1945, 1947–1975); 

рішення, розпорядження райвиконкому (1944–1953, 1955–1975). 

Плани роботи інспектури (1944, 1972–1980). 

Звіт про роботу інспектури (1960). Річні виробничі звіти центру (1970–1980). 

Аналітичні записки, доповіді інспектури і центру з усіх галузей розвитку господарства та 

культури району (1955, 1956, 1961, 1963–1980). Доповідні та пояснюючі записки органам 

вищого про проведені статистичні роботи (1950, 1952–1954, 1957–1960, 1962). Документи 

економічного стану району після звільнення території від німецько-фашистських загарбників 

(1944). 

Звіти промислових підприємств про виконання плану з валової продукції, списки 

підприємств. Документи Всесоюзного перепису промисловості та розвиток її обліку. 

Підсумки про стан тваринництва в колгоспах, списки про періодичні обслідування стану 

тваринництва, звіти, відомості та акти про одноразовий обліку породистої худоби. 

Зведені звіти колгоспів, документи оцінки видів на урожай в колгоспах, заключні звіти про 

підсумки сівби та розміри посівних площ. Подвірні списки і бланки перепису плодово-

ягідних насаджень (1945). 

Зведені підсумки та звіти машинно-тракторних станцій про наявність сільськогосподарських 

машин. Підсумки та довідки про наявність возів, упряжі і робочої худоби по колгоспах 

району (1944, 1945). 

Зведені і річні звіти про заготівлі та відпуск палива (1974–1980). Зведені звіти, звіти та 

відомості установ  про статистику капітального будівництва. 

Зведення і звіти про віковий та статевий склад  населення, дані про кількість населення, 

щоденники і відомості реєстрації актів цивільного стану, списки населених пунктів району. 

Звіти установ по статистиці праці та фонду заробітної плати. Звіти про чисельність 

спеціалістів. Списки діючих і недіючих установ району. 
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Зведені звіти про діяльність установ охорони здоров’я (1946–1980). Звіти про роботу 

культурно-освітніх установ та шкіл району. Списки організацій торгівлі. 

Штатні розписи, кошториси витрат інспектури та центру (1948–1958, 1969–1980).  

 

 

Ф. Р-4311  Смілянське міське середнє професійно-технічне училище № 11 управління освіти 

Черкаської обласної державної адміністрації м. Сміла Черкаської області 

Справ: 293; 1945–1995 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 293; 1945–1995 рр. 

Накази Київського облуправління професійно-технічної освіти (1949); накази, розпорядження 

Черкаського облуправління професійно-технічної освіти (1960–1969). Накази директора 

училища з основної діяльності (1966, 1967, 1970–1996). 

Протоколи засідань та плани роботи педагогічної ради (1958–1984, 1992–1996); методичних 

комісій (1984, 1985, 1990–1994). 

Плани учбово-виховної роботи (1970, 1972–1975, 1979–1995). Річні виробничі плани (1958–

1975). 

Річні звіти про учбово-виховну роботу (1949–1965, 1968–1972, 1984–1989). Звіт про 

виробничу роботу (1954). Статистичні звіти з усіх галузей діяльності училища (1960–1972, 

1976–1978, 1984–1995). 

Акти приймання-передавання справ при зміні директорів шкіл (1953, 1954). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти (1947–1995). 

Документи: (протоколи, плани, звіти, списки) групи народного контролю (1980–1982);  

(соцзобов'язання, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1977–1983). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4312  Виконавчий комітет Голов’ятинської сільської Ради народних депутатів с. 

Голов'ятине Смілянського району Черкаської області 

Справ: 187; 1960–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 187; 1960–1985 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1967–

1979); сходок мешканців села (1980–1985); звітних зборів виборців і звіти депутатів  перед 

виборцями (1968–1971, 1973–1975, 1977–1979, 1983–1985). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1962–1987). 

Плани роботи виконкому (1981–1985). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1963, 1967–1971, 

1975–1981). Інформації про організаційно-масову роботу (1961, 1962, 1968–1970). 

Відомості про хід виконання наказів виборців депутатам (1977–1979). Протоколи загальних 

зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій 

про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду 

балотуватися (1961, 1965–1969, 1971, 1973, 1975–1977, 1980, 1982, 1985). 

Бюджети сільради (1961–1985). Кошториси витрат (1961–1985). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1961–1964, 1966–1985). 
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Ф. Р-4313  Виконавчий комітет Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 6066; 1946–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1087; 1946–1958 рр. 

Документи протокольно-правової частини, канцелярії, організаційно-інструкторського 

відділу, групи по підготовці документів до нагородження, сектора по підготовці документів 

до Всесоюзної сільськогосподарської виставки, сектора кадрів, завідуючого прийомної 

голови виконкому по скаргах, інспектора по ЗАГСах, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 999; 1959–1965 рр. 

Документи протокольно-правової частини, канцелярії, організаційно-інструкторського 

відділу, групи по підготовці документів до нагородження, сектора по підготовці документів 

до Всесоюзної сільськогосподарської виставки, сектора кадрів, завідуючого прийомної 

голови виконкому по скаргах, інспектора по ЗАГСах, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1с 

Справ: 246; 1963–1964 рр. 

Документи протокольно-правової частини, канцелярії, організаційно-інструкторського 

відділу, групи по підготовці документів до нагородження, сектора по підготовці документів 

до Всесоюзної сільськогосподарської виставки, сектора кадрів, завідуючого прийомної 

голови виконкому по скаргах, інспектора по ЗАГСах, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1п 

Справ: 229; 1963–1964 рр. 

Документи протокольно-правової частини, канцелярії, організаційно-інструкторського 

відділу, групи по підготовці документів до нагородження, сектора по підготовці документів 

до Всесоюзної сільськогосподарської виставки, сектора кадрів, завідуючого прийомної 

голови виконкому по скаргах, інспектора по ЗАГСах, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 77; 1944–1965 рр. 

Документи протокольно-правової частини, канцелярії, організаційно-інструкторського 

відділу, групи по підготовці документів до нагородження, сектора по підготовці документів 

до Всесоюзної сільськогосподарської виставки, сектора кадрів, завідуючого прийомної 

голови виконкому по скаргах, інспектора по ЗАГСах, бухгалтерії та Уповноважених Рад у 

справах руської православної церкви та у справах релігійних культів. 
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Опис 3 

Справ: 805; 1966–1970 рр. 

Документи протокольно-правової частини, канцелярії, організаційно-інструкторського 

відділу, групи по підготовці документів до нагородження, сектора по підготовці документів 

до Всесоюзної сільськогосподарської виставки, сектора кадрів, завідуючого прийомної 

голови виконкому по скаргах, інспектора по ЗАГСах, бухгалтеріїта документи по виборах, 

комісії у справах неповнолітніх. 

 

 

Опис 4 

Справ: 1104; 1971–1977 рр. 

Документи протокольно-правової частини, канцелярії, організаційно-інструкторського 

відділу, групи по підготовці документів до нагородження, сектора по підготовці документів 

до Всесоюзної сільськогосподарської виставки, сектора кадрів, завідуючого прийомної 

голови виконкому по скаргах, інспектора по ЗАГСах, бухгалтерії та спостережної комісії, 

комісії по організації роботи зі збереження соціалістичної власності, штабу добровільних  

народних дружин області, комісії по боротьбі з пияцтвом та алкоголізмом. 

 

 

Опис 5 

Справ: 1421; 1978–1986 рр. 

Документи протокольно-правової частини, канцелярії, організаційно-інструкторського 

відділу, групи по підготовці документів до нагородження, сектора по підготовці документів 

до Всесоюзної сільськогосподарської виставки, сектора кадрів, завідуючого прийомної 

голови виконкому по скаргах, інспектора по ЗАГСах, бухгалтерії та спостережної комісії, 

комісії по організації роботи зі збереження соціалістичної власності, штабу добровільних  

народних дружин області, комісії по боротьбі з пияцтвом та алкоголізмом. та комісій: по 

радянських традиціях, святах та обрядах, по боротьбі з стихійними явищами, профспілкового 

комітету. 

 

 

Опис 6 

Справ: 24; 1967–1972 рр. 

Документи (рішення, протоколи, списки та інш.) про роботу комісії у справах колишніх 

учасників партизанського руху і підпілля, підпільних організацій періоду Великої 

Вітчизняної війни 1941–1945 рр. 

Постанови та списки про представлення до нагородження медалями СРСР партизан та 

учасників підпілля, які діяли в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (1966, 1967). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 52; 1954–1962, 1965–1977 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1957); загальних зборів членів 

профспілки (1954–1959, 1965–1976); засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1954–1959, 1965–1967, 1970). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1954, 1957, 1965, 1966, 1971, 

1972, 1975–1977). 

Кошториси витрат (1954, 1956–1962, 1966–1977). Річні фінансові звіти. 
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Опис 1мп 

Справ: 3; 1963, 1964 рр. 

Протоколи засідань місцевого комітету (1964). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1963). 

Кошторис витрат (1964). Річні фінансові звіти. 

 

Опис 1мс 

Справ: 2; 1964 р. 

Протоколи виробничої наради з відповідальними працівниками виконкому. 

Річні фінансові звіти місцевого комітету. 

 

 

Опис 1ф 

Справ: 17; 1958–1970 рр. 

Фотоальбоми: про нагородження області орденом Леніна (1958); про комплексне будівництво 

господарств облспоживспілки (1958); про організацію торгівлі та громадського харчування в 

області (1958, 1965); про перебування польської делегації на Черкащині (1959, 1961, 1962); 

про досягнення науки і передового досвіду в тваринництві області (1960, 1970); про 

колгоспні комунгоспи на Черкащині (1966–1969); про місто Черкаси в 1967 р.; визначених 

місць Корсунь-Шевченківської битви (1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4314  Управління військового коменданта Шрамківського державного цукрового заводу 

с. Шрамківка Полтавської губернії 

Справ: 17; 1922–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1922, 1923 рр. 

Циркуляри, накази обласної комендатури, 15-го куща цукрової промисловості. 

Доповіді і відомості про роботу заводу та стан охорони. 

Листування з обласною комендатурою, 15-ти кущем про охорону заводу, боротьбу з 

бандитизмом та політично-освітню роботу серед охоронців (1922). 

Документи про особовий склад комендатури та команди охорони. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4315  Черкаська обласна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 1716; 1954–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1088; 1954–1976 рр. 
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Документи секретаря, організаційно-методичного кабінету, стаціонарного відділення, 

патгистологічної служби, лікарсько-відбірної комісії, відділу кадрів, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 406; 1977–1984 рр. 

Документи секретаря, організаційно-методичного кабінету, стаціонарного відділення, 

патгистологічної служби, лікарсько-відбірної комісії, відділу кадрів, бухгалтерії та старшого 

економіста з праці, інженера з наукової організації праці, інженера з техніки безпеки, 

паталого-анатомічної лабораторії, обласних: невропатолога, офтальмолога, сурдолога, 

лаборанти, нейрохірурга, терапевта, анастазіолога та окуліста, профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 157; 1960–1978 рр. 

Документи секретаря, організаційно-методичного кабінету, стаціонарного відділення, 

патгистологічної служби, лікарсько-відбірної комісії, відділу кадрів, бухгалтерії та старшого 

економіста з праці, інженера з наукової організації праці, інженера з техніки безпеки, 

паталого-анатомічної лабораторії, обласних: невропатолога, офтальмолога, сурдолога, 

лаборанти, нейрохірурга, терапевта, анастазіолога та окуліста, профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 65; 1955–1979 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій і документи до них (1966, 1968–1971, 1975–1978); 

звітно-виборних профспілкових зборів (1955, 1957, 1963, 1964, 1966); засідань постійно-

діючої виробничої наради (1958–1963, 1966–1971); загальних зборів членів профспілки 

(1958–1971); засідань місцевого комітету (1957–1963, 1973–1975, 1977–1979). Звітні доповіді 

голови місцевого комітету (1978, 1979). 

Плани роботи місцевого комітету (1970–1972). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1959–1962, 1973). 

Довідки про стан охорони праці і техніки безпеки в лікарні (1972). 

Документи (соцзобов’язання, звіти, списки бригад) про соцзмагання та бригади 

комуністичної праці (1961–1966). 

Кошториси витрат (1957, 1958, 1964, 1965, 1967–1979). Річні фінансові звіти (1955, 1957, 

1958, 1961, 1964–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4316  Черкаський обласний відділ Українського товариства глухих (УТОГ) м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 476; 1954–1992 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 476; 1954–1992 рр. 
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Постанови президії Центрального правління УТОГ (1954, 1955, 1963, 1972, 1974–1992); 

розпорядження облвиконкому (1967). Розпорядження голови облвідділу з основної діяльності 

(1986–1990). 

Протоколи: обласний звітно-виборних конференцій (1954, 1966, 1972, 1974, 1978, 1981, 1984, 

1986, 1988, 1991); пленумів облвідділу і документи до них (1955, 1958–1961, 1965–1969, 

1972–1992); засідань президії правління облвідділу (1954–1963, 1965–1992); засідань бюро 

Черкаської первинної організації (1970, 1971); загальних зборів членів УТОГ та засідань 

правлінь міжрайвідділів (1967–1988); звітно-виборних зборів облвідділу і райміськвідділів та 

документи до них (1954–1960, 1962–1968, 1970, 1972, 1974, 1978, 1981, 1983–1990); звітно-

виборних та загальних зборів членів первинних організацій (1967–1989); нарад передовиків 

промисловості і документи до них (1965–1967, 1969–1976, 1978). 

Плани роботи: облвідділу (1963–1992); міських та міжрайонних відділів (1965, 1971). 

Контрольні цифри, річні звіти з організаційно-масової та культурно-масової роботи 

облвідділу і райміськвідділів. 

Положення, звіти суддів про спортивні змагання (1954,1956–1979, 1981, 1988, 1991). 

Положення про конкурси, огляди на кращу стінну  газету, гуртки художньої самодіяльності 

та прикладне мистецтво (1959, 1960, 1962–1966, 1986, 1987, 1989). 

Довідки та звіти про роботу з кадрами (1955–1977). 

Документи (договори, умови, акти, підсумки виконання) по соцзмаганню облвідділів, 

райвідділів та клубів (1961–1963, 1965–1989). 

Штатні розписи, кошториси витрат облвідділу та клубів. Річні фінансові звіти облвідділу. 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1986–1992). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4317  Черкаський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер відділу охорони 

здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 175; 1961–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 137; 1961–1984 рр. 

Накази завідуючого облвідділом охорони здоров’я (1961, 1962, 1965, 1966, 1968–1982). 

Протоколи виробничих нарад (1968–1973). 

Комплексні плани основних організаційних заходів диспансеру (1965–1978). Плани роботи: 

диспансеру (1970–1984); кабінету лікувальної фізкультури (1968). 

Статистичні звіти та пояснюючі записки до них про роботу диспансера (1963, 1965–1967, 

1980–1984). 

Текстові і статистичні звіти диспансера, міських та районних лікувальних установ про 

лікувально-профілактичну і організаційно-методичну роботу (1968–1984). Довідки, 

інформації про стан: лікарського контролю і лікувальної фізкультури в області (1965–1984); 

фізичного виховання дітей дошкільного віку, учнів міста і області (1964). Документи (наказ, 

постанова, довідки) про  організацію роботи з впровадження нового Всесоюзного комплексу 

ГТО в області (1972, 1973). 

Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів (1968–1984). 

Соцзобов’язання колективу диспансеру та довідки про їх виконання (1977, 1978). 

Списки лікарів диспансеру (1977–1984). 
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Опис 1м 

Справ: 38; 1961–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1964–1967, 1971–1981); загальних зборів 

членів профспілки (1963, 1964, 1973–1981); засідань місцевого комітету (1965–1967, 1970–

1982). Звітні доповіді голови місцевого комітету (1977, 1978). 

Плани роботи місцевого комітету (1961–1967, 1971–1982). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1966, 1967, 1972–1976). 

Соцзобов’язання колективу диспансеру (1974–1976). 

Кошториси прибутків і видатків (1981, 1982). Річні фінансові звіти (1981, 1982). 

 

 

 

 

Ф. Р-4318  Звенигородське статистичне бюро м. Звенигородка Київської губернії 

Справ: 18; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1922 р. 

Картки осіннього опитування про стан посівів та збір урожаю. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4319  Редакція газети ―Черкаська правда‖ – орган Черкаського обкому Компартії 

України та обласної Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 172; 1954–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 121; 1954–1985 рр. 

Накази редактора газети з основної діяльності (1976–1985). 

Протоколи засідань та плани роботи редакційної колегії (1971–1985). 

Тематичні плани та плани роботи редакції (1965–1983, 1985). 

Доповідні записки, довідки з актуальних питань роботи редакції, направлені Черкаському 

обкому Компартії України (1977–1980). Довідки, інформації та річні текстові звіти про 

роботу редакції (1954–1961, 1963–1974, 1981–1985). Річні статистичні звіти про роботу з 

листами читачів, скаргами та боротьбу за дійсність виступів газети (1954–1974, 1981–1985). 

Листування: з Черкаським обкомом Компартії України та облвиконкомом про роботу 

редакції (1972–1976); з редакціями газет зарубіжних країн (1964–1973). 

Контрольні екземпляри газети (1971–1985). 

Статистичні звіти про чисельність працівників і розприділення їх по займаних посадах, 

підготовку та підвищення кваліфікації кадрів (1976). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1964–1985). Основні показники фінансового плану 

(1971–1985). Річні бухгалтерські  звіти (1964–1985). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1983–1985). 
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Опис 2 

Справ: 45; 1982–1989 рр. 

Опис листів, що надійшли до редакції за тематикою: Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр. 

громадсько-політичні газети, соціально-економічні питання, екологія, культура, освіта, 

охорона здоров’я. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 6; 1964–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4320  Черкаська обласна організація Українського товариства охорони природи м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 310; 1959–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 291; 1959–1986 рр. 

Укази, постанови Президії Верховної Ради УРСР, ЦК КПУ, Ради Міністрів УРСР, 

Черкаського обкому Компартії України (1958–1960, 1962–1964, 1968, 1971–1973, 1984–1986); 

постанови, рішення президії Республіканської ради Українського товариства охорони 

природи (1979, 1981–1986); рішення, розпорядження облвиконкому (1959, 1960, 1965–1974, 

1979–1986). 

Протоколи: обласних звітно-виборних конференцій товариства (1960, 1963–1965, 1967, 1968, 

1970, 1975, 1980, 1986); засідань ради товариства (1970–1975, 1981–1986); засідань пленумів 

облорганізації (1962); засідань президії облорганізації (1966, 1967, 1969–1986); семінару з 

головами районних та міських відділів і активом товариства (1961). Статути товариства 

охорони природи (1954, 1962, 1965, 1973). 

Плани роботи облорганізації (1961–1963, 1968–1971). 

Акти перевіряння діяльності облорганізації органами вищого рівня (1962). 

Основні показники перспективного плану роботи товариства (1971–1975). Річні звіти про 

діяльність облорганізації (1959–1964, 1968–1986). Довідки, звіти, повідомлення  

облорганізації, надіслані до Президії Української ради товариства охорони природи та 

облвиконкому з питань основної діяльності (1979–1985). 

Листування з Черкаським обкомом Компартії України, Президією Республіканської ради 

товариства охорони природи та облвиконкомом про організацію роботи з охорони природи 

(1958–1974). 

Документи: (облікові дані, характеристики, історичні довідки пам’ятників природи, списки) 

секції охорони пам’яток природи (1964–1974); (протоколи, плани, звіти, інформації): про 

роботу природоохоронних секцій та обласного штабу громадських інспекторів (1979–1986); 

секції охорони ґрунтів (1968–1974); секції охорони водних ресурсів (1968–1974); юнацької 

секції (1969–1974); секції охорони та збагачення тваринного світу (1969–1974); секції 

охорони та розвитку лісів і зелених насаджень (1969–1974); (рішення, плани, схеми, 
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доповідні записки, статті) наукових експедицій по вивченню річки Тясмин (1973) та річки 

Гірський Тікич (1974). 

Протоколи засідань та звіти про роботу районних і міських відділень (1979–1983). 

Документи (витяги з протоколів, фотознімки, доповідні листи, підсумки) обласних конкурсів 

на кращу первинну організацію ―Пам’ятки природи‖ та республіканського конкурсу 

―Операція мурашка‖ (1973). 

Тексти радіожурналів, підшивки районних газет з сторінками про охорону природи (1970–

1975, 1978–1985). Фотоальбоми (1966–1968, 1973, 1974, 1976–1983). 

Статистичні звіти про кількість працівників апарату управління, кількість та склад  

спеціалістів (1975). 

Документи (договори, постанови, підсумки) по соцзмаганню (1964–1970, 1975–1986). 

Промислово-фінансові плани (1967–1971). Фінансовий план (1974). Торгівельно-виробничі 

плани (1972, 1973). Плани з праці (1963, 1966–1974, 1979). Штатні розписи, кошториси 

витрат облорганізації. Картки реєстрації штатів (1960, 1961). Річні бухгалтерські звіти 

облорганізації (1961–1986). Річні фінансові звіти районних та міських організацій (1979–

1986). Акти комплексних ревізій організаційно-масової, пропагандистської та фінансово-

господарської діяльності обласної, районних і міських організацій (1979–1983). 

 

 

 

Опис 1м 

Справ: 19; 1969–1983 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1979–1983); загальних зборів членів 

профспілки; засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1969, 1970, 1975–1977, 1982). 

Кошториси  витрат (1969, 1970, 1975–1977, 1981–1983). Річні фінансові звіти (1969, 1970, 

1975–1977, 1979–1983). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4321  Черкаське технічне училище № 8 (хіміків) Черкаського обласного управління 

професійно-технічної освіти м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 312; 1959–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 259; 1959–1976 рр. 

Накази начальника Черкаського облуправління професійно-технічної освіти (1959–1969, 

1971, 1972). Накази директора училища з основної діяльності (1970–1973, 1976, 1977). 

Протоколи засідань, плани роботи: педагогічної ради; методичної комісії. 

Перспективний план роботи училища (1970). Перспективні плани роботи викладачів училища 

(1970–1975). Плани роботи та звіти про роботу педагогічного кабінету (1967–1976). Плани 

політико-виховної і культурно-масової роботи та звіти про їх виконання (1966–1975). Плани 

приймання молоді в училище (1961, 1965, 1966, 1970–1976). Учбові плани, програми 

виробничого навчання, програми курсів (1959–1966). 

Довідки, інформації про діяльність училища (1970–1975). Річні звіти: про підсумки учбово-

виховної роботи (1962, 1968–1976); майстрів виробничого навчання про виконання учбової і 
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виробничої програми (1962–1966). Відомості про приймання та комплектування училища 

учнями (1970). 

Журнали аналізу відвідування уроків: теоретичного навчання (1961–1969); виробничого 

навчання (1961–1966). 

Документи (інформації, відомості, звіти) про роботу з кадрами (1959–1975). 

Соцзобов’язання колективу училища, текстові звіти про виконання умов республіканського 

соцзмагання (1959, 1960, 1964–1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1959–1974). Річні бухгалтерські звіти (1959–1974). Акти 

ревізій фінансово-господарської діяльності училища (1960–1963, 1967–1972). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 53; 1959–1975 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1970–1972). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1972, 1974, 1975); загальних зборів 

членів профспілки (1960, 1966–1971); засідань місцевого комітету (1960–1962, 1965–1973, 

1975). Звітні доповіді голови місцевого комітету (1967, 1970). 

Плани: роботи місцевого комітету (1968–1972); культурно-масової роботи (1959); навчання 

профактиву (1965). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1959, 1963–1972, 1974). 

Соцзобов’язання колективу училища і інформації про їх виконання (1970–1972). 

Кошториси прибутків і видатків (1963–1972, 1974, 1975). Річні фінансові звіти (1962–1972, 

1974, 1975). 

Ф. Р-4322  Шполянський районний комітет професійної спілки працівників культури м. 

Шпола Черкаської області 

Справ: 50; 1950–1959, 1969–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1950–1959, 1969–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1971, 1974); звітно-виборних 

профспілкових зборів і документи до них (1952, 1954, 1955, 1957, 1959); загальних зборів 

членів профспілки (1950–1955, 1959); засідань райкому профспілки (1952, 1956–1959, 1969–

1975). 

Плани роботи райкому (1969). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1951–1958, 1971–1975). 

Кошториси витрат (1952–1957). Річні фінансові звіти (1951–1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4323  Кам’янська районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики 

статистичного управління Черкаської області м. Кам’янка Черкаської області 

Справ: 491; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 100; 1944–1954 рр. 

Документи керівництва і контролю, обліково-статистичні документи, планування робіт, 

обліку і звітності фінансово-господарської діяльності. 
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Опис 2 

Справ: 169; 1955–1962, 1967–1973 рр. 

Документи керівництва і контролю, обліково-статистичні документи, планування робіт, 

обліку і звітності фінансово-господарської діяльності. 

 

 

Опис 1вс 

Справ: 222; 1974–1981 рр. 

Документи керівництва і контролю, обліково-статистичні документи, планування робіт, 

обліку і звітності фінансово-господарської діяльності. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4324  Кам’янське лісо-заготівельне господарство (лісгоспзаг) Черкаського обласного 

управління лісового господарства і лісозаготівель с. Олександрівка Кам’янського району 

Черкаської області 

Справ: 351; 1948–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 324; 1948–1979 рр. 

Накази Черкаського облуправління лісового господарства (1974–1979); рішення 

райвиконкому (1977–1979). 

Протоколи постійно-діючих виробничих нарад (1959). Протоколи засідань, рішення, плани 

роботи технічної Ради (1971–1979). 

Перспективний план лісокультурних заходів (1956–1970). Річні плани лісокультурних робіт 

лісгоспу та лісництв (1957, 1967, 1974–1977). Плани насадження лісорозсадників (1949). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1960–1962, 1974–1979). Промислово-фінансові плани 

(1949, 1950, 1953, 1955–1959, 1961, 1963–1973). 

Довідки, інформації про роботу лісгоспу, направлені в органи вищого рівня (1969, 1973, 

1979). Доповіді директора про господарську діяльність лісгоспу (1949, 1950, 1959, 1967, 1969, 

1974). Річні звіти: з лісового господарства (1948–1952); з основної діяльності (1949); з 

основної діяльності (1949); з госпрозрахункової діяльності (1948–1950, 1952, 1955, 1959, 

1961, 1962). Річні статистичні звіти: про проведення лісокультурних робіт (1959, 1960, 1963–

1979); з валової продукції (1974–1979); по боротьбі з шкідниками і хворобами лісу (1959, 

1964, 1967, 1968); з праці (1963, 1967–1979). 

Документи (плани, карти, схеми та інш.) з обліку лісового фонду (1956–1958, 1960–1973). 

Технологічні карти розроблення лісосіки (1977–1979). 

Документи: (заяви, інформації, довідки, звіти) з раціоналізації і винахідництва (1966–1979); 

плани, звіти з наукової організації праці (1970–1979); статистичні звіти про впровадження 

нової техніки (1974–1979); (протоколи, плани, інформації, звіти) науково-технічного 

товариства (1965, 1968, 1972–1979); (плани, інформації, звіти) з охорони праці і техніки 

безпеки (1960–1979). 

Плани роботи та статистичні звіти про роботу з кадрами (1959–1961, 1965–1979). 

Документи (протоколи, списки) про нагородження передовиків лісового господарства (1955, 

1957, 1970, 1977, 1979). 
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Колективні договори між адміністрацією лісгоспзагу і робітничим комітетом профспілки 

(1960, 1964–1979).  

Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1956, 1960, 1963, 1965–1970, 1974–1979). Річні 

бухгалтерські звіти (1953–1979). Акти документальних ревізій фінансово-господарської 

діяльності лісгоспзагу (1953, 1955–1973). 

 

 

Опис 2 

Справ: 7; 1980р. 

Протоколи засідань технічної Ради. 

Документи (протоколи, доповіді, колдоговір, кошториси, звіт) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 20; 1968–1972, 1975–1979 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій (1968–1970, 1972, 1975–1977); засідань робітничого 

комітету профспілки (1969–1972, 1975–1979). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1978, 1979). 

Річний фінансовий звіт (1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4325  Стеблівське відділення ―Сільгосптехніка‖ Черкаського обласного об’єднання 

―Сільгосптехніка‖ с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 78; 1963–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1963–1972 рр. 

Рішення райвиконкому (1967). 

Протоколи засідань технічної ради (1971, 1972). 

Виробничо-торгівельно-фінансові плани (1966, 1967, 1971, 1972). Плани впровадження нової 

техніки (1968–1970). 

Економічний аналіз виробничо-торгівельно-фінансової діяльності відділення (1966). 

Аналізи господарської діяльності відділення (1967, 1969–1972). 

Документи (ліміти фінансування, план з праці, титульні списки, акти приймання будівель) по 

будівництву (1966, 1967, 1969, 1970). Інформації: про хід впровадження наукової організації 

праці (1971, 1972); про нещасні випадки на виробництві (1972). 

Довідка, інформація та звіти про якісний склад керівних працівників і спеціалістів, 

підготовку і підвищення кваліфікації кадрів і текучість кадрів (1971, 1972). 

Колективні договори між адміністрацією відділення і робітничим комітетом профспілки та 

акти перевіряння їх виконання (1965–1972). Соцзобов'язання колективу і акт перевіряння їх 

виконання (1965–1972). Соцзобов'язання колективу і акт перевіряння їх виконання (1972). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1966, 1969, 1971, 1972). Річні бухгалтерські звіти (1971, 

1972). Акти перевіряння фінансово-господарської діяльності відділення (1971, 1972). 

 

 

Опис 1м 
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Справ: 26; 1963–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань робітничого комітету. Звітні 

доповіді голови робітничого комітету (1966, 1967, 1969, 1971). 

Кошториси витрат (1969–1972). Річні фінансові звіти (1968–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4326  Стеблівське сільське професійно-технічне училище № 9 Черкаського обласного 

управління професійно-технічної освіти с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району 

Черкаської області 

Справ: 275; 1953–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 247; 1953–1962, 1965–1980 рр. 

Рішення Київського облуправління ―Трудові резерви‖ (1954); накази Черкаського 

облуправління ―Трудові резерви‖ (1955–1960); накази Черкаського облуправління 

професійно-технічної освіти (1961, 1962, 1975). 

Протоколи: засідань і плани роботи  педагогічної ради (1961, 1962, 1965–1971, 1973–1980); 

засідань і плани роботи методичних комісій (1961, 1962, 1965–1977); засідань методичної 

ради (1954); засідань екзаменаційної комісії (1954–1961, 1965); загальних зборів учнів (1967). 

Перспективні плани учбово-виховної роботи (1956, 1958–1960). Річні плани роботи училища 

(1973–1980). Плани: учбово-виховної роботи (1966–1970); виховної та культурно-масової 

роботи (1972–1980); приймання учнів (1966); контролю учбового процесу керівними 

працівниками (1972, 1974); підготовки училища до нового учбового року (1974, 1975); роботи 

педагогічного кабінету (1974); самостійної методичної роботи викладачів (1974). Розгорнуті 

учбові плани (1962, 1965, 1967, 1969, 1970). 

Довідки, відомості про роботу училища (1977–1980). Текстові звіти про учбово-виховну та 

методичну роботу (1974, 1978–1980). Інформації, довідки про учбово-виховну роботу (1966–

1971, 1977–1980). Звіти про підсумки учбової роботи (1966, 1972, 1977, 1978). Відомості про 

організацію технічної творчості (1966). Статистичні звіти училища про прийом, наявність та 

рух учнів (1953–1957, 1961, 1962, 1965, 1974, 1975, 1977–1980). 

Титульні списки, кошториси  на капітальне будівництво (1962, 1965, 1966, 1970). 

Тарифікаційні списки учителів (1953, 1955, 1961, 1965, 1976). 

Соцзобов'язання працівників училища, довідки про хід виконання умов соцзмагання, текстові 

звіти та представлення на преміювання по підсумках республіканського соцзмагання (1966–

1971). 

Фінансові плани (1967, 1968). Плани з праці та звіти про їх виконання (1966–1972). Штатні 

розписи (1953–1958, 1961, 1962, 1965–1980). Кошторис витрат (1966). Річні бухгалтерські 

звіти (1953–1958, 1961, 1962, 1965–1980). Зворотні баланси (1959, 1960). Акти 

документальних ревізій господарсько-фінансової діяльності училища (1954, 1955, 1961, 

1965–1968, 1970, 1973, 1975, 1977). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 28; 1972–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1972); загальних зборів членів 

профспілки (1973–1980); засідань місцевого комітету. 
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Плани роботи місцевого комітету (1973, 1979, 1980). 

Звіти про роботу місцевого комітету (1972, 1973). Статистичні  звіти місцевого комітету з 

усіх видів діяльності (1973–1976, 1980). 

Кошториси витрат (1972–1976). Річні фінансові звіти (1972–1976, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4327  Виконавчий комітет Пішківської сільської Ради народних депутатів с. Пішки 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 172; 1944–1959, 1967–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 172; 1944–1959, 1967–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1949–1955, 1957, 1967–1980); засідань виконкому (1944, 

1947, 1948, 1951–1955, 1958, 1959, 1967, 1968, 1971–1980); сходок та загальних зборів 

мешканців села (1954, 1969–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями 

(1969, 1972–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, звіти постійних комісій (1969, 1970, 1973–1982). 

План роботи виконкому (1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1973–1976, 1978). 

Інформації, звіти про організаційно-масову роботу (1969, 1974, 1976, 1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому постійних комісій та органи громадської 

самодіяльності населення (1949, 1980). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, особові картки депутатів 

(1950, 1953, 1955, 1957, 1969, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1949, 1971, 1973–1980). Штатні розписи (1969, 1970, 1977–1980). 

Кошториси витрат (1945–1949, 1951, 1954–1956, 1967–1971, 1973–1980). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету (1968–1970, 1972–1974, 1976–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945, 1946, 1948–1951, 1954–1959,1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4328  Редакція газети ―Ленінським шляхом‖ – орган Корсунь-Шевченківського райкому 

Компартії України і районної Ради народних депутатів м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 

Справ: 141; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 141; 1946–1980 рр. 

Протоколи редакційної колегії (1969). Типове положення про редакцію (1955). 

Плани роботи редакції (1963–1980). 

Доповіді редактора газети на нарадах робітничо-сільських кореспондентів (1963–1973, 1975–

1978, 1980). Річні звіти про роботу редакції (1975–1980). 
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Листи: по історії району та міста (1964–1980); робсількорів, надіслані на конкурс (1977, 

1978). 

Контрольні примірники газет (1976, 1977, 1979, 1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1951, 1954–1980). Річні фінансові звіти (1946–1948, 

1953–1980). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності редакції (1971, 1972, 1974, 

1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4329  Рада голів професійної спілки працівників культури м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 

Справ: 70; 1958–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1958–1975 рр. 

Постанова Черкаського обкому профспілки (1972). 

Протоколи: районних конференцій  профспілки (1967, 1969, 1974); засідань райкому (1967–

1975). Звітна доповідь про роботу райкому (1967). 

Плани роботи райкому (1974, 1975). 

Річні статистичні звіти райкому та звіти місцевих комітетів з усіх видів діяльності (1969–

1975). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 28; 1976–1996 рр. 

Протоколи: районних конференцій  профспілки; засідань райкому. Звітна доповідь про роботу 

райкому. 

Плани роботи райкому. 

Річні статистичні звіти райкому та звіти місцевих комітетів з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

Ф. Р-4330  Набутівський цукровий завод Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості с. Набутів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 601; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 406; 1944–1980 рр. 

Рішення Київського цукротресту (1944–1948, 1950–1953, 1957); накази, розпорядження  

Черкаського бурякоцукротресту (1966, 1970–1975). Накази директора заводу з основної 

діяльності (1976–1980). 

Протоколи виробничо-технічних нарад (1964, 1966–1975). 

П’ятирічні плани розвитку виробництва (1966–1975). Перспективний план комплексної  

механізації виробничих процесів (1964–1970). Техніко-промислово-фінансові плани (1958, 



1914 

 

1959, 1961–1964, 1967–1974, 1976, 1977, 1979). Промислово-фінансові плани (1947–1955, 

1966). 

Аналізи господарсько-фінансової діяльності заводу (1964–1974). Доповіді головного 

інженера про виробництво (1948, 1949). Хіміко-технологічні звіти (1945–1980). Річні звіти 

про технічний рівень та якість промислової продукції (1950–1963, 1976–1979). Довідки, 

інформації, звіти про рух обладнання (1966, 1970–1974). Річні статистичні звіти з усіх видів 

діяльності (1950–1974). Річні звіти з праці та заробітної плати (1950–1974). 

Документи: (протоколи, рацпропозиції, заяви, розрахунки, висновки) з раціоналізації і 

винахідництва (1960–1977); плани роботи, звіти про впровадження нової техніки (1964–

1979); комплексні плани, звіти з наукової організації праці (1973–1975, 1980); титульні 

списки, звіти з капітального будівництва (1944–1975); (плани, інформації, звіти, книги 

реєстрації нещасних випадків) з охорони праці і техніки безпеки (1964–1979). 

Звіти про роботу з кадрами, списки інженерно-технічних працівників (1964–1966, 1970–

1980). 

Соцзобов’язання колективу (1976–1978). 

Штатні розписи (1954–1963, 1965, 1966, 1968–1974, 1976–1979). Кошториси витрат 

(1965,1966, 1968–1974, 1976–1979). Річні бухгалтерські звіти (1944–1957, 1960, 1965, 1966, 

1970–1980). Акти документальних ревізій господарсько-фінансової діяльності заводу (1945–

1970, 1972–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 195; 1944–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1963, 1964, 1966, 1968); 

профспілкових конференцій (1960, 1961, 1969–1971, 1973, 1974); загальних зборів членів 

профспілки (1944–1953, 1955, 1957–1963, 1967–1971, 1974–1976, 1978–1980); засідань 

заводського комітету (1944–1949, 1952–1954, 1956–1980); виробничо-технічних нарад (1947); 

засідань товариського суду і документи до них (1966–1975). 

Плани роботи заводського комітету (1944, 1949, 1961–1964, 1969–1974, 1976–1980). 

Звіт про виробничу роботу завкому (1949). Річні статистичні звіти завкому з  усіх видів 

діяльності (1945–1954, 1957–1960, 1962–1974, 1976–1980). 

Зведені статистичні звіти про нещасні випадки на виробництві (1948–1950, 1956–1959). 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом та акти перевіряння 

їх виконання (1947, 1948, 1950, 1953, 1956, 1960–1975). Договори на соцзмагання між 

заводами, соцзобов’язання колективу та акти перевіряння їх виконання (1944–1947, 1949, 

1962–1968, 1970–1974). 

Кошториси прибутків і видатків (1964–1974, 1976–1980). Річні фінансові звіти (1945–1954, 

1957–1959, 1962–1974, 1976–1980). 

 

 

Ф. Р-4331  Планова комісія виконавчого комітету Корсунь-Шевченківської районної Ради 

народних депутатів м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Справ: 174; 1944–1992 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 174; 1944–1992 рр. 

Директиви, постанови Київської обласної планової комісії (1944, 1948); директиви Черкаської 

обласної планової комісії (1960); постанови облвиконкому (1946); постанови, рішення 

райвиконкому (1946, 1947, 1950, 1952–1954, 1956–1958, 1962, 1969). 



1915 

 

Протоколи засідань районної планової комісії (1951–1954, 1957, 1965–1968, 1970–1992). 

П’ятирічні плани: розвитку народного господарства району (1966–1975); розвитку земельної 

зони району (1966–1970). Перспективні плани розвитку: промисловості району (1954–1960); 

сільського господарства району (1955–1960); тваринництва району (1955–1960). Державні 

плани розвитку: економічного і соціального розвитку району (1978–1984); народного 

господарства і культури району (1955, 1958); сільського господарства району (1954, 1960); 

промисловості, будівництва та торгівлі району (1960). Річні плани розвитку: народного 

господарства району (1961–1977); розвитку сільського господарства району (1950); 

промисловості, будівництва та торгівлі району (1945–1950, 1954–1956). Річні плани 

капітального будівництва та доповідні записки про їх виконання (1966–1968). Плани роботи 

комісії (1951–1954, 1957, 1965–1984). 

Економічні довідки та характеристики району (1954, 1955, 1967). 

Інформаційні документи про роботу комісії (1951, 1985). Аналізи, доповідні записки, довідки 

про виконання плану розвитку народного господарства району (1967, 1968, 1974–1985). 

Планові показники, звіти про розвиток промисловості, будівництва та торгівлі району (1944–

1947, 1959, 1962, 1964). Відомості про розвиток зеленої зони району (1953). 

Документи (директиви, плани, проекти) про зрошення земель району (1947, 1948). 

Договори на соцзмагання між районами (1956, 1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4332  Селищанський цукровий завод Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості с. Селище Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 496; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 292; 1944–1980 рр. 

Накази: Черкаського бурякоцукротресту (1970, 1971, 1974); Черкаського виробничо-

аграрного об’єднання цукрової промисловості (1976, 1979). Накази директора з основної 

діяльності (1979, 1980). 

Протоколи: технічної наради (1954–1963); виробничих нарад (1969–1974). 

Перспективний план комплексної механізації виробничих процесів (1963–1970). Техніко-

промислово-фінансові плани (1961, 1962, 1968, 1969, 1971–1980). Промислово-фінансовий 

план (1951). Виробничо-фінансові плани (1950, 1952–1959, 1963). Фінансові плани (1959–

1964). 

Аналізи господарсько-фінансової діяльності заводу (1958, 1968–1975). Хіміко-технологічні 

звіти. Звіти з валової продукції, праці та заробітної плати (1954–1957, 1960–1965, 1971–1975). 

Документи: (заяви, журнали реєстрації рацпропозицій) з раціоналізації і винахідництва 

(1956–1958, 1961, 1968–1971, 1974, 1976–1978); звіти про впровадження нової техніки (1969, 

1971–1975, 1980); звіти про впровадження наукової організації праці (1969–1974, 1980); 

(титульні списки, річні звіти) з капітального будівництва (1955, 1959–1963, 1965, 1971–1975); 

(комплексні плани, звіти) з охорони праці і техніки безпеки (1968–1979). 

Документи (довідки, звіти про підготовку і підвищення кваліфікації, списки) про роботу з 

кадрами (1971, 1974–1980). 

Штатні розписи (1952–1965, 1969–1976). Кошториси витрат (1969–1976). Річні бухгалтерські 

звіти (1945–1949, 1951–1957, 1960–1965, 1970–1980). Акти документальних ревізій 

господарсько-фінансової діяльності заводу (1951, 1956–1958, 1960–1965, 1969–1980). 



1916 

 

Книга обліку основних засобів (1950). 

 

 

Опис 2 

Справ: 65; 1919–1923 рр. 

Декрет Всесоюзного Центрального виконавчого комітету та Ради Народних Комісарів УСР 

―Про націоналізацію земель для цукрової промисловості‖ (1922); накази, обіжники 

Головцукру та Смілцукру (1920, 1921); обіжники обласного управління цукротресту (1922); 

обіжники центрального та районного комітетів профспілки цукровиків (1920–1922). 

Документи: (інформації, відомості, акти) про сівбу, збір та молотьбу ярих зернових культур і 

кількість одержаного зерна (1921, 1922); (інструкція, листування, довідки, анкети) про 

організацію селекційно-насінницького господарства (920); (відомості, описи, анкети) про 

відведення земель заводу, використання земельного фонду та кількість урожаю 

сільськогосподарських культур (1921, 1922). Відомості: про хід сільськогосподарських робіт 

та матеріальні ресурси заводу (1920, 1921); про надходження, витрачання та залишки цукру 

(1922). Акти про загибель цукрового буряку на плантаціях із зазначенням розміру посівних 

площ (1921). 

Листування з Смілцукром, повітовим та волосними земельними відділами з господарських 

питань (1920–1922). 

Рахунки: цукрового виробництва, посіву цукрового буряку, його насіння та сировини (1921); 

витрат на землеробство та посів сільськогосподарських культур (1921). 

Списки: штатних працівників і службовців заводу (1921); плантаторів і заводських 

інструкторів (1921); поденних працівників заводу (1921, 1922). 

Головні книги (1920–1922). Баланси: рахунків головної книги (1920, 1921); плантаторів 

(1921). Заключний баланс заводу (1921). Ліквідаційний баланс заводу (1919). Договори з 

плантаторами про вирощування цукрового буряку (1922, 1923). Особові рахунки: працівників 

і службовців заводу (1920); дебіторів і кредиторів заводу (1920, 1921). 

Журнали обліку прибутків і видатків грошових сум (1919, 1920). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 139; 1951–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1960, 1978, 1980); загальних зборів 

членів профспілки (1952, 1953, 1955, 1956, 1958–1960, 1962–1965, 1969–1975, 1978–1980); 

засідань заводського комітету (1951–1955, 1958–1960, 1962–1980). 

Плани роботи заводського комітету (1952, 1955, 1959, 1960, 1971–1975, 1980). 

Звіти про роботу заводського комітету (1953–1955, 1963). Річні статистичні звіти заводського 

комітету з усіх видів діяльності (1952, 1953, 1964, 1968–1975, 1978–1980). 

Акти про нещасні випадки на виробництві (1954, 1955). 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом та акти перевіряння 

їх виконання (1954–1964, 1968–1975, 1977–1980). Договори на соцзмагання між заводами, 

соцзобов’язання працівників і службовців заводу  та акти перевіряння їх виконання (1952–

1955, 1959–1964). 

Кошториси витрат (1969–1975, 1978–1980). Річні фінансові звіти (1951–1963, 1965, 1966, 

1968–1975, 1978–1980). 

 

 

 

 



1917 

 

 

Ф. Р-4333  Корсунь-Шевченківське медичне училище відділу охорони здоров'я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 

Справ: 83; 1965–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 83; 1965–1974 рр. 

Наказ Черкаського облвідділу охорони здоров’я про закриття училища (1974). 

Статут училища (1965). 

Протоколи: засідань педагогічної ради; засідань ради при директорі училища (1966–1968); 

засідань методичних секцій (1965, 1966); засідань Державної кваліфікаційної комісії (1967–

1969, 1971–1973); загально-медичного циклу (1966). 

Перспективний план розвитку училища (1970–1975). Плани роботи училища (1965–1970, 

1973). 

Паспорт та характеристика стану училища (1972). Річні та статистичні звіти училища (1965–

1967, 1969–1973). Звіти про проведені державні екзамени (1968–1971, 1973, 1974). 

Журнали: роботи циклової комісії (1966); обліку політико-виховної та культурно-масової 

роботи (1970–1974). Книги: обліку роботи методичної комісії хірургічного циклу (1968, 

1969); реєстрації видачі дипломів (1966–1974); запису відвідувань уроків викладачами (1966–

1974). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4334  Кам’янська районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Кам’янка Черкаської області 

Справ: 191; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 191; 1954–1980 рр. 

Накази, рішення Черкаського облвідділу охорони здоров'я (1967–1970). 

Протоколи: засідань і рішення медичної ради (1968–1980); активу медичних працівників 

району (1968–1970). 

Плани основних організаційних заходів лікарні (1957, 1960–1964, 1966, 1968–1980). 

Довідки про перевіряння роботи лікарні облвідділом охорони здоров’я (1972–1974). 

Зведення, довідки, інформації з питань санітарно-профілактичної лікувальної роботи, 

направлені в органи вищого рівня (1968–1970, 1977–1980). 

Аналізи роботи лікарні (1965, 1969–1980). Доповіді і звіти головного лікаря (1966, 1968–1974, 

1976). Річний текстовий звіт про роботу лікарні (1961). Зведення санітарно-статистичних 

показників охорони здоров’я району (1971–1980). Довідка про заходи з подальшого 

покращення медичного обслуговування населення (1960–1965). Річні статистичні звіти 

лікарні та її відділів з усіх видів діяльності; з праці (1965–1974, 1979, 1980). 

Річні статистичні звіти про чисельність кадрів та розприділення всіх  працюючих по 

займаних посадах (1965, 1967–1973, 1975–1977). 

Списки працівників (1979). 

Соцзобов’язання колективу та підсумки їх виконання (1977–1980). 



1918 

 

Штатні розписи, кошториси витрат (1962, 1964–1980). Річні бухгалтерські звіти (1962, 1964–

1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4335  Аптечне управління виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 626; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 615; 1954–1980 рр. 

Накази: Міністерства охорони здоров’я УРСР, Головного аптечного управління (1956, 1959–

1961, 1963–1967, 1970, 1972, 1973); Черкаського облвідділу охорони здоров’я (1961, 1966, 

1968, 1971–1973); рішення облвиконкому (1960, 1961, 1963–1970, 1972). 

Протоколи засідань аптечної ради управління (1969–1976, 1978–1980). Плани роботи, 

доповіді семінарів-нарад активу аптечних працівників області (1976, 1977). 

Плани основних організаційних заходів: управління та довідки про їх виконання (1959–1980); 

установ аптечної мережі області та звіти про їх виконання (1969–1980). Торгівельно-

фінансові плани: управління (1954–1960, 1963–1980); установ аптечної мережі області (1957, 

1959, 1960). Плани роздрібного і оптового товарообігу аптечних установ області (1954, 1955, 

1961). 

Аналізи діяльності аптечних управлінь облвідділу охорони здоров’я (1963, 1968–1980). 

Планові показники установ аптечної мережі області (1954, 1970). Документи про участь 

установ аптечної мережі області в громадському огляді (1969, 1972–1975, 1980). 

Паспорти аптек районів області (1954). 

Документи: про впровадження наукової організації праці і установах аптечної мережі області 

(1969–1973, 1976–1980); (комплексні плани, правила, положення, зведені річні звіти про 

нещасні випадки) з охорони праці і техніки безпеки (1978–1980). 

Документи (відомості, річні звіти, одноразові статистичні звіти, штатно-посадові списки) про 

роботу з кадрами (1954–1966, 1971–1980). 

Документи: (соцзобов’язання, довідки, акти) по соцзмаганню (1969, 1970, 1972–1980); 

(постанови, характеристики, списки) про нагородження співробітників установ аптечної 

мережі області (1973, 1974, 1976, 1978, 1979). 

Штатні розписи, кошториси витрат: управління (1955–1980); аптечних установ області (1954–

1963, 1965–1980). Річні бухгалтерські звіти: управління; установ аптечної мережі області 

(1969–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 11; 1972–1979 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів і документи до них (1974, 1979); 

загальних зборів членів профспілки (1973, 1979); виробничих нарад (1973); засідань 

місцевого комітету (1972, 1973, 1975, 1976, 1978–1984). 

План роботи місцевого комітету (1979). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1972–1976). 

Соцзобов’язання колективу (1976, 1979). 

Кошториси прибутків і видатків (1972–1976, 1979). Річні фінансові звіти (1972–1976, 1979). 
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Ф. Р-4336  Виконавчий комітет Христинівської міської Ради народних депутатів м. 

Христинівка Черкаської області 

Справ: 328; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 328; 1945–1980 рр. 

Рішення міськради (1959–1962, 1964, 1966–1980); розпорядження міськради (1959–1962). 

Протоколи: сесій селищної Ради (1947–1955); сесій міськради (1956–1980); засідань 

виконкому (1946–1980); загальних зборів мешканців міста (1966–1980); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1965, 1966, 1972, 1973, 1975–1977, 1980, 1981). 

Документи (протоколи, рішення, плани, акти) постійних комісій (1948, 1956, 1957, 1960–

1980). 

Документи (довідки, рішення, акти) про перевіряння діяльності Ради керівними  органами та 

народним контролем (1953–1963). Інформації про роботу Ради (1951, 1962). 

Списки нагороджених орденами (1968). 

Журнали реєстрації рішень міськради (1963, 1964, 1967, 1968, 1971–1979). 

Договори на соцзмагання між міськрадами і акти перевіряння їх виконання (1959–1966, 1969–

1976). Інформації про організаційно-масову роботу (1964–1979). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1964, 1967–1979); 

про культурно-освітні установи (1967). 

Накази виборців депутатам (1965, 1966, 1969–1972, 1977). Протоколи загальних зборів 

трудящих по висуненню кандидатів у депутати міської і селищної Рад, окружних виборчих 

комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду 

балотуватися (1947,1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1962, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1980). 

Бюджети: селищної Ради (1950, 1952–1955); міської Ради (1956, 1958–1980). Штатні розписи, 

кошториси витрат (1947, 1950, 1952–1956, 1958–1980). Річні звіти про виконання: селищного 

бюджету (1949–1952, 1954, 1955); міського бюджету (1960, 1961, 1969–1971, 1973–1980). 

Книги обліку прибутків і видатків: селищного бюджету (1948, 1949, 1951–1953); міського 

бюджету (1957, 1959, 1960, 1962–1968, 1972). 

Списки: учасників партизанського руху (1945); мешканців міста, які загинули в роки Великої 

Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (1945); учасників Корсунь-Шевченківської битви (1968). 

Списки, довідки та характеристики людей, насильно вивезених до Німеччини (1946). 

 

 

Ф. Р-4337  Виконавчий комітет Івангородської сільської Ради народних депутатів с. 

Івангород Христинівського району Черкаської області 

Справ: 216; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 216; 1945–1980 рр. 

Рішення, директиви вказівки райвиконкому (1945, 1946). 
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Протоколи: сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому (1947, 1950–1980); загальних 

зборів мешканців села (1966–1971, 1973–1975, 1977–1979); звітних зборів виборців  і звіти 

депутатів перед виборцями (1967–1969, 1973, 1975–1977, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1965–1980). 

Плани роботи виконкому (1972–1979). 

Акти перевіряння діяльності сільради керівними органами (1964–1976, 1978). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1954–1962, 1966, 

1968–1970, 1972-1975, 1978, 1980). Доповідні записки, інформації та статистичні звіти про 

організаційно-масову роботу (1965–1971, 1977). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1951–1956, 1961, 

1977). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів і голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1961, 1964, 1965, 1967, 1969, 1971, 1975, 1977). 

Бюджети сільради (1948, 1949, 1951–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1949, 

1951–1957, 1959–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1962–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948–1950, 1952, 1955–1959, 1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4338  Верхняцький елітно-насінневий радгосп Всесоюзного сортонасінневого 

об’єднання цукрового буряка і табаку м. Христинівка Черкаської області 

Справ: 388; 1940–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 276; 1940, 1944–1980 рр. 

Накази, директивні вказівки Всесоюзного сортонасінневого об’єднання (1970–1980); 

постанови, рішення райвиконкому (1969, 1971–1980). Накази директора радгоспу з основної 

діяльності (1973–1980). 

Протоколи: засідань постійно-діючих нарад (1961–1968); виробничо-технічних нарад (1947–

1950, 1969); засідань бюро економічного аналізу (1971, 1974). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства радгоспу (1949–1953, 1966–1975). 

Трирічний план розвитку тваринництва радгоспу (1949–1951). Виробничі програми (1949, 

1966). Виробничо-фінансові плани (1944–1961, 1963–1980). 

Акти перевіряння діяльності радгоспу органами вищого рівня (1966–1976, 1978, 1980). 

Документи про нагородження працівників радгоспу орденами і медалями (1948, 1973–1979). 

Аналізи господарської діяльності радгоспу (1948–1950, 1959–1978). Основні показники 

перспективного плану розвитку сільського господарства радгоспу (1963–1970). Основні 

виробничі показники (1947–1949, 1951, 1954, 1963–1980). 

Звіти: з раціоналізації і винахідництва (1967, 1968); з охорони і техніки безпеки (1967, 1968); 

про підготовку і підвищення кваліфікації та облік і рух кадрів (1967–1971, 1973–1980). 

Документи (титульні списки, плани з праці, кошториси, звіти) з капітального будівництва 

(1947–1951, 1962–1971, 1975–1977). 

Агрономічні звіти (1964, 1965, 1967–1980). Звіти: по тваринництву (1969–1971, 1977, 1979); 

про механізацію і автоматизацію виробничих процесів (1969–1971). Довідка про економічні 

показники результатів передового досвіду в виробництві (1959–1962). Статистичні звіти: про 
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урожай сільськогосподарських культур (1947); про виконання плану з праці, облік 

мінеральних добрив та автотранспорту (1953, 1967–1971, 1973–1980). 

Договори на соцзмагання між радгоспами, підсумки виконання соцзобов’язань (1960, 1963, 

1977, 1979). 

Списки: передовиків сільського господарства (1949, 1960, 1961, 1967, 1970); стаханівського 

руху за комуністичну працю (1947, 1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1951, 1954, 1963–1968, 1970, 1971, 1975, 1978). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Ротаційні таблиці сівозмін (1972–1980). Сортонасіннева книга (1966–1975). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 112; 1946–1979 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій (1972–1977, 1979); загальних зборів членів 

профспілки (1946–1948, 1951–1953, 1962–1972, 1974–1979); засідань робітничого комітету 

(1946–1948, 1951–1953, 1961–1979); загальних зборів членів профспілки відділень радгоспу 

(1946–1949). Звітні доповіді голови робітничого комітету (1961, 1963, 1964, 1966, 1967, 1970, 

1971). 

Плани роботи робітничого комітету (1960, 1961, 1964–1967, 1969, 1970, 1972–1979). 

Акти перевіряння діяльності робітничого комітету органами вищого рівня (1951, 1961, 1968). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1967, 1971, 1974–1978). 

Колективні договори між адміністрацією радгоспу і робітничим комітетом (1949, 1958–1962, 

1964–1967, 1969, 1970, 1972, 1975). Договори на соцзмагання між радгоспами, 

соцзобов’язання колективу та акти перевіряння їх виконання (1947–1952, 1961–1970, 1972–

1979). 

Кошториси прибутків і видатків (1960–1966, 1972–1978). Річні фінансові звіти (1964–1970, 

1977–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4339  Відділ будівництва і експлуатації доріг виконавчого комітету Христинівської 

районної Ради депутатів трудящих м. Христинівка Черкаської області 

Справ: 174; 1944–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 164; 1944–1973 рр. 

Накази Черкаського облуправління будівництва доріг (1963, 1966, 1967, 1969); постанови, 

рішення райвиконкому (1948–1950, 1952, 1954, 1956–1973). 

Перспективні плани: роботи відділу (1959–1973); будівництва доріг (1966–1975). Плани 

шляхового будівництва (1944, 1945, 1947–1949, 1951–1953, 1956, 1958–1973). Виробничо-

фінансові плани (1948, 1949, 1954). 

Акти перевіряння діяльності відділу органами вищого рівня (1960, 1962, 1963, 1967, 1971–

1973). 

Річні звіти з будівництва (1948, 1949, 1951, 1956, 1958–1973). Статистичні звіти про 

виконання плану з праці, облік техніки, механізацію робіт та використання шляхових машин 

(1960–1963, 1965–1973). Акти приймання  виконаних робіт по шляховому будівництву (1947, 
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1951, 1952, 1955, 1957, 1959–1962, 1964, 1966, 1967, 1970–1972). Документи (відомості, 

листування, розрахунки) про передавання доріг і споруд іншим організаціям (1966–1968). 

Звіт про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом (1969). 

Документи (плани, інформації, звіти про підготовку і підвищення кваліфікації) про роботу з 

кадрами (1964, 1966, 1967, 1969). 

Договори на соцзмагання між райвідділами, соцзобов’язання колективу (1947, 1958, 1959, 

1962, 1964, 1967–1973). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1949, 1953, 1954, 1956–1964, 1966–1973). Річні 

бухгалтерські звіти (1945, 1946, 1953, 1955, 1957, 1959–1964, 1966–1972). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 10; 1967–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1972, 1973). 

Акти перевіряння діяльності місцевого комітету органами вищого рівня (1970–1973). 

Касові книги (1969–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4340  Виконавчий комітет Малосевастянівської сільської Ради народних депутатів с. 

Мала Севастянівка Христинівського району Черкаської області 

Справ: 324; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 324; 1944–1980 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1944–1946). 

Протоколи: сесій сільради (1947–1974, 1976–1980); засідань виконкому (1945–1980); 

загальних зборів мешканців села (1961, 1963–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів 

перед виборцями (1955–1959, 1963–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1955–1982). 

Акти перевіряння діяльності сільради органами вищого рівня (1946, 1948, 1952–1954, 1956–

1960, 1962–1972, 1977–1980). 

Листування з органами вищого рівня про господарський та культурний розвиток села (1952, 

1953, 1959, 1966, 1968). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949–1958, 1960–

1965, 1970, 1973, 1975, 1976, 1978–1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1952–

1969, 1971–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій та організаційно-масову 

роботу (1950–1959, 1961, 1962, 1977, 1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967–1969, 1971, 

1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради (1946–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1980). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету та обрахування сум  самооподаткування (1945, 1947, 

1949, 1950, 1952, 1954–1977, 1979, 1980). 
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Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4341  Черкаський проектно-конструкторський технологічний інститут Міністерства 

машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів СРСР м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 1928; 1961–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 347; 1961–1980 рр. 

Документи канцелярії, старшого інспектора з діловодства, відділів: планово-економічного, 

виробничо-технічного, наукової організації праці, кадрів, бюро: науково-технічної 

інформації, стандартизації і нормалізації, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3д 

Справ: 33; 1971–1979 рр. 

Документи канцелярії, старшого інспектора з діловодства, відділів: планово-економічного, 

виробничо-технічного, наукової організації праці, кадрів, бюро: науково-технічної 

інформації, стандартизації і нормалізації, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 34; 1970–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій і документи до них (1975–1980); 

звітно-виборних профспілкових зборів (1972); загальних зборів членів профспілки (1972, 

1975); засідань місцевого комітету (1970–1978, 1980). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1977, 1978). 

Колективні договори між адміністрацією інституту і місцевим комітетом та доповіді про 

підсумки їх виконання (1977–1980). Соцзобов’язання колективу (1976, 1978). 

Кошториси прибутків і видатків та державного соціального страхування (1976–1979). Річні 

фінансові звіти (1976–1979). 

 

 

Опис 1НТД 

Справ: 1514; 1969–1971, 1975, 1976 рр. 

Конструкторська  та технологічна документації на вироби. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4342  Черкаський обласний комітет товариства сприяння обороні України м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 1103; 1954–1994 рр. 
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Опис 1 

Справ: 971; 1954–1994 рр. 

Документи відповідального секретаря, начальника спеціальної частини,  відділів: планово-

економічного, військово-технічної і навчальної підготовки та спорту, організаційно-масової і 

військово-патріотичної підготовки, інспектора по кадрах, групи матеріально-технічного 

постачання і будівництва, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 45; 1959–1964 рр. 

Документи відповідального секретаря, начальника спеціальної частини,  відділів: планово-

економічного, військово-технічної і навчальної підготовки та спорту, організаційно-масової і 

військово-патріотичної підготовки, інспектора по кадрах, групи матеріально-технічного 

постачання і будівництва, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 30; 1954–1968 рр. 

Накази голови комітету про підсумки підготовки спеціалістів в організаціях ДТСААФ (1955–

1968). 

Контрольні завдання та плани підготовки військово-технічних працівників. 

Річні статистичні звіти про  військово-технічну підготовку спеціалістів, цивільну обороні та 

роботу з кадрами. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 57; 1960–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів і документи до них (1961, 1963, 1964, 

1966, 1969, 1970, 1974–1978); загальних зборів членів профспілки (1961–1970, 1973–1978); 

засідань місцевого комітету (1963–1970, 1972–1981). Звітні доповіді голови місцевого 

комітету (1960, 1967, 1968). 

Статистичні звіти місцевого  комітету з усіх видів діяльності (1963–1970, 1973, 1974). 

Кошториси витрат (1964, 1965, 1967, 1968, 1971–1981). Річні фінансові звіти (1963–1965, 

1971–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4343  Об’єднання ―Черкасисільбуд‖ Міністерства сільського будівництва УРСР м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 1924; 1959–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1057; 1959–1977 рр.  

Документи секретаря; відділів: планово-економічного, виробничо-технічного, фінансового, 

праці і зарплати, кадрів, матеріально-технічного постачання; головного механіка, головного 

енергетика, старшого  інженера з техніки безпеки, юрисконсульта, будівельної лабораторії, 
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економічної лабораторії, кущової нормативно-дослідної станції, учбового пункту, 

контрольно-ревізійної групи, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 622; 1978–1986 рр. 

Документи секретаря; відділів: планово-економічного, виробничо-технічного, фінансового, 

праці і зарплати, кадрів, матеріально-технічного постачання; головного механіка, головного 

енергетика, старшого  інженера з техніки безпеки, юрисконсульта, будівельної лабораторії, 

економічної лабораторії, кущової нормативно-дослідної станції, учбового пункту, 

контрольно-ревізійної групи, бухгалтерії та профспілкового комітету об’єднання і 

управління. 

 

 

Опис 2с 

Справ: 1; 1978–1985 рр. 

Інформації, представлені в партійні і радянські органи про виробничу діяльність об’єднання. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 67; 1961–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1967, 1975, 1977–1980); загальних зборів 

членів профспілки (1968–1976, 1978); зборів партійно-господарського активу (1965, 1971, 

1972); засідань місцевого комітету (1963, 1965, 1967–1980). Доповіді: на зборах активу 

(1962); на урочистих зборах, присвячених ―Дню будівельника‖ (1961, 1964, 1969); про хід 

виконання державного плану (1966, 1967, 1970). 

Плани роботи місцевого комітету (1968, 1974–1977, 1980). 

Статистичні звіти місцевого  комітету з усіх видів діяльності (1970–1973, 1976, 1978). 

Соцзобов’язання працівників відділів тресту (1965, 1966, 1972, 1973). 

Кошториси прибутків і видатків (1970–1973, 1975–1980). Річні фінансові звіти (1970–1980). 

 

 

Опис 1п 

Справ: 160; 1963–1980 рр. 

Постанови колегії Міністерства сільського будівництва УРСР, Президії Українського 

республіканського комітету профспілки, Черкаського обкому профспілки (1967–1973, 1975). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій тресту та будівельних організацій і 

документи до них (1966, 1968, 1969, 1971, 1973, 1975–1979); профспілкових конференцій 

тресту (1963, 1964); профспілкових конференцій будівельних організацій та засідань 

будівельних комітетів (1964, 1973); партійно-господарського активу тресту (1964, 1968–

1971); засідань об’єднаного будівельного комітету (1963–1965, 1971–1976, 1978–1980); 

засідань президії об’єднаного будівельного комітету (1978–1980). 

Плани роботи об’єднаного комітету профспілки (1963–1967, 1973, 1978–1980). 

Довідки, інформації про роботу, проведену об’єднаним будівельним комітетом (1963–1966, 

1970–1976). Звіти про проведення звітно-виборних профзборів в організаціях тресту (1963–

1965). Статистичні звіти про роботу, проведену об'єднаним комітетом, місцевими та 

будівельними комітетами будівельних організацій (1971–1980). 

Колективні договори організацій тресту та інформації про підсумки їх виконання (1967–

1980). Соцзобов'язання колективів будівельних організацій і промислових підприємств 
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тресту та документи про їх виконання (1968, 1970–1973, 1976–1980). Документи (витяги з 

протоколів, характеристики, списки) про нагородження передовиків виробництва (1966, 

1967). 

Бюджети і кошториси державного соціального страхування і по профбюджету об’єднаного, 

будівельних і місцевих комітетів профспілки та фінансові звіти про їх виконання (1978–

1980). Кошториси витрат об’єднаного будівельного комітету та будівельних організацій 

(1970–1975, 1978–1980). Річні фінансові звіти (1970–1975, 1978–1980). 

 

 

Опис 1пд 

Справ: 17; 1974–1977 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій тресту та будівельних організацій і 

документи до них; профспілкових конференцій тресту; профспілкових конференцій 

будівельних організацій та засідань будівельних комітетів; партійно-господарського активу 

тресту; засідань об’єднаного будівельного комітету; засідань президії об’єднаного 

будівельного комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4344  Черкаське галузеве виробниче управління Державного союзного інженерно-

технологічного тресту ―Оргхім‖ м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 342; 1964–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 258; 1964–1980 рр. 

Документи секретаря, виробничо-технічного відділу, планово-договірного відділу, старшого 

економіста, старшого інженера з техніки безпеки, старшого інспектора по кадрах, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 11; 1965–1967 рр. 

Документи секретаря, виробничо-технічного відділу, планово-договірного відділу, старшого 

економіста, старшого інженера з техніки безпеки, старшого інспектора по кадрах, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2д 

Справ: 6; 1964–1969 рр. 

Документи секретаря, виробничо-технічного відділу, планово-договірного відділу, старшого 

економіста, старшого інженера з техніки безпеки, старшого інспектора по кадрах, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 67; 1964–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій і документи до них (1969, 1971, 

1977–1980); загальних зборів членів профспілки (1966–1969, 1977); профспілкових зборів 

профгруп (1968, 1969); засідань місцевого комітету (1966–1969, 1971–1980). 

Плани роботи місцевого комітету (1975–1979). 
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Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1964, 1966, 1969–1974, 1978–

1980). 

Колективні договори між  адміністрацією управління і місцевим комітетом та довідки про їх  

виконання (1968–1974, 1976–1980). Соцзобов’язання колективу, інформації та довідки про 

підсумки соцзмагання (1969, 1973–1975, 1978). 

Кошториси прибутків і видатків (1965, 1967–1974, 1977–1979). Річні фінансові звіти (1964–

1974, 1978–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4345  Уманський експериментальний консервний завод Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств м. Умань Черкаської області 

Справ: 120; 1946–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 120; 1946–970 рр. 

Техніко-промислово-фінансові плани (1966–1969). Промислово-фінансові плани (1957–1965, 

1970). Виробнича програма (1965). Виробничо-фінансові плани (1951, 1952). 

Основні показники роботи заводу (1964, 1965). Довідки, звіти, відомості про виконання 

виробничого плану (1960, 1962–1967). Довідки про виконання плану з випуску продукції 

(1959–1962). Річні статистичні звіти  про виконання плану з усіх видів продукції (1955, 1957–

1961, 1964–1970). 

Документи: (протоколи, заяви, розрахунки, відомості) з раціоналізації і винахідництва (1959, 

1968–1970); річний звіт з капітального будівництва (1958); (плани, заходи, звіти) з охорони 

праці і техніки безпеки (1966–1970). 

Колективні договори (1961, 1962). Договори на соцзмагання між заводами, соцзобов’язання 

колективу та довідки про їх виконання (1957, 1959–1965, 1970). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954, 1956–1970). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність заводу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4346  Уманське сільське професійно-технічне училище № 6 Черкаського обласного 

управління професійно-технічної освіти м. Умань Черкаської області 

Справ: 147; 1952–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 147; 1952–1970 рр. 

Накази: Київського облуправління трудових резервів (1954); Черкаського облуправління 

трудових резервів (1955, 1958). 

Протоколи: засідань і плани роботи педагогічної ради (1956–1972); засідань і плани роботи 

методичної комісії (1955); загальних зборів учнів з викладацьким складом (1957, 1960, 1966). 

Перспективні плани: роботи школи (1953, 1955, 1957, 1958, 1963–1966); політико-виховної і 

культурно-масової роботи (1956). Плани учбово-політико-виховної роботи (1954–1960, 1964–

1967). Виробничо-фінансові плани (1959, 1963–1966). 
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Річні звіти про стан та підсумки учбової роботи (1953, 1954, 1957, 1959, 1961, 1963–1965, 

1968–1970). Доповідні записки, річні звіти про політико-виховну та культурно-масову роботу 

(1953, 1954, 1956, 1958, 1960, 1963–1968). Статистичні звіти  про наявність і рух учнів, 

підсумки навчання (1954, 1955, 1957–1960, 1967–1970). 

Звіти директора училища про виконання плану з підготовки кадрів та підсумки виробничої 

практики (1960, 1961). Річні звіти про виконання плану з праці та приймання молоді на 

роботу (1967–1970). 

Договори на соцзмагання  між училищами, учнів та підсумки їх виконання,  представлення на 

преміювання (1954–1956, 1958–1960, 1963–1969). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1952–1960, 1963–1966, 1969, 1970). Річні бухгалтерські 

звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4347  Уманський міський комітет народного контролю м. Умань Черкаської області 

Справ: 300; 1963–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 300; 1963–1990 рр. 

Протоколи: засідань комітету (1976–1990); зборів активу народного контролю міста (1981, 

1984); позаштатного організаційного відділу (1970–1977); засідань бюро скарг і пропозицій 

(1970, 1971). 

Перспективні плани комітету (1972, 1973). Плани роботи: комітету (1963–1965); позаштатних 

відділів (1964–1967, 1971, 1972, 1974). 

Довідки, інформації про результати перевірянь підприємств, організацій та установ міста,  

представлені органам вищого рівня (1964–1966, 1977–1990). 

Документи нарад, семінарів, зборів активу органів народного контролю, проведених 

комітетом (1980). Інформації про хід навчання членів груп і постів народного контролю 

(1969, 1970). 

Доповідні записки, інформації про роботу комітету (1971–1976). Статистичні звіти про 

роботу комітету (1964, 1978–1990). 

Документи: (плани, довідки, акти) про роботу позаштатних відділів комітету (1974–1983); 

(протоколи, плани, інформації, звіти, списки) про роботу груп народного контролю установ, 

організацій та підприємств міста; (плани, графіки, довідки) про роботу  позаштатного бюро 

скарг і пропозицій (1975–1980). 

Документи (постанови, довідки, інформації, пояснення, картки) рейдів і перевірянь 

підприємств, установ та організацій міста. 

Листи, заяви, скарги трудящих та довідки їх перевірянь (1974–1979, 1983). 

 

 

 

 

Ф. Р-4349  Відділ народної освіти виконавчого комітету Тальнівської районної Ради депутатів 

трудящих м. Тальне Черкаської області 

Справ: 416; 1946–1972 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 131; 1946–1958 рр. 

Документи канцелярії, інспекторського відділу, відділу кадрів, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 285; 1959–1972 рр. 

Документи канцелярії, інспекторського відділу, відділу кадрів, бухгалтерії. 

 

 

Ф. Р-4350  Відділ культури виконавчого комітету Тальнівської районної Ради народних 

депутатів м. Тальне Черкаської області 

Справ: 349; 1953–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1953–1958 рр. 

Документи канцелярії, інспекторського відділу, відділу кадрів, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 185; 1959–1962, 1965–1972 рр. 

Документи канцелярії, інспекторського відділу, відділу кадрів, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 124; 1973–1980 рр. 

Документи канцелярії, інспекторського відділу, відділу кадрів, бухгалтерії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4352  Тальянківський радгосп-технікум м. Тальне Черкаської області 

Справ: 742; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 150; 1944–1958 рр. 

Документи канцелярії, учбової частини, відділів: планово-економічного, агрономічного, 

зоотехнічного, заочного, кадрів, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 183; 1958–1968 рр. 

Документи канцелярії, учбової частини, відділів: планово-економічного, агрономічного, 

зоотехнічного, заочного, кадрів, бухгалтерії. 

 

 

Опис 5 

Справ: 281; 1968–1980 рр. 
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Документи канцелярії, учбової частини, відділів: планово-економічного, агрономічного, 

зоотехнічного, заочного, кадрів, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 8; 1949–1958 рр. 

Документи канцелярії, учбової частини, відділів: планово-економічного, агрономічного, 

зоотехнічного, заочного, кадрів, бухгалтерії. 

 

 

 

Опис 3 

Справ: 28; 1946–1957 рр. 

Статут учбового господарства (1948). 

Виробничо-фінансові плани. 

Основні показники виконання виробничої програми (1947). 

Акти приймання-передавання справ при зміні керівників (1947, 1948). 

Штатні розписи (1946, 1948). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 4 

Справ: 92; 1966–1980 рр. 

Протоколи: профспілкової конференції і документи до них (1970); загальних зборів членів 

профспілки (1968–1973, 1976–1980); засідань робітничого комітету (1967–1980). 

Плани роботи робітничого комітету (1967–1980). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1966–1973, 1976–1980). 

Колективні договори між адміністрацією радгоспу-технікуму і робітничим комітетом (1968–

1979). Соцзобов’язання радгоспу (1971–1973). Списки нагороджених осіб (970, 1971). 

Кошториси витрат . Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4353  Тальнівський сільськогосподарський технікум рільництва м. Тальне Черкаської 

області 

Справ: 273; 1944–1967 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 273; 1944–1967 рр. 

Директиви і розпорядження органів вищого рівня. 

Протоколи засідань: педагогічної ради; і плани роботи методичної комісії (1945–1947, 1949–

1957, 1961); методичної ради загальноосвітніх дисциплін (1944, 1945). 

Плани: роботи технікуму (1962, 1965, 1966); учбово-виховної роботи (1964); підготовки 

набору учнів (1964, 1965); спеціального розприділення молодих спеціалістів (1964). 

Розгорнутий план учбового процесу (1957–1960). Річні учбові плани з різних спеціальностей. 

Семестрові плани роботи кабінетів (1945, 1951–1956). Промислово-фінансові плани (1961, 

1962). Виробничо-фінансові плани (1958–1960, 1963–1966). 
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Історичні дані розвитку і організації технікуму (1967). Відомості про організацію технікуму 

(1946). 

Річні звіти  директора технікуму (1945, 1948–1965). Акти перевіряння учбово-виховної 

роботи (1966). Звіт про проведення державних екзаменів (1965). 

Зведена відомість випуску учнів (1947–1960). Одноразові статистичні звіти про підготовку 

кадрів, навчання спеціалістів та рух учнів (1951–1956, 1960–1965). 

Книга обліку відвідувань уроків викладачами (1955). 

Основні показники соцзобов’язань учбового господарства (1963). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1958, 1961–1966). Річні бухгалтерські звіти. Акти 

ревізії фінансово-господарської діяльності технікуму (1952–1967). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками під час тимчасової окупації 

території (1944). 

 

 

Ф. Р-4354  Прокуратура Тальнівського району Прокуратури Черкаської області м. Тальне 

Черкаської області 

Справ: 225; 1944–1980рр. 

 

Опис 1 

Справ: 61; 1944–1963 рр. 

Протоколи міжвідомчих нарад при прокурорі району (1958, 1959). 

Доповіді прокурора про роботу (1945–1948, 1950–1952). Аналізи з усіх питань прокурорської 

і слідчої роботи (1955, 1958, 1959). Річні статистичні звіти (1944–1961). 

Листування з партійними органами про основні питання роботи (1949, 1951, 1953, 1959). 

Справи за звинуваченням громадян. 

Штатні розписи (1948, 1962). Акти комплексних ревізій роботи прокуратури (1950, 1951, 

1958, 1960). 

 

 

Опис 2 

Справ: 164; 1965–1980 рр. 

Протоколи міжвідомчих нарад при прокурорі району. 

Доповіді прокурора про роботу. Аналізи з усіх питань прокурорської і слідчої роботи. Річні 

статистичні звіти. 

Листування з партійними органами про основні питання роботи. 

Справи за звинуваченням громадян. 

Штатні розписи. Акти комплексних ревізій роботи прокуратури. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4355  Тальнівський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості м. Тальне Черкаської області 

Справ: 432; 1938–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 147; 1938–1955 рр. 

Документи канцелярії, організаційного відділу, бухгалтерії комбінату, бухгалтерії радгоспів. 
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Опис 3 

Справ: 224; 1956–1980 рр. 

Документи канцелярії, організаційного відділу, бухгалтерії комбінату, бухгалтерії радгоспів. 

 

 

Опис 2 

Справ: 61; 1944–1955 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1944, 1946, 1947, 1949–1954); цехових і 

бригадних профспілкових зборів (1944, 1945); засідань заводського комітету (1944, 1946–

1953); засідань ради з соціального страхування (1944–1946). 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1945–1947, 1950, 1952, 1953). 

Листування з обкомом профспілки про виробничу і культурно-масову роботу, розвиток 

фізичної культури та спорту (1944–1946). 

Колективні договори між адміністрацією комбінату і заводським комітетом та акти 

перевіряння їх виконання (1947–1954). Угода на соцзмагання між комбінатами (1946). 

Кошториси витрат (1948, 1950, 1951). Річні фінансові звіти. 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками під час тимчасової окупації 

(1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4356  Відділ культури виконавчого комітету Жашківської районної Ради депутатів 

трудящих м. Жашків Черкаської області 

Справ: 167; 1957–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 167; 1957–1976 рр. 

Накази, рішення Черкаського облуправління культури (1964, 1967–1973); постанови, рішення 

райвиконкому (1960–1973). 

Протоколи: засідань ради відділу (1959–1977); міжвідомчої ради по культурі (1966–1970); 

засідань організаційного комітету і жюрі районного огляду-конкурсу художньої 

самодіяльності (1964, 1966, 1971, 1972). 

Плани: роботи відділу (1958–1960, 1962–1976); розвитку мережі клубів і бібліотек (1973). 

Річні плани роботи культурно-освітніх установ району (1962–1976). 

Довідки про результати перевірянь роботи культурно-освітніх установ району (1961–1973). 

Програми масових заходів (1967, 1971, 1974–1976). 

Річні звіти: про роботу відділу (1957, 1958, 1967, 1969–1973); про роботу культурно-освітніх 

установ району (1957, 1959–1975). Текстові звіти про роботу клубних закладів (1974–1976). 

Довідки, інформації: про стан культурно-освітньої роботи  в районі (1970, 1971); про стан 

пропаганди суспільно-політичної літератури в районі (1967, 1968). 

Перспективний план охорони та збереження пам’ятників археології, історії та мистецтва 

(1970–1975). Паспорта історичних пам’ятників (1958). 

Списки: осіб, нагороджених медалями (1974); працівників культурно-освітніх закладів (1975). 

Соцзобов’язання працівників культурно-освітніх установ району та підсумки їх виконання 

(1961, 1973, 1974). 
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Штатні розписи, кошториси витрат (1960, 1961, 1969–1973, 1976). Річні бухгалтерські звіти 

(1969–1976). 

Книга обліку братських могил воїнів, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни 1941–

1945 рр. (1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4357  Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Жашківської районної ради депутатів трудящих м. Жашків Черкаської області 

Справ: 176; 1944–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 176; 1944–1973 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського облуправління автотранспорту і шосейних доріг (1955–

1973); постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1948, 1949, 1958–1973). 

Протоколи нарад працівників відділу (1945, 1946). 

Перспективний план будівництва і ремонту доріг (1959–1973). Плани: будівництва, ремонту і 

утримання доріг (1945–1973); шляхових робіт по колгоспах і організаціях району (1946, 

1963–1973). Виробничо-фінансові плани (1946, 1947, 1953). 

Довідки, акти про перевіряння роботи відділу (1967, 1970). 

Довідка про роботу відділу (1960–1970). Інформації, відомості, річні звіти про стан 

будівництва, ремонт, експлуатацію та утримання доріг (1945–1959, 1961–1973). 

Умови на соцзмагання між райвідділами, соцзобов’язання працівників відділу та акти 

перевіряння їх виконання (1948, 1949, 1966, 1969, 1972, 1973). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1947, 1949–1973). Річні бухгалтерські звіти (1945–

1947, 1949, 1950, 1952–1954, 1963–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4358  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Жашківської районної Ради 

депутатів трудящих м. Жашків Черкаської області 

Справ: 35; 1944–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1944–1955 рр. 

Накази: Міністерства охорони здоров’я УРСР (1951); Київського облвідділу охорони здоров’я 

(1949–1952). 

Комплексні плани протитуберкульозних заходів в районі, інформації  про проведені заходи 

(1953, 1954). Плани роботи відділу (1948, 1951–1955). 

Інформації про проведення медично-санітарного обслуговування колгоспників у період 

посівної кампанії (1953–1955). Звіти про діяльність лікувальних установ району (1951, 1952). 

Штатні розписи, кошториси  витрат відділу і установ системи. Річні бухгалтерські звіти 

відділу і підвідомчих установ (1953–1955). 
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Ф. Р-4359  Редакція газети ―Світло комунізму‖ – орган Жашківського райкому Компартії 

України і районної Ради депутатів трудящих м. Жашків Черкаської області 

Справ: 147; 1944–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 147; 1944–1976 рр. 

Протоколи загальних зборів працівників редакції (1946). 

Плани роботи редакції (1964–1976). 

Доповіді редактора про день преси і завдання активістів преси та радіо (1967–1969, 1971, 

1976). 

Звіти про роботу редакції (1959–1961, 1963–1965, 1968–1976). Довідки про роботу редакції з 

робсількорівським активом (1967, 1968). Інформації: про організаційну роботу редакції та 

радіомовлення з авторським активом (1965, 1967, 1973–1976). 

Листи: про історичні спогади Жашківщини (1964, 1975, 1976); робітничо-сільських 

кореспондентів, прислані на конкурс (1971–1973). 

Підшивки газет (1964–1976). 

Акт приймання-передавання справ при зміні редактора (1951). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1973, 1975, 1976). Річні бухгалтерські звіти (1946–

1976). 

Касові книги (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4361  Управління сільського господарства виконавчого комітету Жашківської районної 

Ради народних депутатів м. Жашків Черкаської області 

Справ: 633; 1962–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 625; 1962–1980 рр. 

Постанови Черкаського облуправління сільського господарства (1976, 1977); постанови, 

рішення, розпорядження райвиконкому (1976, 1977). Накази начальника управління з 

основної діяльності (1962, 1964, 1965, 1969, 1971–1980). 

Протоколи: засідань технічної ради управління (1967–1970, 1974–1980); виробничих нарад 

(1962–1966). 

Перспективний план роботи управління (1962–1965). Річний зведений план управління 

(1962). Зведені таблиці основних показників виробничо-фінансового плану по управлінню 

(1962–1980). 

Зведений річний план розвитку сільського господарства по управлінню, п’ятирічні плани, 

виробничо-фінансові плани колгоспів, основні показники виробничо-фінансових планів, річні 

звіти про виконання плану заготівель сільськогосподарських продуктів. Акти розміщення 

сівозмін в колгоспах, структури посівних площ. Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспів (1976–1980). 

Плани робіт та звіти з питань агротехніки. Технологічні карти внесення добрив. Заключні 

звіти про збирання та урожайність сільськогосподарських культур. 
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Річні звіти про стан тваринництва в районі, зведені відомості бонітування худоби. 

Документи (титульні списки, плани капітального будівництва, річні звіти, акти приймання-

здавання об’єктів в експлуатацію) з будівництва в колгоспах (1962–1970). 

Плани, звіти, листування про механізацію сільськогосподарських процесів (1967–1980). 

Довідки та звіти про роботу державної інспекції по нагляду за технічним станом парку (1967–

1980). Акти технічного огляду машинно-тракторного парку (1967–1980). Звіти про 

впровадження науково-технічних досягнень та передового досвіду в сільське господарство 

(1967–1980). 

Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій (1967, 1968). Документи (інформації, 

протоколи і акти результатів нещасних випадків) з техніки безпеки в колгоспах (1967–1970, 

1972, 1973). 

Документи (інформації, відомості, звіти, листування) про роботу з кадрами (1962–1964, 1967–

1970, 1976–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат управління. Річні фінансові звіти управління (1962–1970). 

Зведені річні звіти управління про фінансово-господарську діяльність колгоспів (1962, 1964–

1969, 1976–1979). Акти документальних ревізій управління (1962–1969). 

Плани роботи, статистичні звіти юридичної групи (1972–1980). 

 

 

Опис 2 

Справ: 8; 1971–1980 рр. 

Протоколи засідань, постанови та інші документи Ради колгоспів району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4363  Прокурор Жашківського району м. Жашків Черкаської області 

Справ: 117; 1946–970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 117; 1946–1970 рр. 

Протоколи міжвідомчих нарад, оперативних нарад при прокурорі області (1954, 1956–1970). 

Плани роботи прокурора (1954, 1967–1970). 

Доповіді, довідки про роботу прокуратури (1958, 1967–1970). Акти комплексних перевірянь 

роботи прокуратури (1947, 1950, 1953, 1954). Узагальнення роботи районних та міських 

прокурорів (1960, 1961). 

Представлення, протести, направлені в радянські органи (1953, 1954, 1956–1958, 1960, 1963–

1970). Аналізи, огляди, узагальнення з усіх питань прокурорсько-слідчої роботи (1956, 1958, 

1960, 1961, 1966–1970). Доповідні записки, довідки про результати перевіряння виконання 

Законів в установах району (1957, 19958, 1960, 1964, 1965). 

Оперативно-статистичні звіти прокурора (1946–1951, 1954, 1956–1959, 1961, 1965–1970). 

Наглядові виробництва з кримінальних справ (1958–1970). 
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Ф. Р-4364  Жашківська інформаційно-обчислювальна станція державної статистики 

Черкаського обласного статистичного управління м. Жашків Черкаської області 

Справ: 614; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 614; 1944–1980 рр. 

Накази, рішення, розпорядження Черкаського обласного статистичного управління; рішення 

райвиконкому. 

Плани роботи інспектури (1947, 1948, 1968–1980). 

Доповідні і аналітичні записки інспектури з усіх галузей діяльності (1952, 1953, 1955, 1956, 

1958–1980). 

Зведені статистичні звіти по випуску валової продукції промисловими підприємствами і річні 

звіти про роботу промислових підприємств. Документи перепису промисловості. 

Зведені статистичні документи по заготівлях сільськогосподарських продуктів, представлені 

в органи вищого та місцевого рівня (1953–1980). Відомості обліку породистої худоби. Зведені 

звіти з перепису  худоби та підсумки чисельності. 

Зведені статистичні звіти, зведення з статистики капітального будівництва (1959–1980). 

Заключні звіти колгоспів про розміри посівних площ та сортових посівів (1944, 1945, 1948, 

1949, 1951–1980). Документи Всесоюзного перепису плодово-ягідних насаджень (1945, 1970). 

Статистичні звіти про наявність тракторів, автотранспорту (1948–1952, 1961, 1968–1980). 

Зведення, довідки з статистики міського житлового фонду та комунального господарства 

(1959, 1977–1980). 

Відомості про природній та механічний рухи населення, одноразові звіти про віковий та 

статевий склад населення. 

Звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу та розприділення всіх 

працюючих по займаних посадах, довідки про розприділення по розмірах зарплати (1946, 

1951, 1964–1980). 

Підсумки перепису установ охорони здоров'я (1963). Річні звіти учбових закладів, наукових 

та культурних установ (1961, 1976–1980). Документи перепису шкільних приміщень та їх 

матеріальної бази. 

Штатні розписи, кошториси витрат станції (1976–1980). Річні бухгалтерські звіти (1976–

1980). Зведені річні звіти колгоспників, витяги з річних звітів, розроблювальні таблиці (1955, 

1957–1980). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4365  Прокуратура Лисянського району Прокуратури Черкаської області смт. Лисянка 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 207; 1944–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 207; 1944–1962, 1965–1984 рр. 

Протоколи засідань і постанови міжвідомчих нарад (1965–1972, 1976–1978, 1980–1984). 

Завдання вищестоящих  прокурорів та листування про їх виконання (1973–1979). 

Доповіді, довідки про роботу прокуратури (1958–1960, 1966–1973, 1976, 1977). Акти ревізії 

прокуратури (1958, 1960, 1968). 



1937 

 

Подання, які виносяться прокуратурою на розгляд в радянські і партійні органи (1956, 1957, 

1959, 1960, 1962, 1965–1979, 1983, 1984). Аналізи, огляди та узагальнення з усіх питань 

прокурорської і слідчої роботи (1956, 1960–1962, 1966–1972). Аналіз судової практики з 

цивільних справ (1946). Доповіді, спеціальні повідомлення, інформації у різні органи вищого 

рівня з усіх питань прокурорсько-слідчої роботи та листування по них (1974–1984). 

Річні оперативно-статистичні звіти прокуратури (1944–1947, 1958–1962, 1965–1984). 

Наглядові виробництва, справи за звинуваченнями громадян. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4366  Планова комісія виконавчого комітету Лисянської районної Ради народних 

депутатів смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

Справ: 137; 1965–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 137; 1965–1991 рр. 

Протоколи засідань планової комісії і документи до них (1965, 1966, 1969, 1972–1991). 

Положення про планову комісію (1965). 

Плани роботи планової комісії (1965, 1966, 1972–1985). П’ятирічні плани розвитку народного 

господарства району (1965–1975). Проекти п’ятирічних планів  розвитку народного 

господарства району (1965–1980). Річні плани розвитку народного господарства району 

(1965–1985). Проекти річних планів розвитку народного господарства і культури району 

(1966, 1967, 1969, 1970). Зведений районний п’ятирічний план розвитку народного 

господарства району (1971–1975). Зведений план розвитку народного господарства з усіх  

галузей 1 категорій господарств району (1971–1975). Затверджений план економічного і 

соціального розвитку району (1981–1985). Листування з обласною плановою комісією з 

питань організації та методології планування (1982–1985). 

Доповідні записки, огляди та довідки про перспективи розвитку народного господарства 

району та листування з обласною плановою комісією з питань складання змін і виконання 

п’ятирічного та річного планів (1974–1978). Документи: (директиви, доповідні записки, 

довідки, аналізи розрахунків) про виконання плану розвитку народного господарства (1966, 

1968–1985); про підсумки виконання плану розвитку народного господарства і культури 

району (1965–1967). Зведення, інформації про хід виконання плану економічного і 

соціального розвитку району (1982). 

Державні плани, річні плани та планові завдання по закупівлях сільськогосподарських 

продуктів (1965, 1970–1973). 

Документи (протоколи, рішення, інформації, звіти) про працевлаштування молоді (1965). 

Документи (заходи, рішення, інформації, відомості) з підготовки 25-річчя Корсунь-

Шевченківської битви (1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4367  Смілянська швейна фабрика Черкаського швейного виробничого об’єднання м. 

Сміла Черкаської області 

Справ: 267; 1950–1974 рр. 



1938 

 

 

Опис 1 

Справ: 160; 1950–1974 рр. 

Розпорядження Республіканського управління легкої промисловості (1963); накази, 

розпорядження Київського виробничого об’єднання швейної промисловості ―Україна‖ (1964–

1971, 1974); рішення міськвиконкому (1965, 1967, 1971). Накази директора фабрики з 

основної діяльності (1969–1974). 

Протоколи виробничих нарад (1972). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1958–1967, 1969–1974). Промислово-фінансові плани 

(1951, 1952, 1954). Фінансові плани (1956, 1957, 1960–1965, 1971–1974). 

Короткий технічний паспорт фабрики (1962). 

Річні звіти про виконання виробничого плану (1971, 1972). Оперативно-статистичні звіти 

(1950, 1952, 1954–1970). Звіти про виконання норм вироблення і стану фонду зарплати (1959–

1961). 

Документи: (протоколи технічних нарад, плани, заходи, заяви, листування) з раціоналізації і 

винахідництва (1958–1960, 1963, 1964, 1966–1974); (заходи, плани, довідки, звіти, акти) про 

впровадження нової техніки і передової технології (1970, 1972–1974); (протоколи, плани, 

звіти) з наукової організації праці (1971–1974); (заходи, довідки, звіти) з охорони праці і 

техніки безпеки (1970–1974). 

Річні статистичні звіти про роботу з кадрами (1962–1974). 

Колективні договори між адміністрацією фабрики і фабричним комітетом профспілки (1959–

1961). Соцзобов’язання колективу фабрики і довідки про їх виконання (1968–1974). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950, 1951, 1954–1967, 1969–1974). Річні бухгалтерські 

звіти (1950, 1952–1974). 

 

Опис 1м 

Справ: 107; 1959–1974 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1963, 1966–1971, 1973). 

Протоколи: профспілкових конференцій (1963, 1964, 1971–1974); звітно-виборних 

профспілкових зборів (1963); загальних зборів членів профспілки (1960, 1963, 1964, 1967–

1974); засідань фабричного комітету; звітно-виборних профспілкових конференцій і 

документи до них (1965–1974); засідань страхової комісії (1963–1967). 

Плани роботи фабричного комітету (1964–1974). 

Річні статистичні звіти фабричного комітету з усіх видів діяльності (1966–1974). 

Колективні договори між адміністрацією фабрики і фабричним комітетом та акти 

перевіряння їх виконання (1961–1967, 1969–1974). Соцзобов’язання колективу фабрики і акти 

перевіряння їх виконання (1964, 1965, 1968, 1971–1974). 

Кошториси прибутків і видатків (1968–1974). Річні фінансові звіти (1968–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4369  Редакція газети ―Червоний Жовтень‖ – орган Лисянського райкому Компартії 

України і районної Ради народних депутатів смт. Лисянка Лисянського району Черкаської 

області 

Справ: 111; 1965–1980 рр. 

 

Опис 1 



1939 

 

Справ: 111; 1965–1980 рр. 

Плани роботи редакції. 

Доповіді редактора газети на нарадах робітничо-селянських кореспондентів та інформації 

про їх роботу (1966–1980). Річні звіти про роботу редакції. 

Листи з історії району і міста (1966, 1967, 1970, 1972–1980). 

Контрольні примірники газети. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4371  Лисянська ремонтно-технічна станція смт. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області 

Справ: 11; 1958–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1958–1960 рр. 

Виробничо-фінансові плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність станції. 

Реєстр рахункових документів. Головні книги (1959, 1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4372  Лисянське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського господарства Черкаського обласного виробничого об’єднання по виробничо-

технічному забезпеченню сільського господарства смт. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області 

Справ: 270; 1961–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 191; 1961–1985 рр. 

Накази керуючого об’єднання з основної діяльності (1970–1975, 1980–1985). 

Протоколи засідань постійно-діючої виробничої наради (1969, 1972). Протоколи засідань, 

плани роботи, списки техніко-економічної Ради (1973–1985). Протоколи засідань, плани 

роботи бюро економічного аналізу (1975–1985). 

Перспективні плани роботи об’єднання (1966–1985). Виробничо-торгівельно-фінансові плани 

та контрольні цифри до них (1963, 1966, 1967). Виробничо-фінансові плани (1984, 1985). 

Економічні аналізи господарської діяльності об’єднання (1970–1974, 1976–1981). Статистичні 

звіти про виконання плану з праці та  продукції (1966–1975). 

Документи: (протоколи засідань, плани, інформації, звіти) з раціоналізації і винахідництва 

(1962–1985); плани роботи, звіти з впровадження нової техніки та прогресивної технології 

(1975–1985); (накази, заходи, плани, звіти, акти, журнали реєстрації нещасних випадків) з 

охорони праці і техніки безпеки (1963–1966, 1968–1985). 

Колективні договори між адміністрацією об’єднання і робітничим комітетом та акти 

перевіряння їх виконання (1961, 1962). Договори на соцзмагання між райоб’єднаннями, 

соцзобов’язання  колективу та акти перевіряння їх виконання (1963, 1985). 



1940 

 

Штатні розписи, кошториси витрат (1966, 1969, 1970, 1985). 

Документи: (протоколи, плани, звіти, списки) групи народного контролю (1980–1985 ); 

(протоколи, плани, колдоговір, кошториси, звіти) робітничого комітету профспілки (1982–

1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 79; 1966–1981 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій (1973–1978, 1980); загальних зборів членів 

профспілки (1968, 1969, 1974, 1975, 1980, 1981); засідань робітничого комітету (1968, 1969, 

1971–1981). Звітні доповіді голови робітничого комітету (1968, 1969, 1975–1979). 

Плани роботи робітничого комітету (1975–1981). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1968, 1969, 1971–1973, 1975–

1977, 1980, 1981). 

Колективні договори між адміністрацією об’єднання і робітничим комітетом та акти 

перевіряння їх виконання (1966–1968, 1972–1981). Соцзобов’язання колективу і підсумки їх 

виконання (1967, 1968, 1972–1974, 1976–1979). 

Кошториси витрат (1969–1977, 1980, 1981). Річні фінансові звіти (1968–1971, 1974–1977, 

1979–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4375  Лисянський районний комітет професійної спілки працівників державної торгівлі і 

споживчої кооперації смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

Справ: 50; 1965–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1965–1975 рр. 

Протоколи: конференцій райкому і документи до них (1965, 1967, 1969, 1971, 1974, 1975); 

пленумів райкому і документи до них (1966–1969, 1971, 1975); засідань і постанови президії 

райкому (1965–1969, 1972–1976). 

Плани роботи райкому (1965–1969, 1971–1974). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1972–1974). 

Кошториси витрат (1965–1974). Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 11; 1976–1979 рр. 

Протоколи: конференцій райкому і документи до них; пленумів райкому і документи до них; 

засідань і постанови президії райкому 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4376  Лисянський районний комітет професійної спілки працівників культури смт. 

Лисянка Лисянського району Черкаської області 



1941 

 

Справ: 34; 1965–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1965–1975 рр. 

Протоколи: районних профспілкових конференцій і документи до них (1967, 1969, 1974); 

засідань президії райкому (1965–1971, 1975). 

Плани роботи райкому (1973–1975). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1965, 1966, 1968–1971). 

Кошторис витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 10; 1976–1980 рр. 

Протоколи: районних профспілкових конференцій і документи до них; засідань президії 

райкому. 

Плани роботи райкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4377  Лисянський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи і наукових установ смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

Справ: 65; 1962–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1962, 1965–1975 рр. 

Протоколи: районних профспілкових конференцій і документи до них (1965, 1967, 1969, 

1971, 1974); пленумів райкому і документи до них (1965, 1966, 1971, 1973–1975); засідань 

президії райкому; загальних зборів членів профспілки (1971). 

Плани роботи райкому (1965–1975). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. Інформації, довідки: про роботу комісій 

райкому (1967, 1968, 1973, 1975); про організаційно-масову і культурно-масову роботу (1965, 

1969). 

Документи (соцзобов’язання, довідки, підсумки) про організацію соцзмагання в районі 

(1972–1975). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 15; 1976–1980 рр. 

Протоколи: районних профспілкових конференцій і документи до них; пленумів райкому і 

документи до них; засідань президії райкому; загальних зборів членів профспілки. 

Плани роботи райкому. 

 

 

 

 

 



1942 

 

Ф. Р-4378  Лисянський районний комітет професійної спілки працівників сільського 

господарства смт. Лисянка Лисянського району 

Справ: 104; 1965–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 87; 1965–1975 рр. 

Протоколи: районних конференцій (1965, 1967, 1969, 1971, 1974); пленумів райкому; засідань 

президії райкому. 

Плани роботи президії райкому (1972–1975). 

Статистичні звіти первинних профспілкових організацій (1971–1975). 

Акти про нещасні випадки на виробництві (1971, 1973). 

Кошториси профбюджету і бюджету державного соціального страхування. Зведені 

кошториси централізованого фонду соціального страхування колгоспників (1971–1975). 

Зведені звіти про виконання: профбюджету; бюджету соціального страхування; 

централізованого фонду соціального страхування колгоспників (1971–1975). 

 

 

Опис 2 

Справ: 17; 1976–1980 рр. 

Протоколи: районних конференцій; пленумів райкому; засідань президії райкому. 

Плани роботи президії райкому. 

Статистичні звіти первинних профспілкових організацій. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4379  Виконавчий комітет Жаб’янської сільської Ради депутатів трудящих с. Жаб’янка 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 32; 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1954); засідань виконкому (1950–1953). 

Умова на соцзмагання між сільрадами і акт перевіряння її виконання (1953). 

Статистичні звіти про склад депутатів (1952, 1953). 

Протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати сільради і 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953). 

Бюджети сільради (1946–1948, 1950–1954). Штатний розпис (1954). Кошториси витрат (1947, 

1950–1954). Звітні відомості про прибутки і видатки сільського бюджету. 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету та витрат сум по самообкладанню (1947–

1949). 

Список репатрійованих мешканців села (1947). 

 

 

 

 

 



1943 

 

Ф. Р-4380  Виконавчий комітет Розкошівської сільської Ради депутатів трудящих с. 

Розкошівка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 8; 1959–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1959, 1960 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1960); засідань виконкому (1960). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1960). 

Бюджет сільради (1960). Кошторис витрат (1960). Звіт про виконання сільського бюджету 

(1960). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1959). 

 

 

 

 

Ф. Р-4381  Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Звенигородської районної Ради депутатів трудящих м. Звенигородка Черкаської області 

Справ: 155; 1944–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 146; 1944–1973 рр. 

Накази Київського обласного шляхового відділу (1953); накази, директивні вказівки 

Черкаського облуправління шосейних доріг (1954–1956, 1958–1960, 1962–1967, 1969–1971, 

1973); постанови, рішення  райвиконкому (1948–1950, 1952-1958, 1960–1966, 1968–1970, 

1972, 1973). 

Плани: робіт по будівництву і ремонту доріг (1970–1973); завдання колгоспам і організаціям 

на участь в будівництві і ремонті доріг (1966–1973). Виробничо-фінансові плани і контроль 

цифри до нього (1947, 1948, 1950–1965, 1967, 1968, 1970–1973). 

Річний статистичний звіт (1958). Акти приймання робіт по будівництву доріг, мостів та 

інших споруд (1947, 1952, 1954, 1962–1965). 

Титульні списки, ліміти фінансування, кошториси з капітального  будівництва (1956). 

Колективні договори між адміністрацією відділу і місцевим комітетом профспілки та акти 

перевіряння їх виконання (1970–1973). Договори на соцзмагання між райвідділами, 

соцзобов’язання колективу та акти перевіряння їх виконання (1951, 1961–1965). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1946, 1949–1952, 1956–1968, 1971–1973). Річні 

бухгалтерські звіти (1945, 1948–1950, 1952–1965, 1967–1970). Акти ревізії фінансово-

господарської діяльності відділу (1960, 1961, 1968). 

Книги обліку: бюджетних засобів (1946–1948); майна відділу (1944–1946). 

 

Опис 1м 

Справ: 9; 1969–1972 рр. 

Постанови Президії Черкаського обкому профспілки (1972). 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1970); засідань місцевого комітету. 

Кошториси прибутків і видатків (1970). Річні фінансові звіти (1970, 1972). 

 

 

 

 

 



1944 

 

Ф. Р-4382  Черкаський обласний онкологічний диспансер відділу охорони здоров’я комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 809; 1953–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 601; 1953–1984 рр. 

Документи секретаря, організаційного відділу, відділень: онкологічного, онкохірургічного та 

радіологічного, старшого інженера по кадрах, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 38; 1954–1959 рр. 

Документи секретаря, організаційного відділу, відділень: онкологічного, онкохірургічного та 

радіологічного, старшого інженера по кадрах, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2д 

Справ: 42; 1957–1970 рр. 

Документи секретаря, організаційного відділу, відділень: онкологічного, онкохірургічного та 

радіологічного, старшого інженера по кадрах, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3д 

Справ; 50; 1957–1972 рр. 

Документи секретаря, організаційного відділу, відділень: онкологічного, онкохірургічного та 

радіологічного, старшого інженера по кадрах, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 78; 1958–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1973, 1979, 1980); звітно-виборних 

профспілкових зборів (1960, 1961, 1963–1966); загальних зборів членів профспілки (1961–

1965, 1973, 1978); засідань місцевого комітету (1964–1967, 1972, 1973, 1978–1981). Звітні 

доповіді голови місцевого комітету (1959, 1961, 1963, 1964, 1969). 

Плани роботи місцевого комітету (1964, 1978). 

Річні статистичні звіти місцевого комітету з  усіх видів діяльності (1960–1968, 1971–1973). 

Річні звіти про тимчасову непрацездатність (1972–1981). 

Соцзобов'язання працівників диспансеру з подальшого покращення медичного 

обслуговування населення (1978). Список працівників диспансеру, представлених до 

нагородження знаком ―Переможець соцзмагання‖ (1980). 

Кошториси прибутків і витрат (1958, 1959, 1961–1964, 1966–1973, 1978–1981). Річні 

фінансові звіти (1961–1964, 1966, 1967, 1970–1973, 1979–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4383  Звенигородська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 

статистики статистичного управління Черкаської області м. Звенигородка Черкаської області 



1945 

 

Справ: 605; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 605; 1944–1980 рр. 

Накази, розпорядження статуправління Черкаської області (1954–1976); рішення, 

розпорядження райвиконкому (1954–1958, 1961–1964, 1972, 1975, 1976). 

Плани роботи станції (1969, 1973–1975, 1980). 

Доповідні і аналітичні записки станції з усіх галузей господарства і культури (1949, 1952–

1958, 1960, 1963–1980). Основні показники економіки району по галузях (1944). Коротка 

економічна характеристика району (1944). 

Зведені статистичні звіти по випуску валової продукції промисловими підприємствами та 

річні звіти про роботу промислових підприємств. Динамічні ряди Ватутінської промислово-

виробничої зони (1959). Документи Всесоюзного перепису промисловості і разового її 

обліку. 

Зведені звіти по заготівлях сільськогосподарських продуктів. Документи Всесоюзного 

перепису худоби, підсумкові відомості і звіти з перепису худоби плани постачань продуктів 

рослинництва і тваринництва та виконавчі звіти про виконання постачань (1944–1953, 1960–

1980). 

Річні звіти колгоспів, заключні звіти про підсумки сівби, звіти про сортові посіви, про збір 

урожаю сільськогосподарських культур, основні показники фінансово-господарської 

діяльності колгоспів (1944–1953, 1957–1970, 1973, 1976–1980). Документи перепису плодово-

ягідних насаджень. 

Статистичні звіти про наявність тракторів, автотранспорту та обладнання (1946, 1949, 1951–

1953, 1966–1980). 

Зведені звіти, відомості, розроблювальні таблиці з статистики житлово-комунального 

господарства (1945, 1947, 1956, 1960, 1963–1980). 

Відомості про природний і механічний рухи населення, одноразові звіти про віковий та 

статевий склад  сільського населення. Документи Всесоюзного перепису населення. 

Зведені звіти про чисельність працівників і службовців, щомісячні звіти про виконання плану 

з праці і зарплати, звіти і зведення одноразових обслідувань та обліків роботи (1944–1955, 

1960–1980). 

Поточні звіти про стан охорони здоров’я району (1944). Звіти шкіл, зведення по обліку дітей і 

підлітків, які не навчаються в школах (1961, 1965–1967, 1969, 1970). Документи перепису 

шкільних приміщень та їх матеріальної бази (1961, 1965–1967, 1969, 1970). Зведення, звіти з 

Всесоюзного перепису торгівлі (1944, 1949). 

Акти приймання-передавання справ при зміні начальників (1952, 1953). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1953, 1970, 1972–1974, 1980). Річні бухгалтерські 

звіти (1966–1974, 1980). 

Протоколи засідань місцевого комітету профспілки (1979–1981). 

 

 

Ф. Р-4384  Прокуратура Звенигородського району Прокуратури Черкаської області м. 

Звенигородка Черкаської області 

Справ: 293; 1947–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 293; 1947–1984 рр. 

Накази, розпорядження прокуратур вищого рівня (1957, 1960, 1962, 1964, 1965). 

Протоколи міжвідомчих нарад (1963, 1964, 1966–1984). 



1946 

 

Доповіді про роботу прокурора (1961–1964). Акти ревізії прокуратури (1953, 1954, 1957, 

1959). Звіти про роботу прокуратури та єдині звіти про слідчу роботу (1947–1979).  

Подання, доповідні записки, які вносяться прокуратурою на розгляд в радянські і партійні 

органи (1965–1984). Аналізи, огляди, узагальнення з усіх видів прокурорської і слідчої 

роботи (1967, 1969–1984). 

Справи за звинуваченням громадян, наглядові виробництва з кримінальних справ (1949–

1984). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4385  Уманська центральна районна лікарня відділу охорони здоров'я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Умань Черкаської області 

Справ: 178; 1959–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 152; 1959–1975 рр. 

Накази, рішення Черкаського облвідділу охорони здоров’я (1959–1971); рішення 

райвиконкому (1960, 1961, 1963–1969, 1971). Накази головного лікаря з основної діяльності 

(1960–1965, 1970–1975). 

Протоколи: районних конференцій медичних працівників району (1962, 1966); засідань 

медичної Ради лікарні (1961, 1962, 1964–1968). 

Комплексні плани заходів з охорони здоров’я (1967, 1972–1975). Плани: основних 

організаційно-методичних заходів (1968, 1970); заходів з покращення медичного 

обслуговування сільського населення (1966–1975); роботи лікарні (1960–1965, 1969, 1972–

1975). 

Інформації, довідки про роботу лікарні (1962–1975). Інформації лікарні про підсумки роботи 

медичних установ району (1961, 1966–1974). Річні звіти: про стан охорони  здоров’я в районі 

(1966–1975); про роботу лікувальних установ та пояснюючі записки до них (1966–1975). 

Документи (плани, інформації, звіти) про роботу з кадрами (1968, 1969, 1972, 1973). 

Штатні розписи, кошториси витрат лікарні і підвідомчих установ (1960–1975). Річні 

фінансові звіти лікарні (1960–1965, 1967–1975). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 9; 1968–1970 рр. 

Протоколи: районних конференцій медичних працівників району; засідань медичної Ради 

лікарні. 

Комплексні плани заходів з охорони здоров’я. Плани: основних організаційно-методичних 

заходів; заходів з покращення медичного обслуговування сільського населення; роботи 

лікарні 

 

Опис 1м 

Справ: 17; 1964–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1966, 1968–1971); засідань місцевого 

комітету. Звітні доповіді голови місцевого комітету (1966–1970). 

Плани роботи місцевого комітету (1966, 1968–1971). 

 



1947 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4386  Народний суд Бабанського району с. Бабанка Бабанського району Черкаської 

області 

Справ: 33; 1949–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1949–1959 рр. 

Акти ревізії роботи суду (1950, 1952, 1953, 1956–1959). Статистичні звіти: про роботу 

судового виконавця з виконання  судових рішень (1949–1953, 1956–1959); суду з 

кримінальних та цивільних справ. 

Алфавітні книги судового виконавця (1948–1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4387  Народний суд Ладижинського району с. Ладижинка Ладижинського району 

Черкаської області 

Справ: 46; 1948–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1948–1960 рр. 

Акти ревізії роботи суду (1951, 1952, 1955–1960). Статистичні звіти: судового виконавця з 

виконання судових рішень (1949–1960); про роботу суду з розгляду кримінальних та 

цивільних справ.  

Алфавітні книги судового виконавця. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4388  Народний суд Уманського району м. Умань Черкаської області 

Справ: 56; 1949–1965 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 56; 1949–1965 рр. 

Акти ревізії роботи суду (1956–1964). Статистичні звіти: судового виконавця з виконання 

судових рішень; про роботу суду з розгляду кримінальних та цивільних справ (1951–1965). 

Алфавітні книги судового виконавця (1951–1965). 

 

 

Ф. Р-4389  Відділ культури виконавчого комітету Уманського районної Ради народних 

депутатів м. Умань Черкаської області 

Справ: 276; 1948–1970 рр. 

 

Опис 1 



1948 

 

Справ: 240; 1948–1975 рр. 

Документи канцелярії, організаційного відділу, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 36; 1976–1980 рр. 

Документи канцелярії, організаційного відділу, бухгалтерії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4390  Відділ культури виконавчого комітету Ладижинської районної Ради депутатів 

трудящих с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської області 

Справ: 9; 1953–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1953–1959 рр. 

Накази Черкаського облуправління культури (1955); рішення райвиконкому (1955). 

Плани роботи кіномережі району (1956). 

Звіти про роботу відділу (1953, 1954, 1956). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1956, 1957, 1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4391  Відділ культури виконавчого комітету Бабанської районної Ради депутатів 

трудящих с. Бабанка Бабанського району Черкаської області 

Справ: 20; 1948–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1948–1959 рр. 

Накази Черкаського облвідділу культури (1956, 1957, 1959); рішення райвиконкому (1956, 

1957, 1959). 

Протоколи районних конференцій культактиву (1958, 1959). 

Штатні розписи підвідомчих установ відділу (1959). Баланси з основної діяльності 

організацій кіномережі (1953–1958). Оборотні баланси районного кінотеатру (1948, 1950–

1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4392  Уманське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського господарства Черкаського обласного виробничого об’єднання по виробничо-

технічному забезпеченню сільського господарства м. Умань Черкаської області 

Справ: 236; 1961–1980 рр. 

 



1949 

 

Опис 1 

Справ: 172; 1961–1980 рр. 

Накази, постанови, розпорядження Черкаського обласного виробничого об’єднання (1961–

1964, 1971–1975); постанови райвиконкому (1975). Накази керуючого об’єднання з основної 

діяльності. 

Протоколи технічних нарад (1973). 

П’ятирічний план роботи райоб’єднання (1971–1975). Виробничо-торгівельно-фінансові 

плани (1974–1979). Виробничо-фінансовий план (1980). Плани з праці (1974–1976). 

Річні звіти: про виробничо-господарську діяльність райоб’єднання (1969); про рух товарів 

виробничого призначення (1961, 1964, 1980); про рух ядохімікатів, надходження та залишок 

мінеральних добрив (1961–1963); про наявність автомобілів, гаражів, авторемонтних 

майстерень та персоналу (1961, 1962, 1980). 

Документи: (плани, заяви, звіти, журнали реєстрації рацпропозицій) з раціоналізації і 

винахідництва (1962–1964, 1971–1985); звіти про впровадження нової техніки (1972–1979); 

плани, звіти про механізацію трудомістких процесів (1963, 1980); (титульні списки, договори, 

кошториси, акти введення в експлуатацію об’єктів) з капітального будівництва (1963–1965); 

(звіти, звіти про потерпілих при нещасних випадках) з охорони праці і техніки безпеки (1973–

1979). 

Звіти про підготовку і підвищення кваліфікації працівників, статистичні звіти про 

чисельність адміністративно-технічного персоналу та чисельність спеціалістів (1969, 1970, 

1972–1980). 

Соцзобов’язання працівників райоб’єднання (1974, 1976–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1976–1980). Зведені річні бухгалтерські звіти (1965–

1968, 1970, 1975). Річні бухгалтерські звіти (1965–1968, 1971, 1980). Службова довідка про 

виконання кошторису  адміністративно-управлінських витрат (1961–1963). 

Документи (протоколи, колдоговір, звіти) робітничого комітету профспілки (1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 64; 1961–1979 рр. 

Протоколи: об’єднаного засідання партійного бюро первинної парторганізації і робітничого 

комітету (1961); профспілкової організації (1963); звітно-виборних профспілкових зборів 

(1972–1974); загальних зборів членів профспілки (1961, 1963, 1966–1968, 1975–1979); 

виробничих нарад (1961, 1962); засідань робітничого комітету (1962–1978). 

Плани роботи робітничого комітету (1964, 1974). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1961, 1962, 1966, 1968). 

Колективні договори між адміністрацією райоб’єднання і робітничим комітетом (1969, 1970, 

1974–1976). Договори на соцзмагання між райоб’єднаннями (1961). 

Кошториси витрат (1961, 1962, 1964–1966, 1968–1979). Річні фінансові звіти (1962, 1965–

1976, 1978, 1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4394  Прокуратура Уманського району Прокуратури Черкаської області м. Умань 

Черкаської області 

Справ: 242; 1946–1984 рр. 
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Опис 1 

Справ: 242; 1946–1984 рр. 

Накази: Президії Верховної Ради СРСР (1963); Генерального Прокурора СРСР (1959, 1960); 

накази, розпорядження Прокуратури Черкаської області (1964, 1965, 1973–1978). 

Протоколи: оперативних нарад (1948); міжвідомчих нарад працівників прокуратури, 

народного суду, міліції та документи до них (1958–1984). 

Плани роботи прокуратури (1958, 1960, 1962, 1963, 1976–1984). 

Довідки про перевіряння роботи прокуратури обласною прокуратурою (1970). 

Доповіді, довідки про роботу прокуратури (1958, 1960, 1961, 1963–1965, 1971). Річні 

статистичні звіти про роботу прокуратури (1958–1963). Доповідні записки прокуратури: про 

проведення перевірянь дотримання законів про охорону соціалістичної власності (1959, 1962, 

1966–1970); про організацію і роботу народних дружин по забезпеченню охорони 

громадського порядку (1959–1962). 

Доповіді, подання, інформації прокуратури, направлені в органи вищого рівня (1965–1984). 

Аналізи, огляди, узагальнення з усіх питань прокурорської і слідчої роботи (1965–1984). 

Річні оперативно-статистичні звіти про слідчу роботу (1964–1978). 

Припинені кримінальні справи, наглядові виробництва з них (1964–1984). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1948, 1951–1978). Річні фінансові звіти (1953–

1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4395  Звенигородська міжколгоспна будівельна організація (міжколгоспбуд) Черкаської 

обласної міжколгоспної будівельної організації (облміжколгоспбуд) м. Звенигородка 

Черкаської області 

Справ: 282; 1959–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 213; 1963–1971 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського облміжколгоспбуду; постанови, рішення облвиконкому 

(1966, 1967, 1969–1971); рішення райвиконкому (965, 1967–1971). Розпорядження голови 

міжколгоспбуду з основної діяльності (1964–1971). 

Протоколи: засідань Ради міжколгоспбуду (1965, 1969–1971); зборів уповноважених 

пайовиків Ради міжколгоспбуду (1964–1967, 1969–1971). 

П’ятирічні плани розвитку виробничої бази і виконання об’єму будівельно-монтажних робіт 

(1966–1975). Плани організаційно-технічних заходів (1965–1971). Техніко-промислово-

будівельно-фінансові плани та контрольні цифри до них. Плани: будівельно-монтажних робіт 

(1967–1971); з парці (1968–1971). Фінансові плани (1968–1971). 

Річні звіти про виконання плану собівартості будівельно-монтажних робіт (1963–1967, 1970). 

Документи: (протоколи, тематичні плани, рацпропозиції, акти впровадження) з раціоналізації 

і винахідництва (1966, 1968–1971); плани роботи, звіти з нової техніки: механізації 

виробничих процесів (1965, 1969–1971); показники про впровадження наукової організації 

праці (1968, 1970, 1971); (титульні списки, плани) з капітального будівництва (1963, 1967–

1971); (плани, доповіді, звіти, приписи, акти перевірянь) з охорони праці і техніки безпеки 

(1964–1971). 

Документи (накази, розпорядження, плани, звіти) про роботу з кадрами (1964–1971). Звіти 

про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, розприділення всіх працюючих  



1951 

 

по займаних посадах, чисельність працівників і  службовців за статтю, віком і стажем роботи 

та чисельність і склад спеціалістів. 

Колективні договори між адміністрацією міжколгоспбуду і будівельним комітетом 

профспілки та акти перевіряння їх виконання. Соцзобов'язання колективів, відомості про їх 

виконання, довідки про роботу бригад комуністичної праці. 

Штатні розписи. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 69; 1959–1971 рр. 

Директивні вказівки Черкаського обкому профспілки і постанови засідань президії (1960–

1963, 1965, 1967, 1968, 1970, 1971). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1960, 1961, 1963, 1964, 1966–1968, 

1970); загальних зборів членів профспілки (1959, 1960, 1962–1971); засідань будівельного 

комітету (1960–1971). 

Плани роботи будівельного комітету (1967, 1968). 

Статистичні звіти будівельного комітету з усіх видів діяльності (1959–1962, 1964, 1967, 

1970). 

Кошториси витрат (1962–1965, 1968–1971). Річні фінансові звіти (1959, 1960, 1962–1965, 

1968–1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4396  Уманська міжколгоспна будівельна організація (міжколгоспбуд) Черкаської 

обласної міжколгоспної будівельної організації (облміжколгоспбуд) м. Умань Черкаської 

області  

Справ: 89; 1957–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 61; 1957-1968 рр. 

Протоколи засідань ради уповноважених колгоспів-пайовиків; техпромфінплани. 

Річні звіти, довідки, оборотні баланси. 

Акти перевірок. 

 

Опис 1м 

Справ: 28; 1959-1965 рр. 

Протоколи загальних зборів та засідань буд кому. Плани, звіти та кошториси видатків. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4397  Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 

Бабанської районної Ради депутатів трудящих с. Бабанка Бабанського району Черкаської 

області 

Справ: 82; 1945–1959 рр. 

 



1952 

 

Опис 1 

Справ: 82; 1945–1959 рр. 

Накази Київського обласного шляхового відділу (1945–1947, 1949); постанови Київського 

облвиконкому (1946); постанови, рішення райвиконкому (1946–1958). 

Перспективний план шляхового-мостового будівництва (1956–1961). Плани шляхових робіт 

(1945–1953, 1955, 1956, 1958, 1959). 

Річні звіти про виконання плану шляхових робіт (1945–1958). Огляди про виконання плану 

робіт з будівництва і ремонту доріг (1948–1950). Акти: приймання виконаних робіт з 

будівництва і ремонту доріг  та шляхових споруд (1945–1952, 1958, 1959); закріплення доріг 

за колгоспами (1950, 1951, 1958). 

Звіт про чисельність працівників і службовців за статтю, віком та стажем роботи (1948). 

Списки працівників і службовців відділу (1946, 1947, 1949). 

Договори на соцзмагання між райвідділами (1953–1955, 1957–1959). 

Штатні розписи (1951, 1952, 1954, 1959). Кошториси витрат (1950–1952, 1954–1956, 1959). 

Річні бухгалтерські звіти (1951, 1952). Акти ревізії фінансово-господарської діяльності 

відділу (1947–1949). 

Головна книга (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4398  Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету Уманської 

районної Ради депутатів трудящих м. Умань Черкаської області 

Справ: 234; 1949–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 215; 1949–1974 рр. 

Накази: Київського обласного шляхового відділу (1951–1953); Черкаського облуправління 

автотранспорту і шосейних доріг (1955, 1959–1969, 1971–1974); постанови, рішення 

райвиконкому (1949, 1951, 1952, 1954–1956, 1958–1962, 1965–1969, 1971–1973). 

Перспективні плани шляхових робіт (1959–1975). Плани шляхових робіт та утримання доріг. 

Плани шляхово-будівельних і експлуатаційних робіт по колгоспах району (1950). 

Річні звіти: про виконання плану шляхових робіт (1951–1974); про будівництво, ремонт та 

утримання доріг місцевого значення (1949, 1950). Акти: приймання-введення в експлуатацію 

доріг і шляхових споруд; перевіряння виконання плану трудоучасті колгоспами і 

організаціями району (1962, 1963, 1965–1967, 1969); закріплення доріг за колгоспами району 

(1959). 

Документи (протоколи, заяви, звіти) з раціоналізації і винахідництва (1970–1974). 

Звіти про чисельність працівників і службовців за статтю, віком та стажем роботи і витрати 

фонду зарплати (1949–1953, 1957, 1963, 1966–1974). 

Договори на соцзмагання між райвідділами, соцзобов’язання працівників, інформації про 

виконання соцзобов’язань (1951–1953, 1955, 1958, 1959, 1966–1974). 

Штатні розписи (1950–1957, 1959–1974). Кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність відділу (1966–1974). Акти ревізії фінансово-господарської діяльності 

відділу (1965–1968, 1970, 1971). 

 

 

Опис 1м 
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Справ: 19; 1970–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1970–1972); засідань місцевого комітету 

(1970–1972, 1974). Звітні доповіді голови місцевого комітету (1970, 1971). 

Плани роботи місцевого комітету (1973, 1974). 

Статистичний звіт місцевого комітету з усіх видів діяльності (1973). 

Колективні договори між адміністрацією відділу і місцевим комітетом. 

Кошториси витрат (1970–1973). Річні фінансові звіти (1970–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4399  Рижавський цукровий комбінат Черкаського цукробурякотресту с. Колодисте 

Уманського району Черкаської області 

Справ: 370; 1944–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 262; 1944–1970 рр. 

Накази: Київського цукробурякотресту (1944, 1952); Черкаського цукробурякотресту (1969). 

Накази директора комбінату з основної діяльності (1944, 1948–1963, 1967–1970). 

Протоколи: виробничо-технічних нарад (1958, 1959, 1961–1965, 1968, 1970); постійно-діючої 

наради (1958); засідань виробничо-масової комісії (1954, 1955); загальних зборів працівників 

і службовців (1953–1958); змінних зборів працівників і службовців (1954, 1955, 1957). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства району (1955–1960). Зведений план 

розвитку сільського господарства району (1957). Техніко-промислово-фінансові плани (1955–

1957, 1961, 1962, 1968–1970). Промислово-фінансові плани (1945–1953). Виробничо-

фінансові плани (1958, 1963). Плани з праці і фонду зарплати (1958, 1962, 1964–1970). 

Доповіді директора про підсумки господарської діяльності заводу, підсумки роботи (1949–

1951, 1957–1959, 1961, 1963, 1964, 1970). Довідки про виконання основних  виробничих 

показників (1951, 1954, 1958). Доповідні записки, інформації, заключні звіти про посів та 

збирання урожаю цукрового буряка (1950, 1954, 1957, 1958). Економічна характеристика 

радгоспу з рослинництва та тваринництва, основні показники по рільництву (1951–1954). 

Виробничо-технічні звіти (1959–1961, 1963–1965, 1967–1970). Динамічні таблиці росту і 

збирання буряку в зоні діяльності комбінату (1953). Бонітіровочні відомості великої рогатої 

худоби (1950–1958). Річні звіти про виконання плану з праці, по промисловості, про 

чисельність і витрати фонду зарплати (1955–1958, 1964–1970). 

Документи: (накази, протоколи, звіти, акти) з раціоналізації і винахідництва (1955–1970); 

плани роботи, звіти з наукової організації праці (1967–1970); (номенклатурні заходи, аналізи 

виробничого травматизму, звіти про потерпілих при нещасних випадках) з охорони праці і 

техніки безпеки (1957–1959, 1961, 1962, 1967–1970). 

Звіти: про чисельність працівників і службовців за статтю, віком та професіями (1953, 1962, 

1969, 1970); про прийом молоді на роботу (1967, 1969, 1970). 

Договори на соцзмагання між колективами цукрозаводів і акти перевіряння їх виконання 

(1954, 1955, 1957, 1958, 1967, 1968, 1970). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950–1960, 1962, 1969, 1970). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність: цукрозаводу (1944–1957, 1960, 1969, 1970); бурякорадгоспу (1944, 

1946–1957). 
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Опис 1м 

Справ: 108; 1951–1970 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілок (1967). 

Протоколи: заводських профспілкових конференцій і документи до них (1963–1965); звітно-

виборних профспілкових зборів (1959); загальних зборів членів профспілки (1951, 1954, 

1959–1970); засідань заводського комітету (1953–1955, 1957–1970); постійно-діючих 

виробничих нарад (1960–1964); засідань виробничо-масової комісії (1957–1959, 1961, 1969, 

1970); засідань комісії з трудових спорів і документи до них (1956–1959, 1961). Звітна 

доповідь голови заводського комітету (1967). 

Плани роботи заводського комітету (1958–1970). 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1960, 1962, 1965–1970). 

Угоди та проведення заходів з охорони праці і техніки безпеки (1961). 

Договори на соцзмагання між цукрокомбінатами, соцзобов’язання колективу (1961, 1962, 

1964, 1965). Колективні договори між адміністрацією комбінату заводським комітетом та 

акти перевіряння їх виконання (1958–1970). 

Кошториси витрат (1958, 1960–1970). Річні фінансові звіти (1958, 1960, 1962–1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4400  Прокуратура міста Сміли Прокуратури Черкаської області м. Сміла Черкаської 

області 

Справ: 160; 1963–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 160; 1963–1984 рр. 

Протоколи і плани роботи міжвідомчих нарад. 

Плани роботи прокуратури (1983, 1984). 

Доповідні записки, представлені в партійні органи про роботу прокуратури (1978–1984). 

Статистичні звіти прокуратури про роботу прокурора, слідчого та міліції (1963–1982). 

Доповіді, подання в прокурорсько-слідчі органи з питань прокурорської і слідчої роботи. 

Справи за звинуваченнями громадян, наглядові  виробництва. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4401  Катеринопільське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств смт. Катеринопіль Катеринопільського району 

Черкаської області 

Справ: 465; 1944–1989 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 118; 1944–1966 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-економічного, фінансового, торгівельного, кадрів та 

бухгалтерського обліку, місцевого комітету. 

 

 



1955 

 

Опис 2 

Справ: 335; 1967–1989 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-економічного, фінансового, торгівельного, кадрів та 

бухгалтерського обліку, місцевого комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 12; 1973–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів і документи до них (1973); загальних 

зборів членів профспілки (1974–1980); засідань місцевого комітету (1976, 1977). 

Плани роботи місцевого комітету (1974, 1975). 

Кошториси витрат (1973–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4402  Катеринопільський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської 

області 

Справ: 172; 1967–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 172; 1967–1996 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1971–1977). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій і документи до них (1971, 1974, 

1979, 1981, 1984, 1986, 1991, 1995); профспілкових конференцій і документи до них (1969, 

1972, 1976, 1982, 1991, 1994, 1996); пленумів райкому і документи до них (1967–1970, 1972–

1974, 1976–1990, 1992–1996); засідань президії райкому і документи до них; звітно-виборних 

зборів місцевих комітетів і документи до них (1971, 1972). 

Плани роботи: райкому (1967–1986); постійних комісій райкому (1972, 1974–1976, 1978–

1980). 

Інформації: райкому про роботу до Черкаського обкому профспілки (1978–1986); райкому з 

організаційно-масової та з інших питань профроботи (1971–1976); про наслідки роботи шкіл 

комуністичної праці (1971–1974, 1977). Статистичні звіти райкому та місцевих комітетів 

профспілки з усіх видів діяльності (1967–1986). 

Колективні договори і акти перевіряння їх виконання (1978–1986). Умови на соцзмагання між 

райкомами, соцзобов’язання колективу (1977, 1979–1986). 

Кошториси райкому по профбюджету і бюджету державного соціального страхування (1967–

1970, 1972–1982, 1991–1993). Річні фінансові звіти райкому (1967–1986, 1991–1993). Акти 

документальних ревізій райкому (1967–1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4403  Мокрокалигірський районний відділ сільського і колгоспного будівництва 

Черкаського обласного управління по будівництву в колгоспах с. Мокра Калигірка 

Мокрокалигірського району Черкаської області 



1956 

 

Справ: 25; 1946–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1946–1956 рр. 

Накази: Київського облуправління сільського господарства (1953); Черкаського 

облуправління по будівництву в колгоспах (1955); рішення райвиконкому (1955). 

Плани будівництва в колгоспах району (1948, 1951, 1952, 1955). 

Річні звіти про хід будівництва в колгоспах району (1946–1955). Акти приймання закінчених 

приміщень в колгоспах району (1951–1956). 

Умови на соцзмагання між будівельними бригадами  колгоспів району (1952, 1955). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1950). Річні бухгалтерські звіти (1947, 1949, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4404  Редакція газети ―Трибуна хлібороба‖ – орган Мокрокалигірського райкому 

Компартії України та районної Ради депутатів трудящих с. Мокра Калигірка 

Мокрокалигірського району Черкаської області 

Справ: 5; 1950–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1950–1956 рр. 

Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4405  Фінансовий відділ виконавчого комітету Мокракалигірської районної Ради 

депутатів трудящих с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району Черкаської області 

Справ: 30; 1944–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1944–1956 рр. 

Постанови Київського облвиконкому (1944); накази обласного фінвідділу (1944). 

Річні звіти: про державну допомогу багатодітним і одиноким матерям (1953); про рух 

матеріальних цінностей (1944). 

Документи: з державної реєстрації установ, організацій та підприємств району; про підписку  

третьої державної військової позики (1944). 

Звіти про чисельність працівників і витрати фондів зарплати (1944, 1945). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4406  Планова комісія виконавчого комітету Мокракалигірської районної Ради депутатів 

трудящих с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району Черкаської області 



1957 

 

Справ: 4; 1951–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1951–1956 рр. 

Перспективний план розвитку садівництва та виноградарства (1956–1960). Річні плани 

розвитку народного господарства району (1951, 1954, 1956). 

 

 

 

 

Ф. Р-4407  Земельний відділ виконавчого комітету Катеринопільської районної Ради 

депутатів трудящих смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 20; 1943–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1943–1951 рр. 

Плани: розвитку тваринництва в колгоспах району (1946–1950); розвитку садівництва та 

городництва (1945–1949); проведення сільськогосподарських робіт в колгоспах району 

(1944). 

Відомість про виконання державного плану з тваринництва (1945). Інформації, звіти про стан 

тваринництва в колгоспах району (1944–1947). Відомості про стан сільського господарства в 

колгоспах району (1943, 1944). 

Ротаційні таблиці та фактичне розміщення культур на полях колгоспів району (1944, 1945, 

1947). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1945, 1947, 1949–1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4408  Виконавчий комітет Ямпільської сільської Ради народних депутатів с. Ямпіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 334; 1945–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 334; 1945–1988 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1988); засідань виконкому (1955–1988); загальних зборів 

мешканців села (1952, 1972–1988); звітних зборів  виборців і звіти депутатів перед виборцями 

(1965, 1967, 1969–1988). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959, 1960, 1963–1979, 1983–

1988). 

Плани роботи виконкому (1948, 1964, 1976–1988). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1955–1961, 

1963, 1967–1971, 1974, 1976–1985). Інформації, статистичні звіти про організаційно-масову 

роботу (1955, 1960, 1961, 1971–1982, 1986–1988). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1980–1983). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 



1958 

 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1955, 1957, 1959, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1980, 1982, 1985, 1987). 

Бюджети сільради (1945, 1946, 1949, 1951–1963, 1965, 1967). Штатні розписи (1947, 1963). 

Кошториси витрат (1945–1963, 1965, 1967–1970, 1973). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1946, 1948–1951, 1953, 1956–1960, 1962, 1964, 1965, 1967–1971, 1973). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1947, 1950, 1952–1955, 1961, 1963, 1968, 

1970–1972, 1976). 

Документи (плани, довідки, акти, журнали роботи) групи народного контролю (1980–1984). 

 

 

 

Ф. Р-4409  Виконавчий комітет Радчиської сільської ради депутатів трудящих с. Радчиха 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 64; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 64; 1944–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 

Протоколи засідань, плани роботи, акти постійних комісій (1957–1959). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1946, 1948–1957, 

1959). 

Бюджети сільради (1946–1949, 1951–1959). Штатні розписи (1944, 1954). Кошториси витрат 

(1944–1949, 1954–1959). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1944–1947, 1951–

1959). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1947, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4410  Виконавчий комітет Шостаківської сільської Ради депутатів трудящих с. 

Шостакове Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 66; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 66; 1944–1958 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1944). 

Протоколи: сесій сільради (1946–1958); засідань виконкому (1945–1951, 1953–1958). 

План роботи виконкому (1945). 

Договори на соцзмагання між сільрадами (1949, 1950, 1955). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1957). 

Бюджет сільради (1946–1951, 1953–1958). Штатні розписи (1945, 1948–1951). Кошториси 

витрат (1945, 1947–1951, 1953–1958). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1954–

1958). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945, 1947–1953). 

 

 



1959 

 

 

 

 

Ф. Р-4411  Виконавчий комітет Катеринопільської селищної Ради народних депутатів смт. 

Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 377; 1944–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 377; 1944, 1946–1986 рр. 

Протоколи: сесій селищної Ради (1947–1986); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців селища (1949, 1950, 1955, 1958, 1962–1964, 1966, 1967, 1970, 1972–1979, 1983–

1978); звітних зборів виборців і звітних депутатів перед виборцями (1949, 1950, 1957, 1958, 

1962–1967, 1971, 1972, 1974–1980, 1982–1986). 

Документи (протоколи, плани, звіти, акти) постійних комісій (1954–1956, 1959–1987). 

Плани роботи виконкому (1976–1986). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1950–1954, 1956–

1963, 1965–1972, 1975–1978). Інформації про організаційно-масову роботу (1960, 1963–1978, 

1982–1984). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1985, 1986). 

Акт про здавання геодезичних знаків, які належать особливій охороні державної влади 

(1955). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосуванню по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1977, 1980, 1982, 1985). 

Бюджети сільради (1949–1965, 1969–1986). Штатні розписи (1950–1956, 1958, 1965). 

Кошториси витрат (1947, 1949–1965, 1969–1986). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1948–1951, 1954–1960, 1962–1966, 1969–1986). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1963, 1965–1968, 1970, 1971). 

Документи (протоколи, плани, інформації, акти перевірянь, списки) групи народного 

контролю (1980–1984). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4414  Чигиринський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи і наукових установ м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 119; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 97; 1945–1962, 1967–1974 рр. 

Протоколи: районних профспілкових конференцій і документи до них (1946, 1951, 1955, 

1959, 1961, 1967, 1971); пленумів райкому (1955, 1958, 1962, 1967, 1968, 1971–1974); засідань 

президії райкому (1946, 1949–1952, 1954, 1956, 1958–1962, 1967, 1968, 1971–1974); звітно-

виборних профспілкових зборів райкому, первинних місцевих комітетів і документи до них 

(1973, 1974). 

Плани роботи райкому (1949–1952, 1955–1962, 1967, 1968, 1971–1974). 



1960 

 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1950–1952, 1955, 1957–1959,1962, 1971–

1973). 

Бюджети райкому (1945, 1947–1951). Кошториси витрат (1952–1962, 1968–1974). Річні 

фінансові звіти (1945–1960, 1962, 1967–1974). 

 

 

Опис 2 

Справ: 22; 1975–1980 рр. 

Протоколи: районних профспілкових конференцій і документи до них; пленумів райкому; 

засідань президії райкому; звітно-виборних профспілкових зборів райкому, первинних 

місцевих комітетів і документи до них. 

Плани роботи райкому 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4415  Чигиринський районний комітет Добровільного товариства сприяння Армії, 

Авіації і Флоту (ДТСААФ) Черкаської області м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 73; 1946–1954, 1959, 1962–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 73; 1946–1954, 1959, 1962–1972 рр. 

Документи (протоколи, звітні доповіді, анкети) районних конференцій (1951, 1953, 1969, 

1972). Протоколи: пленумів райкому (1962, 1965, 1966, 1968–1974); засідань президії райкому 

(1963–1966, 1969–1974); засідань членів райкому (1953, 1954). 

Плани роботи райкому (1953, 1954, 1963–1967, 1969–1974). 

Документи (протоколи результатів, плани, звіти, акти, списки) про проведення спортивних 

змагань (1953, 1954, 1967, 1968, 1971, 1972). 

Квартальні звіти з оборонної, масової, військово-морської та спортивної роботи, відомості і 

звіти про підготовку військових спеціалістів (1948, 1950, 1951–1954, 1964). 

Акти і довідки про розмінування території району від боєприпасів (1946). 

Статистичні звіти про склад членів і первинних організацій райкому (1947–1954, 1964). 

Книги обліку первинних організацій і членів райкому (1959, 1962, 1965–1968). 

Соцзобов’язання колективу райкому (1966–1970). 

Фінансові плани (1964, 1965). Кошторис витрат (1963). Річні фінансові звіти (1963–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4416  Смілянське спеціалізоване конструкторське бюро (СКБ) науково-виробничого 

об’єднання ―Цукор‖ м. Сміла Черкаської області 

Справ: 263; 1956–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 157; 1956–1985 рр. 

Постанови Ради Міністрів УРСР (1959); накази: Міністерства промисловості продовольчих 

товарів СРСР (1957); Міністерства харчової промисловості СРСР (1965); Державного 



1961 

 

комітету Ради Міністрів СРСР по автоматизації і машинобудування (1960); Головного 

управління машинно і деталобудування Міністерства промислових і продовольчих товарів 

СРСР (1956). 

Статут бюро (1956). 

Протоколи засідань технічної Ради (1956–1974). 

Плани роботи бюро. 

Звіти про виконання конструкторських робіт. 

Документи (титульні списки, проекти, кошториси, акти приймання приміщень) з 

капітального будівництва (1960–1962). 

Довідки, звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів та списки спеціалістів бюро 

(1979–1985). 

Соцзобов'язання  колективу бюро (1964, 1965). 

Акт приймання передавання справ при зміні начальника (1957). 

Штатні розписи, кошториси витрат, ліміти з праці та фонд зарплати. Річні бухгалтерські 

звіти. Акти документальних ревізій фінансового-господарської діяльності бюро (1970–1976). 

Документи: (протоколи, плани, акти перевірянь, журнал роботи) групи народного контролю 

(1980–1986); (протоколи, плани, соцзобов’язання, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

(1984, 1985). 

 

Опис 1м 

Справ: 106; 1967–1983 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів; загальних зборів членів профспілки 

(1968–1983); засідань місцевого комітету (1968–1983). 

Плани роботи місцевого комітету (1972–1983). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат (1972–1983). Річні фінансові звіти (1972–1983). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4417  Смілянське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого об’єднання по 

виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства м. Сміла Черкаської області 

Справ: 293; 1961–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ; 157; 1961–1981 рр. 

Накази начальника об’єднання з основної діяльності (1971–1981). 

Протоколи засідань технічної ради (1969, 1973–1981). 

Виробничо-торгівельно-фінансові плани (1967, 1976–1981). 

Річні статистичні звіти з усіх видів  діяльності (1961–1963, 1965–1971). 

Документи: (заяви, розрахунки, звіти, акти) з раціоналізації і винахідництва (1972–1981); 

плани, звіти про впровадження нової техніки і передової технології (1972–1981); (протоколи, 

плани, звіти) з наукової організації праці (1972–1981); (рішення, плани, титульні списки, 

договори, кошториси, акти) з капітального будівництва (1961–1963, 1968, 1969); (заходи, 

аналізи, звіти, інформації про нещасні випадки) з охорони праці і техніки безпеки (1972–

1981). 



1962 

 

Плани, графіки та завдання з підготовки  і підвищення кваліфікації кадрів, річні звіти про 

роботу з кадрами (1974–1981). 

Соцзобов’язання колективу і підсумки їх виконання (1972, 1973, 1975–1981). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1965, 1966, 1969, 1976–1981). Річні бухгалтерські звіти 

(1976–1981). Акти комплексних документальних ревізій виробничої, торгівельної та 

фінансово-господарської діяльності об’єднання (1975–1981). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 136; 1957–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1961, 1963, 1967, 1969–1976, 1979); 

звітно-виборних профспілкових зборів (1959, 1967, 1969, 1971–1975, 1977–1981); загальних 

зборів членів профспілки (1959, 1963, 1966, 1967, 1969–1983); постійно-діючої наради (1960, 

1962–1964); засідань робітничого комітету (1957–1961, 1963, 1964, 1966–1982); засідань 

товариського суду (1960–1965, 1967–1971). 

Плани роботи робітничого комітету (1967, 1970–1978). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1959, 1962, 1963, 1970–1976). 

Колективні договори між адміністрацією об’єднання і робітничим комітетом та акти 

перевіряння їх виконання (1962, 1964–1981). Соцзобов’язання колективу (1969–1971). 

Кошториси витрат (1963, 1965, 1967–1979). Річні фінансові звіти (1962, 1963, 1965–1979). 

 

 

Ф. Р-4418  Смілянська державна станція по племінній роботі і штучному осіменінню 

сільськогосподарських тварин управління сільського господарства виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Сміла Черкаської області 

Справ: 140; 1959–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 102; 1959–1974 рр. 

Накази Черкаського облуправління сільського господарства (1960, 1968, 1969, 1974). 

Промислово-фінансовий план (1974). Виробничо-фінансові плани (1959–1963, 1966–1973). 

Фінансовий план (1974). Плани з праці (1961, 1963–1974). 

Річні виробничо-зоотехнічні звіти (1963–1974). Статистичні звіти станції (1959–1963, 1967–

1974). Звіти про виконання плану з праці. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти (1959–1963, 1965–1974). Акти 

документальних ревізій виробничо-фінансової діяльності станції. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 38; 1968–1974 рр. 

Протоколи: звітно-виборних зборів в профгрупах (1970–1974); загальних зборів членів 

профспілки (1968, 1971–1974); виробничих нарад (1972); засідань місцевого комітету. Звітні 

доповіді голови місцевого комітету (1969, 1970, 1973, 1974). 

Плани роботи місцевого комітету (1973, 1974). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат (1968–1973). Річні фінансові звіти (1968–1973) 

 

 

 



1963 

 

 

 

Ф. Р-4419  Виконавчий комітет Теклинської сільської Ради депутатів трудящих с. Теклине 

Смілянського району Черкаської області 

Справ: 25; 1950–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1950–1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1953, 1955–1958); засідань виконкому; звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1956). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959). 

Бюджет сільради (1958). 

Книга обліку видатків сільського бюджету (1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4420  Смілянська ремонтно-технічна станція управління сільського господарства 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Сміла Черкаської 

області 

Справ: 14; 1958–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1958–1960 рр. 

Виробничо-фінансові плани. 

Річні статистичні звіти про роботу станції (1959, 1960). 

Колективний договір (1959). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти (1959, 1960). 

Інвентарні книги основних засобів (1958, 1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4421  Ротмистрівська машинно-тракторна станція с. Ротмистрівка Ротмистрівського 

району Черкаської області 

Справ: 83; 1939–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 81; 1945–1958 рр. 

Накази, розпорядження Київського облуправління сільського господарства (1951–1958); 

постанови, рішення райвиконкому (1953, 1954). 

Державні плани розвитку сільського господарства (1953, 1954). Виробничо-фінансові плани 

станції (1947–1958). Виробничі плани колгоспів станції (1953, 1956). Плани і акти  

розведення шовківництва в колгоспах станції (1953). Плани, графіки та завдання 



1964 

 

сільськогосподарської роботи в колгоспах (1953). Річні виробничі завдання тракторних 

бригад станції (1953, 1955). 

Агротехнічні звіти з озимих культур та по завезенню мінеральних добрив (1953, 1955). Звіти 

про оприділення урожайності в колгоспах станції (1953). Інформації, відомості та звіти про 

вирощування цукрового буряку (1955). Зведені відомості з обліку захисних лісонасаджень 

(1953, 1954). 

Типові договори з колгоспами станції, плани та виставки про їх виконання (1953, 1954, 1956). 

Списки, характеристики учасників Всесоюзної виставки та рішення райвиконкому про їх 

затвердження (1953). Списки передовиків-колгоспів з рослинництва (1955). 

Колективний договір між адміністрацією станції і робітничим комітетом (1956). Підсумки 

соцзмагання тракторних бригад станції (1953, 1954). 

Штатні розписи, кошториси витрат станції (1953–1957). Річні бухгалтерські звіти (1945–1949, 

1951–1957). 

Головна книга (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 2; 1939, 1940 рр. 

Виробничо-фінансовий план (1940). 

Річний звіт про роботу станції (1939). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4422  Планова комісія виконавчого комітету Ротмистрівської районної Ради депутатів 

трудящих с. Ротмистрівка Ротмистрівського району Черкаської області 

Справ: 13; 1950–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1950–1956 рр. 

Державний план розвитку сільського господарства в колгоспах району (1954). 

Перспективний план розвитку сільського господарства району (1955–1960). Плани розвитку: 

народного господарства колгоспів району (1955); місцевого господарства і соціально-

культурного будівництва (1951, 1952, 1956); сільського господарства району (1950, 1956). 

Економічна довідка розвитку народного господарства за п’ять років (1956). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1952–1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4423  Фінансовий відділ виконавчого комітету Ротмистрівської районної Ради депутатів 

трудящих с. Ротмистрівка Ротмистрівського району Черкаської області 

Справ: 24; 1949–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1949–1957 рр. 



1965 

 

Проекти місцевого бюджету району (1949, 1950, 1952–1957). Місцевий бюджет району 

(1951–1956). Річні звіти про виконання місцевого бюджету (1949–1956). 

Журнали реєстрації штатів і кошторисів (1955, 1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4424  Відділ культури виконавчого комітету Ротмистрівської районної Ради депутатів 

трудящих с. Ротмистрівка Ротмистрівського району Черкаської області 

Справ: 12; 1953–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1953–1956 рр. 

Плани експлуатації  кіномережі (1954, 1956). 

Річні звіти: про роботу відділу (1954); сільських клубів і бібліотек (1953, 1954, 1956). Річні 

статистичні звіти про виконання плану експлуатації кіномережі (1954). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Ріні бухгалтерські звіти (1954, 1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4425  Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 

Ротмистрівської районної Ради депутатів трудящих с. Ротмистрівка Ротмистрівського району 

Черкаської області 

Справ: 21; 1946–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1946, 1948–1956 рр. 

Накази Київського обласного шляхового відділу (1946, 1948–1951, 1953); накази, 

розпорядження Черкаського облвідділу автомобільно-шосейних доріг (1954–1956); рішення 

райвиконкому (1952). 

Кошторис витрат (1956). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4426  Смілянська машинно-тракторна станція м. Сміла Черкаської області 

Справ: 34; 1949–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1949–1957 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського облуправління сільського господарства (1955–1957). 

Виробничо-фінансові плани. 

Річні звіти колгоспів станції (1956, 1957). 

Документи з обліку присадибних і громадських земель по селах району (1957). 

Колективні договори (1955–1957). 



1966 

 

Штатні розписи (1950–1954). Річні бухгалтерські звіти (1950–1957). 

Головна книга (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4427  Управління сільського господарства виконавчого комітету Смілянської районної 

ради народних депутатів м. Сміла Черкаської області 

Справ: 986; 1962–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 804; 1962–1985 рр. 

Протоколи: засідань виробничої Ради управління (1962–1969, 1973); виробничих нарад при 

начальнику управління (1973–1979); технічних нарад при управлінні (1965–1974, 1976); 

загальних зборів колгоспників (1967, 1968); засідань правлінь колгоспів (1963). Доповіді на 

нарадах зоотехніків, партійно-громадського активу, на семінарі тваринників, на Раді 

управління з різних питань діяльності (1963–1968). 

Перспективні плани  розвитку та зведені плани розвитку сільського  господарства, плани 

виробництва продуктів рослинництва. Документи про відведення земельних ділянок для 

державних, громадських та інших цілей, акти перевіряння використання земель. Відомості 

економічного аналізу господарської діяльності колгоспів, основні показники виробництва і 

продажу державі продукції рослинництва. Виробничо-фінансові плани колгоспів і зведені по 

управлінню. Зведені таблиці основних показників перспективного виробничо-фінансового 

плану. Річні звіти колгоспів (1964, 1974–1985). 

Зведені плани по районах про посівні площі і збір урожаю. Статистичні звіти про 

урожайність всіх сільськогосподарських культур, агротехнічні звіти, звіти та акти апробації 

сільськогосподарських культур. Заключні звіти про боротьбу з шкідниками та хворобами 

сільськогосподарських культур в колгоспах. 

Плани заготівлі продуктів тваринництва. Статистичні звіти про виконання планів з заготівлі 

худоби, стан тваринництва та реалізацію м’яса. Зведені відомості по бонітуванню тварин, 

звіти про наявність  породистих тварин. 

Документи (плани робіт в колгоспах і радгоспах, титульні списки, звіти, акти приймання-

здавання закінчених об’єктів в експлуатацію) з капітального будівництва в колгоспах та 

радгоспах (1962–1975). 

Зведення, звіти про наявність сільськогосподарської техніки в колгоспах, аналізи 

використання тракторного парку (1966–1985). 

Соцзобов’язання працівників сільського господарства і показники їх виконання по району та 

колгоспах (1970–1985). 

Штатні розписи, кошториси витрат управління (1962–1967, 1970, 1972, 1974, 1976–1984). 

Штатні розписи по колгоспах району (1962, 1968–1985). Зведені річні звіти  управління (1966, 

1974, 1975). Фінансові звіти управління (1966, 1975–1985). Зведені річні звіти колгоспів 

району (1962–1970, 1976–1985). Рішення та висновки управління з розгляду річних звітів 

колгоспу. Акти ревізій  фінансово-господарської діяльності управління (1972, 1973, 1976–

1978). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1983–1985). 

 

 

Опис 2 



1967 

 

Справ: 6; 1983–1985 рр. 

Розпорядження районного агропромислового об’єднання. 

Протоколи засідань Ради районного агропромислового об’єднання і рішення до них. 

 

 

Опис 1ск 

Справ: 36; 1970–1985 рр. 

Протоколи: засідань Ради колгоспів і рішення до них: зборів уповноважених колгоспів-

пайовиків району (1971); зборів представників колгоспів по перевиборах Ради колгоспів 

(1973, 1975, 1978, 1980, 1983). 

Плани роботи Ради колгоспів (1970–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4429  Ротмистрівська районна інспектура державної статистики с. Ротмистрівка 

Ротмистрівського району Черкаської області 

Справ: 148; 1944–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 148; 1944–1956 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського обласного статуправління; постанови, рішення 

облвиконкому (1944–1948); рішення райвиконкому (1949, 1952–1956). 

Доповідні записки інспектури про перевіряння статистичного обліку в установах (–1952, 

1954, 1956). 

Звіти про роботу промислових підприємств, списки промислових підприємств. Довідки, 

бланки одноразового обліку і перепису дрібної промисловості та обладнання. 

Виконавчі звіти по заготівлях сільськогосподарських продуктів (1947–1956). 

Зведені звіти про стан тваринництва колгоспів, зведення про вибіркові періодичні 

обслідування стану тваринництва. Зведені підсумки по району з одноразового обліку худоби. 

Зведення, статистичні таблиці з обліку посівних площ, сортових посівів та заключних звітів 

про підсумки сівби під урожай (1944–1951). Подвірні списки плодово-ягідних насаджень. 

Місячні звіти про будівництво житлових будинків колгоспників, господарських будівель та 

культурно-побутових будівель колгоспів (1950). 

Звіти: про роботу, наявність та технічний стан автотранспорту і тракторного парку (1944–

1946); про наявність возів і упряжі по колгоспах району (1944, 1945). 

Звіти з обліку житлового фонду району (1952). 

Зведені статистичні звіти, відомості про чисельність населення, віковий та статевий склад 

населення. Списки населених пунктів. 

Звіти підприємств про чисельність працівників за професіями. Зведені звіти з обліку праці і 

фонду зарплати організацій. Списки підприємств і організацій. 

Зведення, відомості з статистики охорони здоров’я (1944, 1946, 1947, 1949). Зведення про 

роботу культурно-освітніх установ і шкіл (1944–1951). Зведений звіт про ціни на 

сільськогосподарські продукти, зведення підсумків торгівельного перепису, контрольні 

списки торгівельних організацій (1949). 

Штатний розпис (1955). Кошториси витрат (1953–1956). 

 



1968 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4430  Смілянське лісозаготівельне господарство Черкаського обласного управління 

лісового господарства і лісозаготівель м. Сміла Черкаської області 

Справ: 441; 1936–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 316; 1960–1987 рр. 

Документи секретаря, відділів: загального, охорони і захисту лісу, планування і економіки, 

лісових культур, лісозаготівель, реалізації деревини, кадрів та бухгалтерського обліку, 

профспілкового комітету. 

 

 

Опис 2 

Справ: 83; 1936–1959 рр. 

Документи секретаря, відділів: загального, охорони і захисту лісу, планування і економіки, 

лісових культур, лісозаготівель, реалізації деревини, кадрів та бухгалтерського обліку, 

профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 42; 1969–1974 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій; загальних зборів членів профспілки; засідань 

робітничого комітету; звітно-виборних профспілкових зборів профцехкомів. 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1973, 1974). 

Колективні договори між адміністрацією лісгоспзагу і робітничим комітетом та підсумки їх 

виконання. Списки ударників комуністичної парці. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4431  Відділ народної освіти виконавчого комітету Монастирищенської районної Ради 

народних депутатів м. Монастирище Черкаської області 

Справ: 250; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 250; 1944–1962, 1966–1980 рр. 

Накази, розпорядження: Вінницького обласного відділу народної освіти (1950–1952); 

Черкаського обласного відділу народної освіти (1962, 1968–1970, 1972–1974); постанови, 

рішення райвиконкому (1968–1974). Накази завідуючого райвідділу з основної діяльності 

(1973–1980). 

Протоколи: засідань ради з народної освіти при відділі (1967–1975, 1980); конференцій, нарад 

і семінарів учителів району і документи до них (1968–1970, 1973–1980); нарад директорів 

шкіл (1975–1977, 1980); засідань і плани роботи методичних об’єднань  учителів (1975–1982). 



1969 

 

Річні плани роботи відділу (1968, 1970, 1971, 1974–1980). Плани учбово-виховної роботи 

шкіл (1967–1971). Плани розгортання мережі шкіл (1960–1962, 1967). Фактична мережа шкіл 

(1962). 

Довідки, акти про перевіряння роботи відділу органами вищого рівня (1970, 1972–1979). 

Доповідні записки, довідки про роботу відділу (1975–1981). Зведені документи (дислокація  

шкіл, планові сітки, контингенти) про розвиток народної освіти району (1975–1980). Річні 

звіти про стан учбово-виховної роботи в школах (1967–1974). Плани роботи, звіти про роботу 

методичного кабінету відділу (1971, 1973–1975, 1978–1980). Річні зведені статистичні звіти 

відділу та звіти шкіл (1950, 1952, 1956–1962, 1966, 1971–1980). Річні статистичні звіти 

дошкільних дитячих  установ та станції юних техніків (1975–1977, 1980). 

Документи: (накази, протоколи, звіти) про проведення олімпіад школами району (1977–1980); 

з охорони природи і озеленення населених пунктів, роботи позашкільних гуртків (1967–

1970). 

Списки: нагороджених працівників освіти (1968–1970); випускників шкіл, нагороджених 

золотими медалями (1973). Тарифікаційні списки директорів, завучів, учителів, бібліотекарів, 

вихователів шкіл та дитячих установ (1968–1970). 

Штатні розписи, кошториси витрат: відділу (1945, 1956, 1958, 1960–1962, 1967–1980); шкіл 

району (1954, 1956, 1958–1961, 1966–1971, 1974). Річні бухгалтерські звіти відділу (1944–

1949, 1951, 1955, 1962, 1966–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4432  Монастрищенська районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів смт. Монастирище Монастирищенського 

району Черкаської області 

Справ: 105; 1949–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1949–1961 рр. 

Документи секретаря, організаційного відділу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 47; 1962–1972 рр. 

Документи секретаря, організаційного відділу. 

 

 

Опис 3 

Справ: 36; 1973–1980 рр. 

Документи секретаря, організаційного відділу та профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4433  Планова комісія виконавчого комітету Монастирищенської районної Ради 

народних депутатів м. Монастирище Черкаської області 



1970 

 

Справ: 121; 1953, 1959–1962, 1967–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 121; 1953, 1959–1962, 1967–1991 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1962, 1967–1985). 

Протоколи  засідань планової комісії (1967, 1974, 1983–1991). Плани роботи комісії (1968–

1974, 1980–1982). 

Державні плани економічного і соціального розвитку району (1980–1985). Зведений 

районний п’ятирічний план розвитку народного господарства і культури району (1967). 

П'ятирічні плани розвитку народного господарства (1959–1965, 1971–1975). Проекти річних 

планів розвитку: народного господарства (1960, 1962, 1972–1975); народного господарства і 

культури району (1968–1970). Річні плани розвитку: народного господарства (1953, 1960, 

1962, 1967–1979); народного господарства і культури району (1967–1969). Лімітні і 

контрольні цифри до п’ятирічного плану по організаціях та підприємствах системи 

райвиконкому (1967–1974). 

Довідки, акти про перевіряння роботи планової комісії (1967, 1968). 

Документи (доповідні записки, аналізи, довідки) про підсумки виконання планів розвитку 

народного господарства і культури району (1967–1975, 1978–1985). Основні показники плану 

розвитку народного господарства району (1976–1980). 

Економічні характеристики району (1967–1974). 

Основні показники виробничо-фінансових планів колгоспів та радгоспів району (1959, 1961). 

Документи (плани, аналізи, довідки, звіти) з капітального і індивідуального будівництва 

(1984, 1985). 

Основні показники планів розвитку промислового виробництва по району (1983–1985). 

Документи (плани, аналізи, довідки, звіти): про виробництво товарів народного вжитку 

(1983–1985); про виконання планів з збирання чорного і кольорового металу (1983–1985). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4434  Монастирищенське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств смт. Монастирище Монастирищенського району  

Черкаської області 

Справ: 314; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 314; 194–1980 рр. 

Постанови Черкаської облспоживспілки (1975, 1976). 

Постанови правління райспоживтовариства з основної діяльності (1975–1980). Протоколи: 

засідань товариства; загальних зборів уповноважених пайовиків (1946, 1948–1954, 1957–

1980). 

Плани роботи товариства (1975, 1976). Річні плани фінансово-господарської діяльності: 

товариства і контрольні цифри (1954, 1967, 1969–1974); міських і сільських споживчих 

товариств району (1953, 1955–1958, 1968–1974). Річні плани заготівель і закупівель 

сільськогосподарських продуктів (1954, 1955, 1967–1974). 

Акти перевіряння стану роботи підприємств споживчого товариства (1948, 1951, 1952, 1957, 

1962, 1967–1971, 1974). Звіти про роботу товариства (1975, 1976). Річні зведені статистичні 

звіти про виробничу діяльність установ і підприємств  товариства (1944–1946, 1949–1958, 



1971 

 

1968, 1970–1976). Аналізи фінансово-господарської діяльності товариства і підвідомчих 

установ (1954, 1959, 1967–1976). 

Річні статистичні звіти про роботу з кадрами та списки працівників і службовців товариства 

та підвідомчих установ (1975, 1976). 

Документи (положення, договори, соцзобов’язання, протоколи, акти) внутрівідомчого 

соцзмагання установ: підприємств споживчої кооперації (1954, 1959–1961, 1967–1976). 

Штатні розписи, кошториси витрат: товариства (1967–1974); підвідомчих організацій і 

підприємств (1951–1954, 1956–1961, 1967–1974). Річні зведені бухгалтерські звіти товариства 

(1945–1949, 1951–1957, 1959, 1960, 1967–1974). Річні бухгалтерські звіти підвідомчих 

організацій і підприємств (1944–1950, 1953–1976). Документи (акти, постанови, довідки, 

пропозиції) проведення документальних ревізій фінансово-господарської діяльності 

товариства і підвідомчих установ спеціалістами контрольно-ревізійного управління 

Черкаської облспоживспілки (1944, 1946, 1947, 1951–1962, 1967–1972, 1975, 1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4435  Монастирищенська машинно-тракторна станція смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 57; 1944–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1944–1958 рр. 

Накази Черкаського облуправління сільського господарства (1954–1957). 

План розвитку сільського господарства (1955). Виробничо-фінансові плани (1950–1958). 

Агрономічний звіт (1952). Звіт про виконання договірних зобов’язань з колгоспами (1950). 

Характеристики на кандидатів в учасники Всесоюзної сільськогосподарської виставки (1951). 

Списки: нагороджених урядовими нагородами (1951); спеціалістів сільського господарства, 

які працювали в станції (1956, 1958). 

Акти передавання майна станції в колгоспах (1958). 

Колективні договори між адміністрацією станції і місцевим комітетом профспілки (1951–

1953, 1955, 1956). 

Штатні розписи (1951, 1952, 1958). Річні бухгалтерські звіти (1950, 1952–1958). 

Книги обліку основних засобів (1954, 1956, 1958). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 7; 1959, 1960 рр. 

Протоколи: профспілкової конференції (1959); загальних зборів членів профспілки; засідань 

місцевого комітету. 

Колективний договір між адміністрацією станції і місцевим комітетом (1960). Акти 

перевіряння виконання умов колективних договорів. 

 

 

 

 

 



1972 

 

Ф. Р-4436  Копіюватська машинно-тракторна станція с. Копіювата Монастирищенського 

району Черкаської області 

Справ: 40; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1944–1957 рр. 

Накази Вінницького облвідділу технічних культур (1947); накази, розпорядження 

Вінницького облуправління сільського господарства (1951, 1952); накази Черкаського 

облуправління сільського господарства (1954–1956). 

Виробничо-фінансові плани (1946–1957). 

Акти передавання матеріальних цінностей станції в Монастирищенському та Цибулівському 

МТС (1957). 

Штатні розписи (1946, 1948, 1953–1957). Річні бухгалтерські звіти (1944, 1945, 1947–1956). 

Книги обліку основних засобів (1952, 1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4437  Цибулівська машинно-тракторна станція м. Цибулів Монастирищенського району 

Черкаської області 

Справ: 52; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1944–1958 рр. 

Накази Черкаського облуправління сільського господарства (1955–1957). 

Виробничо-фінансові плани (1945–1955, 1957, 1958). Фінансовий план (1956). 

Кошториси, річні звіти з капітального будівництва (1952, 1955, 1956, 1958). 

Акт передавання техніки колгоспам (1958). 

Списки спеціалістів станції (1953, 1958). 

Колективний договір (1957). 

Акт приймання-передавання справ при зміні керівника (1955). 

Штатні розписи (1951, 1952, 1955–1957). Річні бухгалтерські звіти (1944–1957). Акти ревізії 

фінансово-господарської діяльності станції (1944, 1957). 

Книги обліку основних засобів (1952, 1956, 1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4438  Монастирищенська ремонтно-технічна станція, смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 20; 1959–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1959, 1960 рр. 

Рішення райвиконкому (1959). 

Виробничо-фінансові плани. 



1973 

 

Звіти: про надходження і впровадження технічних удосконалень та рацпропозицій (1960); з 

праці і зарплати (1959); статистичний звіт станції (1959). 

Соцзобов’язання працівників і службовців. 

Штатні розписи. Річні бухгалтерські звіти. Акт документальної ревізії  фінансово-

господарської діяльності станції (1960). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 7; 1959, 1960 рр. 

Протоколи: профспілкової конференції (1959); загальних зборів членів профспілки; засідань 

місцевого комітету. 

Колективний договір між адміністрацією станції і місцевим комітетом (1960). Акти 

перевіряння виконання умов колективних договорів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4439  Бужансько-Вільховецький цукровий завод, с. Бужанка Звенигородського повіту 

Київської губернії 

Справ: 2; 1918р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1918р. 

Головна книга. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4440  Шевченківська окружна військова нарада, м. Корсунь Київської губернії 

Справ: 2; 1923–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1923–1925 рр. 

Накази, розпорядження Народного комісаріату внутрішніх справ, управління 

Шевченківського окружної радянської робітничо-селянської міліції. 

Протоколи: губернської військової наради; нарад Шевченківської окружної комісії по 

боротьбі з бандитизмом; засідань Шевченківської окружної військової наради. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4441  Звенигородське повітове політичне бюро, м. Звенигородка Київської губернії 

Справ: 4; 1921 р. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1921 р. 



1974 

 

Документи слідчого за звинуваченням громадян. 

Справа за звинуваченням працівників майстерень ―Уодягу‖. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4442  Управління коменданта 4-го Смілянського куща 

Справ: 37; 1922–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1922, 1923 рр. 

Накази по управлінню. 

Документи (циркуляри, накази, рапорти, відомості, листування) про стан охорони цукрових 

заводів. Оперативні огляди, доповіді комендантів заводів та інші документи про випадки на 

заводах. Відомості про політико-освітню роботу серед співробітників цукрових заводів. 

Документи (копії наказів, списки, посвідчення, мандати) з особового складу управління. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4443  Звенигородський повітовий військовий комісаріат, м. Звенигородка Київської 

губернії 

Справ: 14; 1919–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1919–1922 рр. 

Накази з особового складу (1920–1922). 

Кошториси на перебудову казарм (1919). 

Відомості на видачу продуктів (1921, 1922). 

Списки особового складу  квартирної частини відділу постачання (1919). 

Вимогові відомості на виплату  жалування (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4444  Христинівський районний військовий комісаріат 

Справ: 1; 1935 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1935 р. 

Справа призваного до лав Червоної Армії Будь Василя Юрійовича, 1914 року народження. 

 

 

 

 

 



1975 

 

 

Ф. Р-4445  Корсунський повітовий військовий комісаріат 

Справ: 5; 1920–.1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1920–1923 рр. 

Списки особового складу військомату і підвідомчих частин. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4446  Комендатура Іваньківського цукрового заводу військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, с. Іваньки Уманського району Київської губернії 

Справ: 7; 1923–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1923, 1924 рр. 

Копії наказів по комендатурах Тальнівського і Вільховецького комбінатів та Іваньківського 

цукрозаводу. 

Документи (циркуляри, договори, листування, програми занять) про охорону заводу. 

Документи (протоколи дізнань, акти, заяви, листування) про підсумки співробітників заводу. 

Документи (витяги з наказів, зобов’язання, відомості, листування) про особовий склад 

заводу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4447  Комендатура Почапинського цукрового заводу 

Справ: 5; 1922–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1922, 1923 рр. 

Проекти наказів по гарнізону заводу (1922). 

Донесення  комендатури про стан охорони заводу (1922). Рапорти про крадіжки на заводі. 

Документи (рапорти, заяви та інш.) з особового складу комендатури. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4448  Комендатура Мар'їно-Городищенського цукрового заводу військ ДПУ по охороні 

цукрової промисловості України 

Справ: 1; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1922 р. 

Документи про охорону заводу. 



1976 

 

 

 

 

Ф. Р-4449  Комендатура Верхняцького цукрового заводу 

Справ: 33; 1922–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1922, 1923 рр. 

Накази по комендатурі з основної діяльності та з особового складу. 

Протоколи засідань куща (1922). 

Відомості про роботу заводу (1922). Документи: (доповіді, звіти, листування) про охорону 

заводу: (рапорти, акти, листування) про крадіжки на заводі. Звіти про політикоосвітню 

роботу на заводі. 

Списки працівників заводу (1923). 

Журнали обліку вхідних таємних паперів та вихідних паперів (1923). 

Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам (1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4450  Колегія по заводоуправлінню державними Мар’їно-Городищенськими цукровими 

заводами с. Мар’їно-Городище Черкаського повіту Київської губернії 

Справ: 112; 1918–1923 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 112; 1918–1923 рр. 

Декрети, постанови Ради Народних Комісарів УРСР (1920, 1921); накази Народного 

комісаріату продовольства УРСР (1920); постанови Ради Української трудової армії (1920); 

циркуляри, інструкції Центральної посівної комісії (1920, 1921); циркуляри Головного 

управління цукрової промисловості УРСР (1920, 1921); циркуляри, розпорядження 

Смілянського районного управління цукрової промисловості (1920, 1921); циркуляри, 

інструкції Смілянського райкому профспілки працівників цукрової промисловості (1920, 

1921). 

Протоколи: засідань колегії заводоуправління (1920, 1921); чергових і позачергових засідань 

колегії заводів (1920); засідань представників цукрових заводів (1919). Витяг з 

організаційного засідання повітового відділу народної освіти  про відкриття професійно-

технічної школи при заводі (1920). 

Листування: з Народним комісаріатом землеробства про підготовчі роботи з націоналізації 

земель для заводу (1920, 1921); з Смілянським районним управлінням цукрової 

промисловості про передачу цукру Народному комісаріату продовольства УСРР, порядок 

відпуску його з заводу, відведення і закріплення землі за заводом та планове постачання 

паливом і продуктами харчування (1918–1922); з управлінням земельними угіддями заводу 

про видачу  плантаторам авансів за обробіток буряку (1919); з юрисконсультом про крадіжки 

на заводі (1921, 1922). 

Хіміко-технологічний звіт про виробництво рафінаду (1922). Короткий звіт заводу (1921). 

Документи (звіти, відомості, акти) про виробництво, витрати та якість цукро і 

цукропродуктів. Статистичні  відомості про технічний стан та виробничі потужності заводу 

(1919). 



1977 

 

Договори: з сільвиконкомами про посів буряку для заводу (1919); з сільуправами, 

плантаторами про контрактацію буряку (1919, 1920). 

Документи (протоколи, описи, акти, відомості) про опис рухомого майна заводу (1920–1922). 

Анкети трудящих заводу (1920, 1921). Списки: працівників і службовців заводу (1920–1922); 

технічного персоналу заводу (1920, 1921); плантаторів (1919, 1922); сезонних працівників на 

видачу продовольства (1920–1922). 

Кошторис прибутків і видатків (1921). Баланс заводу (1919). Відомості про прибутки і 

видатки грошових коштів (1921). 

Головні книги заводу (1921–1923). 

Відомості нарахування зарплати працівникам і майстрам (1920–1922). 

Особові рахунки: працівників заводу (1919–1922); плантаторів (1919–1922). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4452  Росьєнський (Стеблівський) цукровий завод м. Стеблів Канівського повіту 

Київської губернії 

Справ: 153; 1917–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 110; 1917–1922 рр. 

Декрети, постанови Ради Народних Комісарів УСРР (1920, 1921); постанови Народного 

комісаріату праці УСРР (1921); циркуляри управлінь Внутрішніх справ, фінансів при 

Головнокомандуючому Збройними силами півдня Росії (1919); накази Головнокомандуючого 

Київської області (1919); наказ начальника постачання армій Південно-Західного фронту 

(1917); циркуляри: Київської губернської Ради народного господарства (1919); Головного 

управління цукрової промисловості УСРР (1920, 1921); Київського губернського акцизного 

управління (1919); Смілянського районного управління цукровими заводами (1919–1922); 

розпорядження: управлінь 3-го куща (1922); ліквідаційних комісій тресту ―Головцукор‖, 

управління ―Смілцукор‖ (1922). 

Документи (накази, розпорядження, положення, протоколи) про організацію цукротресту, 

кущових управлінь (1922). 

Розпорядження правління товариства заводу з виробничої діяльності та з особового складу 

(1919–1921). 

Протоколи: засідань колегії і господарської Ради, революційного комітету  заводу, правління 

профспілки, спільних засідань колегії заводу та заводського комітету (1919–1921); засідань 

робітничо-селянської інспекції заводу (1921, 1922); засідань надзвичайного уповноваженого з 

посівної кампанії (1921). 

Листування: з Головним управлінням цукрової промисловості УСРР, Смілянським районним 

управлінням цукрової промисловості, волвиконкомами про рух цукру, націоналізацію земель, 

контрактацію цукрового буряку та постачання заводу продуктів і матеріалів (1919–1922). 

Періодичні анкети: господарської діяльності заводу (1921); про рух матеріалів, продовольчих 

та посівних продуктів (1921). Виробничі і господарські звіти (1920). Документи (відомості, 

акти, журнали) про рух цукру, буряку та виробництво цукроваріння (1918–1921). Відомості: 

заводу про кількість кормів, посів цукрового буряку та зернових культур (1919–1921); про 

кількість землі, засіяної цукровим буряком (1919). Доповідь про урегулювання земельних 

відношень в Стеблівському маєтку (1919). Список і схема розміщення нетрудових земель в 

районі цукрозаводу (1921, 1922). 



1978 

 

Договори: на посів цукрового буряку (1919–1921); на оренду посівних площ,  продаж цукру 

(1919). 

Списки: працівників заводу (1919–1922); селян-плантаторів (1920). 

Кошториси витрат (1920–1922). Заключний  баланс заводу (1921). Баланс постачальників 

заводу (1921). Ресконтро контори заводу (1919, 1920). Меморіал заводу (1921). Баланси 

головної книги (1919, 1920). 

Головні книги (1919, 1920). Касові книги (1919–1922). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 43; 1917–1922 рр. 

Табелі майстрів, працівників заводу, змінних працівників (1920). 

Списки: працівників, службовців і майстрів заводу (1919–1922); плантаторів (1920, 1921); 

постачальників (1920, 1921). 

Журнал обліку господарських рахунків заводу (1922). 

Відомості на виплату зарплати: працівникам і службовцям заводу (1922); тимчасовим 

працівникам (1918). Розрахункові книги селян-плантаторів (1919–1921). Книга обліку 

недоплат зарплати працівникам (197–1921). 

Особові рахунки: працівників заводу (1902, 1921); плантаторів (1920). Книги особових 

рахунків службовців контори заводу (1919, 1920). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4453  Всеукраїнська Центральна комісія по націоналізації земель, 7-а районна комісія м. 

Умань Київської губернії 

Справ: 6; 1922–1925 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1922–1925 рр. 

Обіжники, розпорядження, інструкції про націоналізацію: землі (1923, 1924); лісів (1924). 

Протоколи засідань 7-ої районної комісії по націоналізації землі (1922–1924). 

Документи (відомості, листування, списки) про особовий склад (1923–1925). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4454  Черкаське повітове управління евакуації населення ―Повітвак‖ 

Справ: 10; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1920–1922 рр. 

Листування: з Кременчуцьким губернським управлінням про організацію лікарсько-

харчувального пункту в м.Черкаси (1921); з повітовим комітетом праці з особового складу 

(1921, 1922). 

Місячні звіти про діяльність управління (1921). 

Списки, посвідчення, свідоцтва військовоположених та біженців. 



1979 

 

Журнал запису витрат (1921). 

 

 

 

 

Ф. Р-4455  Звенигородський повітовий революційний комітет м. Звенигородска Київської 

губернії 

Справ: 10; 1920–1921 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1920, 1921 рр. 

Накази, розпорядження політичного бюро повітової міліції (1920). 

Протоколи: засідань колегії соціального забезпечення повітревкому (1921); засідань 

повітового відділу народного господарства і відділу комунального господарства (1921); 

засідань і постанови повітової надзвичайної комісії по ремонту сільськогосподарського 

інвентаря і повітової комісії з проведення посівної кампанії (1921). 

Протоколи обшуків і арештів, проведених повітової міліцією, ордери на право обшуків та 

арештів (1920). 

Списки службовців повітовою і міської міліцій (1920). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4456  Уповноважений Української державної будівельно-меліоративної контори по 

Уманщині м. Умань Київської губернії 

Справ: 39; 1924–1926 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1924–1926 рр. 

Циркуляри Київського відділу Української державної будівельно-меліоративної контори 

(1924, 1925); циркуляри, розпорядження, інструкції головної контори ―Укрдержмеліобуду‖ м. 

Харкова (1926). 

Листування: з головною конторою ―Укрдержмеліобуду‖ про зрошення луків, з виробничих 

питань (1926); з окружним земельним управлінням про зрошувальні роботи (1925, 1926). 

Документи (кошториси, інвентарні описи, листування, акти про здавання робіт) про 

будівництво гідро-меліоративних споруджень. 

Анкети, листування про особовий склад державних будівельних контор (1925, 1926). Списки 

уповноважених по Уманському і Черкаському округах ―Укрдержмеліобуду‖ (1926). Особова 

справа Пашкова Іполита Семеновича (1926). 

Реєстр платіжних документів по зарплаті (1926). Книга особових рахунків підзвітних осіб 

уповноваженого (1926). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4457  Дар’ївське зернове радянське господарство при управлінні Південно-Західної 

залізниці с. Дар’ївка Таганчанського району Шевченківського округу 



1980 

 

Справ: 2; 1923–1924 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1923, 1924 рр. 

Табель обліку роботи працівників (1924). 

Особові рахунки працівників і службовців (1923). 

 

 

 

 

Ф. Р-4458  Кузьмино-Гребельська сільська Рада с. Кузьмина Гребля Ладижинського району 

Київської області 

Справ: 1; 1935–1936 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1935, 1936 рр. 

Особова справа призваного в ряди Робітничо-селянської Червоної Армії Шпанки Олексія 

Федотовича, 1914 року народження. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4459  Уповноважений Київського губернського управління військово-продовольчого 

постачання по Звенигородському повіту м. Звенигородка Київської губернії 

Справ: 51; 1920–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 51; 1920–1922 рр. 

Накази управління військово-продовольчого постачання Народного  комісаріату праці УСРР 

(1921). Накази уповноваженого з особового складу. 

Телеграми, листування з уповноваженим, повітовим продовольчим комітетом, земельним 

відділом та відділом праці з продовольчих питань (1921, 1922). 

Доповіді начальника повітового військово-продовольчого постачання про діяльність (1921, 

1922). 

Акти обслідувань: діяльності продовольчих магазинів та наявності товару (1921); 

правильності надходження і витрат продуктів у військових частинах та установах (1921). 

Журнал вихідних паперів (1921). 

Штатний розпис, кошторис витрат (1921). 

Вимогові відомості на виплату жалування службовцям (1921). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4460  Відділ праці Уманського повітового виконавчого комітету Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів м. Умань Київської губернії 

Справ: 27; 1919 р. 

 



1981 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1919 р. 

Декрети, постанови Ради Народних Комісарів УСРР Народного  комісаріату у військових 

справах УСРР; постанови: Народного комісаріату праці Тимчасового робітничо-селянського 

уряду України; Київського повітвиконкому; накази губернського і повітового комісаріату 

праці; по відділу праці. 

Протоколи: нарад працівників комісаріату і відділу праці; особливої комісії відділу праці; 

засідань конфліктної комісії; засідань членів правлінь професійних спілок Умані; загальних 

зборів службовців установ. 

Листування: з повітовою Радою народного господарства, губернським відділом праці, 

повітвиконкомом про мобілізацію, оплату праці та діловодства; з установами і профспілками 

міста про страхові збори. 

Звіт про діяльність відділу. Доповіді про діяльність підвідділів. Статистичні звіти про 

діяльність конфліктної комісії з розгляду конфліктів. Відомості про населення міста. 

Статистичні карти підприємств. Списки службовців установ. 

Звітні відомості про прибутки і видатки грошових сум по відділу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4461  Шевченківський окружний відділ комунального господарства. 

Справ: 3; 1923 р. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1923 р. 

Накази, циркуляри Всесоюзної Ради Народного господарства; розпорядження відділу ДПУ 

про проведення протипожежних заходів. Розпорядження і листування з Військовим 

комісаріатом УСРР, відділом № 4 про число  пекарень, мостів по округу, укомплектування та  

перемінний склад територіальних частин. 

План ліквідації Шевченківського округу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4462  Шевченківська  окружна інспектура праці м. Корсунь Київської губернії 

Справ: 1; 1925 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1925 р. 

Циркуляри Народного комісаріату праці УСРР, губернського відділу праці. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4463  Поташський нафтовий склад Київського районного торгівельного відділення 

об’єднання нафтовими промислами і заводами 
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Справ: 7; 1922 р. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1922 р. 

Накази, циркуляри Укрнафтоторгу; розпорядження, накази Українського нафтового 

синдикату, районного нафтового синдикату. 

Вимогові відомості на виплату зарплати співробітникам складу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4464  Корсунське поштово-телеграфне відділення Київського губернського відділу 

народного зв’язку, м. Корсунь Київської губернії 

Справ: 1; 1923 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1923 р. 

Списки співробітників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4465  Смілянський районний відділ військово-продовольчого постачання при 

Черкаському повітовому відділі військово-продовольчого постачання 

Справ: 5; 1920 р. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1920 р. 

Телефонограми і донесення про кількість осіб, які стояли на постачанні. 

Відомості про процентне задоволення постачанням військових частин і установ. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4466  Уповноважений Київського губернського управління військово-продовольчого 

постачання по Уманському повіту 

Справ: 6; 1921–1922 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1921, 1922 рр. 

Накази начальника управління військово-продовольчого постачання. 

Довідки, посвідчення, атестати співробітників. 

Акти ревізій надходжень і витрат продуктів. 
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Ф. Р-4468  Рада Черкаської обласної організації  Українського товариства охорони пам’яток 

історії і культури м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 641; 1966–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 590; 1966–1996 рр. 

Документи канцелярії, бюро пропаганди, організаційно-масової роботи, науково-дослідної 

роботи, методичної роботи і лекційної пропаганди, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 51; 1967–1975 рр. 

Документи канцелярії, бюро пропаганди, організаційно-масової роботи, науково-дослідної 

роботи, методичної роботи і лекційної пропаганди, бухгалтерії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4469  Управління по виробництву яєць і м’яса птиці Черкаського обласного 

міжколгоспного об’єднання спеціалізованих господарств м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 123; 1963–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 123; 1963–1971 рр. 

Накази начальника Черкаського облуправління сільського господарства (1966–1971); 

рішення, розпорядження облвиконкому (1966–1971). 

Протоколи: обласних конференцій (1963–1965); засідань Раді міжколгоспного об’єднання 

спеціалізованих господарств (1969); засідань облради по птахівництву (1963–1969); засідань 

правління (1963–1966); зборів уповноважених колгоспів-пайовиків (1966, 1969); нарад і 

семінарів птахівників та документи до них (1965–1971). Положення про обласну контору і 

міжколгоспні інкубаторно-птахівничі станції (1966). 

Плани роботи управління. П'ятирічні плани виробництва продукції (1965–1975). Виробничо-

фінансові плани міжколгоспних інкубаторно-птахівничих станцій. 

Зведення, доповідні записки, довідки про стан та заходи покращення роботи по птахівництву 

в області, про розвиток птахівництва. Річні зоотехнічні звіти управління і станцій. Основні 

показники виробничо-фінансового плану управління і станцій (1966–1971). Документи 

(плани, зведення, інформації) про племінну роботу в птахівництві. 

Річні статистичні звіти управління і станцій з праці, про чисельність і зарплату працівників 

охорони та роботу з кадрами (1966–1970). 

Документи (характеристики, показники, довідки) про представлення передових господарств 

учасниками Виставки досягнень народного господарства СРСР (1969). 

Договори на соцзмагання, соцзобов’язання працівників і службовців міжколгоспних 

інкубаторно-птахівничих станцій. 

Штатні розписи правління. Штатні розписи, кошториси витрат станцій (1966–1971). Зведені 

річні бухгалтерські звіти управління (1966–1971). Річні бухгалтерські звіти станцій (1966–

1970). 
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Ф. Р-4470  Управління по виробництву яловичини і свинини Черкаського обласного 

міжколгоспного об’єднання спеціалізованих господарств м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 29; 1969–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1969–1971 рр. 

Рішення, розпорядження облвиконкому. 

Протоколи: обласних нарад-семінарів представників спеціалізованих господарств і 

документи до них; зборів уповноважених колгоспів і інкубаторно-птахівничих станцій (1969). 

Положення про об’єднання, його Раду і управління (1969). 

План роботи управління (1969). 

Огляд стану і продуктивності громадського тваринництва області (1971). Зведені таблиці 

річних звітів, річні статистичні відомості про хід і підсумки виконання планів виробництва 

м’яса спеціалізованими господарствами. Зведені таблиці основних показників виробничо-

фінансових планів спеціалізованих господарств. 

Листування з Міністерством сільського господарства УРСР, обласним і районними 

управліннями сільського господарства про виробництво м’яса. 

Річні і одноразові статистичні звіти управління з праці, про наявність автомобілів, 

численність спеціалістів та прийом на роботу молоді. 

Підсумки соцзмагання спеціалізованих господарств. 

Штатні розписи, кошториси витрат та джерела фінансування управління. Річні бухгалтерські 

звіти управління (1969, 1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4471  Міжгосподарський відділ спеціалізованих господарств і міжгосподарських 

підприємств по виробництву м’яса і яєць при управлінні сільського господарства 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської 

області 

Справ: 393; 1969–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 367; 1969–1982 рр. 

Накази начальника Черкаського облуправління сільського господарства (1971, 1972, 1974–

1977); постанови, рішення, розпорядження облвиконкому (1970–1972, 1974, 1976, 1979). 

Накази голови міжколгоспного об’єднання з основної діяльності (1975–1982). 

Протоколи: засідань і постанови правління об’єднання і документи до них (1970–1972); 

засідань міжколгоспної Ради об’єднання (1969); технічної ради об’єднання (1973, 1974); 

виробничих нарад (1973, 1974); зборів уповноважених спеціалізованих колгоспів і 

міжколгоспних інкубаторно-птахівничих станцій (1969). 

Плани роботи правління об’єднання (1972, 1974–1982). Зведений по об’єднанню і річні 

виробничо-фінансові плани станцій (1972). Виробничо-фінансові плани: станцій 
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птахівництва (1973–1982); спеціалізованих господарств по вирощуванню птиці і 

механізованих птахоферм (1977–1982); спеціалізованих господарств по відгодівлі свиней 

(1977–1982). 

Документи: (протоколи, доповіді, газетні статті нарад-семінарів по птахівництву, 

перспективні плани, зведені зоотехнічні звіти, листування, списки ферм); про розвиток і стан 

птахівництва в області (1971–1982); (протоколи, доповіді, довідки нарад-семінарів, річні 

звіти, статистичні відомості, інформації) про виробництво м’яса (1972–1982). Зведені таблиці 

планово-економічних показників роботи спеціалізованих господарств (1972). Зведені річні 

звіти об’єднання про діяльність спеціалізованих господарств і птахівничих станцій (1972, 

1974). Основні показники, аналізи діяльності об’єднання (1973, 1974, 1977–1982). Основні 

планові показники спеціалізованих господарств і станцій птахівництва (1973–1982). Зведені 

показники: виробничо-фінансових планів спеціалізованих господарств і птахоферм області 

(1977–1982); промислово-фінансових планів: інкубаторно-птахівничих станцій (1977–1982); 

спеціалізованих господарств по виробництву свинини (1977–1982). 

Документи (плани підвищення кваліфікації, статистичні звіти про чисельність і склад 

спеціалістів, звіти, штатно-посадові списки) про роботу з кадрами (1972–1982). 

Соцзобов’язання птахівників області, показники соцзмагання господарств (1972–1982). 

Штатні розписи, кошториси витрат об’єднання, спеціалізованих господарств та станцій 

птахівництва (1972–1982). Зведені по об’єднанню і річні бухгалтерські звіти птахівничих 

станцій (1972–1974). Протоколи і рішення балансової комісії Черкаського облуправління 

сільського господарства з розгляду річних звітів об’єднання (1972–1974). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 4; 1978, 1979 рр. 

Промислово-фінансові плани міжколгоспних інкубаторно-птахівничих станцій (1979). 

Статистичні звіти міжколгоспних підприємств і станцій про підготовку і підвищення 

кваліфікації кадрів та виконання плану з праці (1979). 

Протоколи розгляду річних звітів з виробничо-фінансової діяльності міжгосподарських 

станцій птахівництва. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 22; 1972–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1976–1982); загальних зборів членів 

профспілки (1972–1976, 1982); засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1977–1982). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1972–1975, 1977, 1978). 

Підсумки виконання планових завдань і умов соцзмагання по птахівництву і відгодівлі 

рогатої худоби інкубаторно-птахівничими станціями, спеціалізованими господарствами та 

міжгосподарськими підприємствами (1981, 1982). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р-4472  Черкаська обласна психіатрична лікарня № 1 відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської 

області 

Справ: 520; 1946–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 370; 1946–1985 рр. 

Накази Міністерства охорони здоров’я СРСР, УРСР (1981–1983); накази, розпорядження 

Черкаського облвідділу охорони здоров'я (1946, 1948–1952, 1957–1965, 1967, 1969, 1973–

1978, 1980–1983); постанови, рішення міськвиконкому (1963, 1964). 

Протоколи: конференцій лікарів (1967, 1968, 1983–1987); засідань медичної Ради (1975–

1984); виробничих нарад (1973, 1974); засідань комісій при лікарні (1984–1988); засідань Ради 

медичних сестер (1976–1986). 

Плани роботи лікарні (1977–1980, 1984, 1985). Виробничі завдання по підсобному 

господарству лікарні (1950, 1951). 

Довідки перевірянь і обслідувань діяльності лікарні (1981–1985). 

Річні текстові і статистичні звіти лікарні з усіх видів діяльності (1947–1950, 1953–1985). 

Акти амбулаторної судово-психіатричної експертизи (1967–1969). 

Документи (накази, характеристики, списки) про нагородження кращих лікарів (1970–1972, 

1974–1985). 

Кошториси, звіти з капітального будівництва (1947–1951, 1953–1963). 

Річні звіти про чисельність і склад спеціалістів, рух кадрів та прийом на роботу молоді (1947–

1949, 1955–1985). 

Акти приймання-передавання справ при зміні керівництва (1950, 1957, 1964). 

Книги обліку ядів і наркотичних засобів (1948, 1950, 1953–1969). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізій фінансово-

господарської діяльності лікарні (1948–1952, 1957, 1962, 1967–1983). 

Документи: (протоколи, плани, довідки, акти) групи народного контролю (1981–1985); 

(постанови, протоколи, плани, соцзобов’язання, кошториси, звіти) місцевого комітету 

профспілки (1981–1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 150; 1961–980 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1967–1970, 1976–1980). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1968–1972, 1974–1980); 

профспілкових конференцій (1973–1975); звітно-виборних профспілкових зборів (1963–

1966); загальних зборів членів профспілки (1963, 1965–1971, 1976–1980); виробничих нарад 

(1961–1972, 1976–1980); засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1964–1972, 1974–1980). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Довідка громадського огляду лікувально-профілактичної, виховної та господарської 

діяльності лікарні (1968–1970). 

Соцзобов'язання колективу лікарні та підсумки їх виконання, списки ударників 

комуністичної праці (1965, 1967–1980). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р-4474  Черкаське міське професійно-технічне училище № 1 будівельників  Черкаського 

обласного управління професійно-технічної освіти м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 310; 1956–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 255; 1956–1975 рр. 

Накази: начальника Головного управління трудових резервів при Раді Міністрів СРСР (1956); 

начальника Черкаського облуправління трудових резервів (1956–1964); Черкаського 

облуправління професійно-технічної освіти (1969–1975). Накази директора училища з 

основної діяльності (1971–1975). 

Протоколи: засідань і плани роботи педагогічної ради (1960–1975); методичної ради і 

документи до них (1958–1963, 1965, 1968, 1970–1976). 

Перспективні і річні плани роботи училища (1959, 1962, 1967, 1968, 1970, 1972). Плани: 

учбово-виховної роботи (1957, 1974); політико-виховної і культурно-масової роботи (1966, 

1969–1975); набору і випуску учнів (1969–1973); роботи викладачів (1970–1974) Календарно-

урочні учбові плани (1956–1960, 1962–1964). 

Паспорти: будівельної школи № 1 (1958); будівельного училища № 1 (1959–1961). 

Доповіді директора, звіти викладачів, статистичні звіти училища про підсумки учбово-

виховної роботи (1956, 1960, 1961, 1965–1975). Річні звіти викладачів (1970–1975). 

Статистичні звіти про прийом, наявність та рух учнів. 

Документи (титульні списки, кошториси, проекти) з капітального будівництва (1962–1965). 

Річні звіти про склад, чисельність та рух працівників училища. 

Акти приймання-передавання справ при зміні директора (1958, 1961, 1963, 1965). 

Соцзобов’язання учнів, звіти училища про підсумки соцзмагання (1959, 1967–1974). 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності училища (1967–1975). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 55; 1958–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1969–1971, 1973, 1974); загальних зборів 

членів профспілки (1958–1968, 1970, 1971); засідань місцевого комітету (1960–1976). Звітні 

доповіді голови місцевого комітету (1960–1963). 

Плани роботи місцевого комітету (1961, 1962, 1964, 1966–1968, 1970). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1960–1969, 1974). 

Кошториси витрат (1961–1963, 1965–1971, 1973, 1974). Річні фінансові звіти (1960–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4475  Черкаський технікум радянської торгівлі Міністерства торгівлі УРСР м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 214; 1963–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 185; 1963–1974 рр. 
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Накази: Міністерства торгівлі УРСР; Черкаського облуправління торгівлі (1963). 

Розпорядження директора технікуму з основної діяльності (1964, 1966–1969). 

Протоколи: засідань педагогічної ради; виробничих нарад (1963, 1973–1975); засідань і плани 

роботи циклових комісій виробничого навчання; засідань семінарів класних керівників 

(1966–1972). 

Плани: роботи технікуму (1964, 1971); учбово-виховної роботи, приймання учнів і випуску 

спеціалістів (1963, 1966–1969); науково-методичної роботи (1965). 

Звіти про роботу технікуму. Довідка про перевіряння стану учбово-виховної роботи (1970). 

Звіти класних керівників про учбово-виховну роботу (1964, 1965). Довідки, відомості про хід 

та результати приймання в технікум (1964–1969). Інформації: про військово-патріотичне 

виховання учнів (1967); про роботу Ради сприяння технікуму (1967). Статистичні звіти про 

чисельність та рух учнів. Плани, інформації про роботу методичного кабінету технікуму 

(1967–1969). 

Звіти голів Державних екзаменаційних комісій про результати здавання державних екзаменів 

учнями (1966–1968, 1970–1972). 

Документи (накази директора технікуму, звіти про стан відділення, статистичні звіти про рух 

учнів) про роботу заочного відділення технікуму. 

Плани, звіти, інформації про спортивно-масову та оздоровчу роботу в технікумі (1966–1969). 

Соцзобов’язання колективу технікуму (1965, 1967). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

Опис 1м 

Справ: 29; 1963–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1963–1965, 1971–1974); засідань місцевого 

комітету (1963–1965, 1971–1974). Звітні доповіді голови місцевого комітету (1963, 1964). 

Плани роботи місцевого комітету (1963–1965). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1963–1965, 1969, 1972). 

Кошториси прибутків і видатків (1964, 1965, 1968, 1970, 1972). Річні фінансові звіти (1963–

1965, 1967–1969, 1971, 1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4476  Черкаське виробниче меблеве об’єднання ―Черкасимебель‖ Міністерства лісової і 

деревообробної промисловості УРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 892; 1963–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 663; 1964–1980 рр. 

Документи канцелярії, відділів: виробничо-диспетчерського, планово-економічного, праці і 

зарплати, кадрів, капітального будівництва, нової техніки і технології, техніки безпеки, 

технічного, технологічного та головного енергетика, бухгалтерії, групи народного контролю. 

 

 

Опис 2 

Справ: 142; 1964–1980 рр. 
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Документи канцелярії, відділів: виробничо-диспетчерського, планово-економічного, праці і 

зарплати, кадрів, капітального будівництва, нової техніки і технології, техніки безпеки, 

технічного, технологічного та головного енергетика, бухгалтерії, групи народного контролю. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 87; 1963–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборної профспілкової конференції (1976); профспілкових конференцій 

(1963–1969, 1975–1980); засідань президії комітету (1974–1980); загальних зборів членів 

профспілки (1968–1973); засідань заводського комітету. Звітні доповіді голови заводського 

комітету (1963–1973). 

Плани  роботи заводського комітету (1965–1973, 1977–1979). 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1964–1968, 1971–1976). 

Соцзобов'язання колективу об’єднання та акти перевіряння їх виконання (1964–1966). 

Кошториси прибутків і видатків (1964–1969, 1971–1980). Річні фінансові звіти (1964–1969, 

1972–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4477  Черкаська фабрика гігроскопічної вати Республіканського виробничого 

об’єднання бавовняно-паперової промисловості ―Укрбавовнапром‖ м. Черкаси Черкаської 

області 

Справ: 652; 1965–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 498; 1965–1980 рр. 

Документи канцелярії, відділів: планово-виробничого, праці і зарплати, технічного, кадрів, 

виробничо-технічного, технічного контролю, постачання і збуту, капітального будівництва, 

головного механіка, раціоналізації і винахідництва та техніки безпеки і охорони праці, 

бухгалтерії, фабричного комітету профспілки. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 92; 1965–1971 рр. 

Документи канцелярії, відділів: планово-виробничого, праці і зарплати, технічного, кадрів, 

виробничо-технічного, технічного контролю, постачання і збуту, капітального будівництва, 

головного механіка, раціоналізації і винахідництва та техніки безпеки і охорони праці, 

бухгалтерії, фабричного комітету профспілки. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 62; 1965–1974 рр. 

Постанови: Черкаського обкому профспілки (1966, 1970–1972); президії групового комітету 

профспілки (1967–1969). 

Протоколи: профспілкових конференцій (1967, 1973, 1974); загальних зборів членів 

профспілки (1965–1972); засідань фабричного комітету. Звітні доповіді голови фабричного 

комітету (1965–1972). 
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Плани роботи фабричного комітету (1968–1974). 

Інформації про роботу фабричного комітету (1970–1973). Статистичні звіти фабричного 

комітету з усіх видів діяльності. 

Колективні договори між адміністрацією фабрики і фабричним комітетом та акти 

перевіряння їх виконання (1970–1974). Соцзобов’язання колективу фабрики та документи про 

підсумки їх виконання (1966, 1968). 

Кошториси прибутків і видатків. Річні фінансові звіти. Акти  ревізії фінансово-господарської 

діяльності фабричного комітету (1966, 1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4478  Черкаське музичне училище управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 272; 1961–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 244; 1961–1975 рр. 

Накази: Міністерства культури УРСР (1968–1970, 1975); Черкаського облуправління 

культури (1961, 1964–1975); рішення, розпорядження облвиконкому (1961, 1963, 1967). 

Розпорядження директора училища з основної діяльності (1968–1970, 1974, 1975). 

Протоколи: засідань педагогічної ради; засідань і плани роботи циклових комісій (1962, 1963, 

1966–1971); засідань і плани роботи відділів училища (1971–1975). 

Перспективні плани розвитку училища (1964–1971). Плани: учбово-виховної, ідейно-масової 

та політико-масової роботи (1964–1975); приймання учнів (1965, 1971–1975); роботи класних 

керівників (1967–1969). Учбові плани (1961–1963). 

Довідка про історію і розвиток училища (1964). 

Довідки, інформації, звіти про роботу училища (1967–1975). річні звіти про учбово-виховну 

роботу (1961–1965, 1969–1975). Звіти: про роботу відділів училища (1971–1975); про роботу 

циклових комісій і класних керівників (1967–1970); про вступні екзамени в училище (1968–

1973); про хід та результати приймання учнів, якісний склад учнів (1965–1972). 

Плани роботи, статистичні звіти про роботу бібліотеки училища (1971–1975). 

Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, чисельність та 

склад спеціалістів (1964–1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. Акти ревізій фінансово-

господарської діяльності училища (1964–1972). 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання, кошториси, звіти) місцевого комітету 

профспілки (1973–1976). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 28; 1961–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1967, 1968); загальних зборів членів 

профспілки (1961–1964, 1970); засідань місцевого комітету (1961–1964, 1967–1973). 

Плани роботи місцевого комітету (1961–1963). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1963, 1964, 1968, 1969, 1971). 

Кошториси прибутків і видатків (1962, 1964, 1967–1971). Річні фінансові звіти (1962–1964, 

1967–1972). 
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Ф. Р-4479  Черкаська фабрика художніх виробів ім .Лесі Українки Головного управління 

народних художніх промислів Міністерства місцевої промисловості УРСР м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 429; 1961–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 366; 1961–1980 рр. 

Директиви управління художніх виробів Українського республіканського Раднаргоспу (1961–

1966); накази Головного управління народних художніх промислів Міністерства місцевої 

промисловості УРСР (1970–1972); рішення облвиконкому, міськвиконкому (1973, 1974). 

Накази директора фабрики з основної діяльності (1969–1980). 

Протоколи: постійно-діючої виробничої наради (1974–1978); засідань госпрозрахункової 

комісії (1976–1978, 1980). Документи (положення, плани, аналізи) громадського бюро 

економічного аналізу (1967–1969). 

П'ятирічні плани: розвитку фабрики (1965–1975); економічного і соціального розвитку 

підприємств (1971–1975). Плани виробництва (1961–1966, 1970–1975). Техніко-промислово-

фінансові плани. Виробничо-фінансові плани (1967, 1968, 1970–1980). 

Довідки, інформації про діяльність фабрики (1962–1964, 1970–1975). Аналізи виконання 

основних показників господарської діяльності фабрики (1968, 1969, 1972–1979). Річні 

виробничі звіти (1975–1979). Річні звіти: про випуск валової і товарної продукції (1961–

1978); про виконання плану з праці і реалізації продукції (1962–1967, 1970); про фінансово-

господарську діяльність фабрики (1970–1979). 

Документи: (протоколи, плани, заходи, звіти) про якість продукції (1975–1980); (протоколи, 

плани, рацпропозиції, інформації, звіти) з раціоналізації і винахідництва (1970–1980); (плани, 

інформації, звіти) про впровадження нової техніки (1970–1979); (накази, протоколи, заходи, 

інформації) з наукової організації праці (1969–1980); (протоколи, плани, звіти) науково-

технічного товариства (1972–1980); (плани, заходи, звіти) з охорони праці і техніки безпеки 

(1970–1979). 

Документи (плани підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, довідки, інформації, звіти, 

листування) про роботу з кадрами (1967–1980). 

Колективні договори між адміністрацією фабрики і фабричним комітетом профспілки (1961–

1968). Соцзобов’язання  колективу фабрики та документи про їх виконання (1962, 1963, 1966, 

1969–1980). 

Штатні розписи, кошториси  витрат. Річні бухгалтерські звіти. Акти  документальних ревізій 

виробничої і господарсько-фінансової діяльності фабрики (1961–1976). 

Документи: (протоколи, плани, акти перевірянь, списки)  групи народного контролю (1980–

1982); (протоколи, плани, колдоговори, акти, кошториси, звіти) фабричного комітету 

профспілки (1975–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 63; 1961–1974 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1963, 1964, 1968, 1969, 1972); 

профспілкових конференцій (1961, 1970, 1971, 1973, 1974); засідань постійно-діючої 
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виробничої наради (1972–1974); загальних зборів членів профспілки (1964–1966, 1970–1974); 

засідань фабричного комітету (1963–1974). Звітні доповіді голови фабричного комітету (1961, 

1971). 

Плани роботи фабричного комітету (1961–1963, 1965, 1966, 1970, 1972–1974). 

Статистичні звіти фабричного комітету з усіх видів діяльності (1961, 1963, 1965, 1966, 1972–

1974). 

Колективні договори між адміністрацією фабрики і фабричним комітетом та акти 

перевіряння їх виконання (1963, 1970–1974). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4480  Черкаська теплоелектроцентраль (ТЕЦ) виробничо-енергетичного об’єднання 

―Київенерго‖ Міністерства енергетики і електрифікації УРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 620; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 562; 1959–1980 рр. 

Постанови, розпорядження Черкаського Раднаргоспу (1960–1965); накази ―Черкасиенерго‖ 

(1960–1970). Накази директора ТЕЦ з основної діяльності (1972, 1974–1980). Розпорядження 

директора ТЕЦ і головного інженера з основної діяльності (1961–1973, 1976–1980). 

Протоколи: оперативних нарад (1963–1966); нарад  пускової комісії (166, 1967). 

П’ятирічні плани розвитку ТЕЦ (1961–1970). Техніко-промислово-фінансові плани (1965–

1971, 1973–1980). Плани з виробництва, собівартості та праці. 

Звіти про роботу ТЕЦ. Основні виробничі і техніко-економічні показники (1961–1967). Звіти 

про виконання планів з продукції, собівартості та затрат на виробництво. 

Документи: (протоколи технічних нарад, плани роботи, рацпропозиції, креслення, звіти) з 

раціоналізації і винахідництва; (плани, довідки, звіти) з автоматизації технологічних процесів 

та стан обладнання; (плани, заходи, звіти) про впровадження нової техніки (1962–1978); 

(плани, інформації, звіти) з наукової організації праці (1967–1980); (титульні списки, ліміти 

фінансування, плани, кошториси, звіти, акти) з капітального будівництва: (плани, довідки, 

звіти, аналіз причин і профілактика виробничого травматизму, річні звіти про потерпілих при 

нещасних випадках (з охорони праці і техніки безпеки (1963–1975, 1979, 1980). 

Статистичні звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, чисельність і склад 

спеціалістів, чисельність працівників і службовців за статтю, віком та стажем роботи. 

Колективні договори між адміністрацією станції і заводським комітетом та інформації про їх 

виконання (1963–1980). Соцзобов’язання колективу станції і інформації про їх виконання 

(1963–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізій фінансово-

господарської діяльності станції (1968–1971, 1978–1980). 

Документи: (протоколи, плани, довідки перевірянь, списки) групи народного контролю (1979, 

1980); (протоколи, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки (1976–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 58; 1961–1975 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1963, 1964, 1967, 1972–1975). 



1993 

 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1970, 1971, 1974, 1975); 

профспілкових конференцій (1963, 1968, 1974, 1975); зборів партійно-господарського активу 

(1968–1975); загальних зборів членів профспілки (1961–1970); засідань заводського комітету. 

Плани роботи заводського комітету (1967, 1971–1975). 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1962–1964, 1968–1975). 

Колективний договір між адміністрацією станції і заводським комітетом (1967). Інформації 

про виконання колективних договорів (1963–1965, 1970). Договори на соцзмагання, 

соцзобов’язання колективу станції та акти перевіряння їх виконання (1961–1967, 1971–1975). 

Кошториси прибутків і видатків (1962–1964, 1967, 1971–1975).Річні фінансові звіти (1963, 

1964, 1968–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4481  Черкаський завод ―Фотоприлад‖ Міністерства оборонної промисловості СРСР м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 1103; 1962–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 781; 1962–1984 рр. 

Документи канцелярії, відділів: планово-економічного, праці і зарплати, виробничо-

диспетчерського, головного технолога, технічного контролю, збуту, капітального 

будівництва, техніки безпеки та кадрів, громадського бюро економічного аналізу, бюро 

раціоналізації і винахідництва, бюро наукової організації праці, загону воєнізованої охорони, 

бухгалтерії. 

 

Опис 3 

Справ: 21; 1971–1984 рр. 

Документи канцелярії, відділів: планово-економічного, праці і зарплати, виробничо-

диспетчерського, головного технолога, технічного контролю, збуту, капітального 

будівництва, техніки безпеки та кадрів, громадського бюро економічного аналізу, бюро 

раціоналізації і винахідництва, бюро наукової організації праці, загону воєнізованої охорони, 

бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 101; 1962–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій і документи до них (1967, 1968, 

1970–1972); загальнозаводських профспілкових конференцій і документи до них (1964, 1965, 

1970–1972); засідань постійно-діючої виробничої наради (1966); загальнозаводської  зборів 

(1964); загальних зборів членів профспілки і документи до них (1966–1969); засідань 

заводського комітету. 

Плани роботи заводського комітету. 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1964–1972). 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом та акти перевіряння 

їх виконання (1963–1972). Соцзобов’язання колективу заводу та документи про їх виконання 

(1963, 1964, 1966–1972). Документи (представлення, протоколи, характеристики) про 

представлення до нагородження бригад комуністичної праці (1967–1971). 
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Кошториси прибутків і видатків (1964–1972). Річні фінансові звіти (1964–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4482  Черкаський районний комітет професійної спілки працівників державної торгівлі і 

споживчої кооперації м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 183; 1953–1957, 1965–1996 р. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1953–1957 рр. 

Протокол засідань президії райкому (1953, 1954). 

Акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом (1957). 

Кошториси прибутків і видатків (1954, 1957). Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 174; 1965–1996 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1971, 1974–1977, 1979). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій і документи до них (1967, 1969, 

1971, 1974, 1976, 1979, 1981, 1984, 1986, 1989–1996); пленумів райкому (1967, 1969, 1972–

1988, 1991–1996); засідань президії райкому (1965, 1967–1969, 1972–1996); засідань 

об’єднаного комітету профспілки (1970, 1971); звітно-виборних профспілкових зборів 

підвідомчих місцевих комітетів і документи до них (1967–1977); загальних профспілкових 

зборів підвідомчих організацій райкому (1965, 1968–1970, 1996). 

Плани роботи райкому (1965, 1967–1980). 

Довідки, інформації про діяльність райкому (1974–1980). Статистичні звіти райкому і 

підвідомчих місцевих комітетів з усіх видів діяльності (1965–1980). 

Колективні договори і акти перевіряння їх виконання (1970–1980). Соцзобов’язання 

колективу, відомості про рух за комуністичну працю (1967–1980). 

Кошториси прибутків і видатків (1965–1980, 1985). Річні фінансові звіти райкому і 

підвідомчих місцевих комітетів (1965–1980, 1985). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4483  Черкаський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої школи 

і наукових установ м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 143; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 143; 1950–1980 рр. 

Постанови: президії Київського обкому профспілки (1950, 1953); президії Черкаського 

обкому профспілки (1955, 1956, 1959–1962, 1967, 1971–1972, 1975). 

Протоколи: районних профспілкових конференцій (1961, 1967, 1969, 1971, 1974, 1976, 1979); 

пленумів райкому і документи до них (1961, 1966–1980); засідань президії райкому (1950–

1952, 1954, 1957–1962, 1965, 1967–1980); засідань місцевих комітетів (1962). 
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Плани роботи: райкому (1952–1962, 1965); комісій райкому (1955–1980). 

Звітні доповіді про роботу райкому (1961). Річні звіти про роботу райкому (1950, 1951, 1954, 

1955). Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1950–1962, 1965–1980). 

Соцзобов’язання шкіл і установ народної освіти (1965–1970, 1974–1980). 

Кошториси прибутків і видатків (1953–1962, 1968–1974, 1976, 1979, 1980). Річні фінансові 

звіти (1950, 1951, 1955, 1959–1962, 1967–1976, 1979, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4484  Черкаський районний комітет професійної спілки працівників культури м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 67; 1966–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 67; 1966–1986 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1967, 1972, 1976, 1981). 

Протоколи: районних конференцій і доповіді про роботу райкому (1967, 1969, 1971, 1974, 

1976, 1979, 1981, 1984, 1986); засідань райкому (1967–1985). 

Плани роботи райкому (1967–1970, 1972–1976). 

Статистичні звіти райкому і підвідомчих місцевих комітетів з усіх видів діяльності (1967–

1976). Інформація про роботу культурно-освітніх установ (1970). 

Кошториси прибутків і видатків (1966–1976). Річні фінансові звіти (1968–1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4485  Черкаський районний комітет народного контролю м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 144; 1965–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 144; 1965–1990 рр. 

Протоколи: засідань райкому (1976–1990); районних нарад активу контролерів Черкаського 

району і документи до них (1969, 1980); семінарів (1976). 

Плани роботи райкому (1971–1973, 1976–1990). 

Доповідні  записки, інформації, акти органів вищого рівня про перевіряння роботи райкому 

(1965–1971). Довідки, інформації Черкаському обкому народного контролю про виконання 

планів і завдань райкомом (1971–1990). 

Документи (постанови, витяги з протоколів, довідки, акти), розглянуті на засіданнях райкому. 

Річні статистичні звіти: про роботу райкому (1971–1973, 1976–1990); про роботу груп 

народного контролю (1980–1990). 

Список членів райкому (1965). 
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Ф. Р-4486  Планова комісія виконавчого комітету Черкаської районної Ради народних 

депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 144; 1957–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1957–1962 рр. 

Рішення райвиконкому (1960–1962). 

Річні плани розвитку народного господарства району (1957, 1959–1962). 

Списки передовиків сільського господарства району і кандидатів на виставку досягнень 

народного господарства (1957, 1958, 1961, 1962). 

Соцзобов’язання колгоспів району (1957, 1960–1962). 

 

 

Опис 2 

Справ: 128; 1965–1987, 1990, 1991 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1965–1975, 1977–1981). 

Протоколи засідань  і постанови планової комісії. Плани роботи комісії (1965–1977, 1983–

1985). Перспективні плани роботи комісії (1975–1982). 

Державні плани: розвитку народного господарства району (1976, 1977); економічного і 

соціального розвитку району (1979–1984). П’ятирічні плани розвитку  народного 

господарства району (1971–1980). Плани: розвитку народного господарства району (1965–

1967, 1969–1975); економічного і соціального розвитку району (1978). 

Довідки про перевіряння  роботи планової комісії (1968, 1972, 1973, 1981, 1982). 

Основні показники: п’ятирічного плану розвитку господарства на 1971–1975 рр.; виконання 

державних планів економічного і соціального розвитку району (1983, 1984). Доповіді, 

довідки, інформації про підсумки виконання плану розвитку народного господарства району 

(1971–1982). 

Основні показники плану підприємств району (1983). 

 

 

Ф. Р-4487  Драбівська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Драбівської районної Ради народних депутатів смт. Драбів Драбівського району Черкаської 

області 

Справ: 206; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 206; 1945–1980 рр. 

Рішення райвиконкому (1951–1953, 1956–1959, 1964, 1966–1968, 1977, 1978); накази 

райвідділу народної освіти (1951–1953, 1956–1959, 1964–1968, 1977–1980). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1948, 1949, 1952–1980); засідань методичних 

об’єднань школи (1965–1972, 1977); засідань батьківського комітету (1959–1980); засідань 

батьківських зборів (1959–1980). 

Плани навчально-виховної роботи (1958–1979). 

Документи (довідки, акти, пропозиції) інспекторських перевірянь школи (1962, 1963, 1967–

1969). 

Звіти про роботу школи (1950–1952, 1958–1962, 1968–1971). Інформації про стан навчально-

виховної роботи (1951, 1964–1979). Документи (плани, інформації, звіти) про стан 

методичної роботи в школі (1961, 1963–1975, 1977, 1979). Статистичні звіти школи на 

початок і кінець навчального року (1945–1954, 1957–1971). 
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Договори на соцзмагання між школами, соцзобов’язання учнів (1959, 1960, 1962–1975, 1977–

1979). 

Штатні розписи (1955, 1961). Кошториси витрат (1949–1956, 1960–1962). Річні фінансові 

звіти (1949–1956, 1960, 1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4488  Драбівський районний комітет народного контролю смт. Драбів Драбівського 

району Черкаської області 

Справ: 408; 1963–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 408; 1963–1990 рр. 

Постанови, вказівки Черкаського обкому народного контролю (1976–1990); постанови, 

рішення райвиконкому (1981–1983). 

Протоколи: засідань райкому (1976–1990); семінарів і нарад, проведених райкомом та 

документи до них (1971, 1972, 1974–1990); семінарів голів груп народного контролю та 

документи до них (1970, 1973). 

Плани роботи райкому (1976–1990). 

Доповідні записки, інформації райкому, направлені органам вищого рівня (1970–1990). 

Звіти про роботу райкому (1963, 1966). Текстові звіти і статистичні довідки груп і постів 

народного контролю (1971, 1974–1983, 1985–1990). 

Списки позаштатних відділів райкому, голів груп та інспекторів (1974–1983, 1985–1990). 

Документи (довідки, акти, пояснення, вказівки) перевірянь виробничої, господарської та 

фінансової діяльності установ, організацій, підприємств і колгоспів, які розглядались на 

засіданнях райкому; документи; які не розглядались на засіданнях райкому (1970–1977, 1979–

1990). 

Листи райкому з питань окремих перевірянь, направлені організаціям обласного та районного 

рівня (1970, 1974–1990). 

 

 

Ф. Р-4489  Виконавчий комітет Ковалівської сільської Ради народних депутатів с. Ковалівка 

Драбівського району Черкаської області 

Справ: 261; 1947–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 261; 1947–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1967, 1969–1979); засідань виконкому (1947–1965, 1967–

1979); загальних зборів мешканців села (1969, 1970, 1975); звітних зборів виборців і звіти 

депутатів перед виборцями (1975–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1958, 1960–1965, 1969–1979). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1959, 

1960, 1962, 1966–1968, 1972–1975). Інформації про організаційно-масову роботу (1948, 1949, 

1952, 1955–1967, 1975–1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій та організаційно-масову 

роботу (1947,1953, 1955–1957, 1965, 1969–1979). Одноразові статистичні звіти про кількість 

населення, худоби та заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1950–1953, 1955–1957). 



1998 

 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977). 

Бюджети сільради (1947–1971, 1973–1979). Штатні розписи (1948, 1950–1952, 1955, 1959, 

1963–1965, 1976–1979). Кошториси витрат (1948, 1950–1959, 1959, 1963–1965, 1969–1971, 

1973–1979). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1950, 1951, 1953–1965, 1968–

1979). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948, 1949, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4490  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Христинівської районної 

Ради депутатів трудящих м. Христинівка Черкаської області 

Справ: 155; 1946–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 130; 1946–1973 рр. 

Накази, постанови Міністерства соціального забезпечення УРСР (1948–1963, 1967, 1968); 

директивні вказівки Київського облвідділу соціального забезпечення (1946, 1948–1953); 

накази, рішення Черкаського облвідділу соціального забезпечення (1954, 1958, 1961, 1963–

1966, 1969–1971, 1973); постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1947–1972). 

Плани роботи відділу (1965, 1971). Річні плани працевлаштування інвалідів (1949, 1950). 

Документи (довідки, інформації, акти, пропозиції) перевірянь діяльності відділу органами 

вищого рівня (1955, 1960, 1963, 1965–1973). 

Аналіз роботи відділу (1972). Річні звіти: про роботу відділу (1949–1953, 1955–1961, 1964, 

1965, 1969–1973); про виплату пенсій та державних допомог (1950, 1952). Статистичні звіти: 

про стан роботи з соціального забезпечення (1958–1962); про виконання плану з праці та 

обліку руху кадрів (1965–1973). 

Список працівників відділу (1959). 

Штатні розписи (1954, 1959, 1961–1973). Кошториси витрат (1959, 1961–1973). Річні 

бухгалтерські звіти про виплату пенсій і державних допомог (1956, 1957, 1962–1965, 1968–

1973). Річні звіти про виконання кошторису по місцевому бюджету (1956, 1962–1973). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 25; 1964–1973 рр. 

Документи (довідки, інформації, акти, пропозиції) перевірянь діяльності відділу органами 

вищого рівня. 

Аналіз роботи відділу. Річні звіти: про роботу відділу; про виплату пенсій та державних 

допомог. Статистичні звіти: про стан роботи з соціального забезпечення 

Штатні розписи. Кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти про виплату пенсій і державних 

допомог. Річні звіти про виконання кошторису по місцевому бюджету. 
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Ф. Р-4491  Відділ народної освіти виконавчого комітету Христинівської районної Ради 

народних депутатів м. Христинівка Черкаської області 

Справ: 401; 1944–1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 401; 1944–1978 рр. 

Накази: Київського облвідділу народної освіти (1952); Черкаського облвідділу народної 

освіти (1954, 1955, 1976–1978); постанови, рішення райвиконкому (1951–1953, 1976–1978). 

Накази завідуючого відділом з основної діяльності (1966–1978). 

Протоколи: нарад директорів шкіл (1965–1972); нарад при відділі (1970–1972); районних 

конференцій, нарад, семінарів учителів і районних дитячих установ та документи до них 

(1958–1968, 1972–1978); засідань ради з народної освіти при відділі та документи до них 

(1958, 1964, 1970–1978). 

Річні плани роботи відділу (1963, 1967, 1969, 1976). Плани: розгортання мережі шкіл (1963, 

1964, 1974–1978); учбово-виховної роботи (1955, 1957, 1960, 1962, 1965, 1967, 1969–1978); 

підготовки до нового навчального року (1955, 1957, 1960, 1962, 1965, 1967–1969, 1971, 1972, 

1975–1978). Фактична мережа шкіл (1964, 1968–1973). 

Документи (інформації, довідки, висновки, пропозиції); перевіряння діяльності відділу  

органами вищого рівня (1959–1979); перевірянь шкіл району органами вищого рівня (1967–

1970, 1975–1979). 

Доповідні записки, довідки, звіти та листування з організаціями обласного рівня з питань 

керівництва, організації і методики роботи шкіл, дитячих позашкільних установ (1974–1978). 

Звітні доповіді завідуючого відділом про роботу шкіл району (1951–1954, 1958, 1961–1965, 

1973). Річні звіти: про стан учбово-виховної роботи в школах (1944, 1951–1978); про роботи 

дитячих садків та позашкільних установ району (1951, 1953–1955, 1958–1969, 1973, 1976–

1978). Звіти про роботу шкіл сільської молоді (1954, 1956). Документи: (плани, довідки, звіти, 

висновки) про роботу методичного кабінету (1966, 1967, 1974–1978); (проекти комплектації 

учителів, інформації, звіти, списки) про підготовку шкіл до нового навчального року (1958, 

1961, 1964, 1966, 1968, 1969, 1971–1973). Статистичні звіти про стан шкіл та склад учнів 

(1951–1978). 

Документи (плани, доповідні записки, інформації, звіти) про участь шкіл в корисній праці, 

охороні  природи та озелененні району (1958–1960, 1963, 1965, 1974–1977). 

Паспорти шкіл і позашкільних установ (1948, 1961). 

Документи (постанови, рішення, списки) про нагородження працівників освіти (1953–1955, 

1962–1967, 1971, 1974–1978). Списки випускників шкіл, нагороджених медалями (1965). 

Соцзобов’язання колективу відділу, шкіл та документи про підсумки їх виконання (1958–

1964, 1966–1968, 1970, 1971, 1975–1978). 

Протоколи засідань тарифікаційної комісії відділу та тарифікаційні списки працівників освіти 

(1945, 1948, 1950–1953, 1955–1978). Списки: учителів шкіл (1964, 1966, 1967, 1970, 1972, 

1973, 1977); шкіл району (1976). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу та підвідомчих установ (1945, 1950–1953, 1959–

1962, 1964, 1966–1974, 1976–1978). Річні бухгалтерські звіти відділу та підвідомчих установ 

(1947, 1948, 1953–1960, 1962, 1966–1975, 1977, 1978). 
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Ф. Р-4492  Планова комісія виконавчого комітету Христинівської районної Ради народних 

депутатів м. Христинівка Черкаської області 

Справ: 138; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 138; 1946–1980 рр. 

Директивні вказівки, постанови Черкаської обласної планової комісії (1963, 1973); постанови, 

рішення райвиконкому (1948, 1949, 1951–1954, 1962, 1964–1973). 

Протоколи засідань і плани роботи планової комісії (1951, 1971, 1973, 1974, 1979). 

Проекти планів розвитку: народного господарства району (1960, 1961); народного 

господарства і культури району (1965); перспективних планів розвитку народного 

господарства і культури району (1965–1975). П’ятирічні плани розвитку народного 

господарства і культурного будівництва району (1946–1950, 1955–1960, 1966–1975). 

Державний план відбудови і розвитку народного господарства району і документи до нього 

(1947). Річні плани розвитку: народного господарства по галузях (1958, 1967, 1968); 

народного господарства району і документи до нього (1954, 1955, 1960–1973). Річні 

комплексні плани економічного і соціального розвитку району (1974–1980). Плани основних 

направлень планово-економічної і контрольної роботи планової комісії (1974–1980). 

Інформаційні документи про роботу планової комісії (1977, 1979, 1980). 

Доповідні записки, довідки, інформації та листування з обласною плановою комісією з 

питань складання змін до планів, про виконання планів розвитку народного господарства 

(1965–1973). 

Документи (доповідні записки, основні показники, довідки, відомості, звіти) про підсумки 

виконання планів розвитку народного господарства і культури району (1948, 1949, 1952, 

1961, 1963–1980). Основні показники виконання п’ятирічного плану розвитку народного 

господарства району на 1951–1955 рр. 

Основні техніко-економічні показники розвитку району (1975–1980). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства району (1956–1965). Річні плани розвитку 

сільського господарства району і документи до них (1948, 1952, 1956–1959). Основні 

показники виконання плану розвитку сільського господарства району (1959). 

Довідки, інформації, відомості про хід будівництва шкіл, клубів та кінотеатрів в районі 

(1964). Плани, інформації, розрахунки про благоустрій району (1965). 

Документи (плани, довідки, звіти, відомості) про побутове обслуговування населення (165–

1970). 

Штатні розписи (1961, 1962). Кошториси витрат (1958–1962). Річні бухгалтерські звіти 

(1958–1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4493  Виконавчий комітет Сичівської сільської Ради народних депутатів с. Сичівка 

Христинівського району Черкаської області  

Справ: 269; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 269; 1944–1980 рр. 
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Протоколи: сесій сільради (1944, 1945, 1948–1980); засідань виконкому (1944–1947, 1950–

1980); загальних зборів мешканців села (1956, 1957, 1960–1967, 1970–1980); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1957–1961, 1963, 1974, 1975, 1979–1981). 

Документи (протоколи, плани, довідки, акти, списки) постійних комісій (1947, 1957–1964, 

1971–1981). 

Акти перевіряння діяльності сільради органами вищого  рівня (1954–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1955–1958, 1960–

1963, 1972–1976). Інформації про організаційно-масову роботу (1954–1964, 1967, 1968, 1971–

1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1955, 1958, 1961, 1974–

1977). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради (1946, 1948–1955, 1957–1960, 1962–1965, 1967–1970, 1972–1980). Штатні 

розписи, кошториси витрат (1948–1953, 1955–1960, 1962–1965, 1967–1970, 1972–1980). Річні  

звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1947, 1951–1971, 1973–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945–1947, 1950). 

Книги обліку громадян, які проживали на території села (1959, 1960, 1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4494  Управління кінофікації виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 473; 1963–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 458; 1963–1984 рр. 

Накази, розпорядження Державного комітету кінематографії при Раді Міністрів УРСР, 

Головного управління кінофікації і кінопрокату (1964–1976, 1978–1984); рішення 

Черкаського обкому Компартії України, облвиконкому (1963–1976, 1978, 1982). Постанови 

Ради управління кінофікації і Президії обкому профспілки працівників культури з питань 

кіномережі (1963–1971). Накази начальника управління з основної діяльності (1972–1974, 

1978–1984). 

Протоколи: конференцій, семінарів та нарад працівників кіномережі області і документи до 

них (1972, 1978–1984); засідань Ради управління (1972–1984). 

Перспективні і річні плани роботи управління (1975, 1976, 1980). Річні плани експлуатації 

кіномережі. Річні зведені фінансові плани з експлуатації кіномережі області (1966–1984). 

Основні показники розвитку кіномережі (1981–1985). Річні зведені звіти: по кіномережі 

області; про виконання планів з експлуатації кіномережі. 

Листування з органами вищого рівня з питань кіномережі (1963–1971). 

Документи (протоколи, плани, довідки, пропозиції, листування) про підготовку і проведення 

святкування ювілейних і інших знаменитих дат (1972, 1973). 

Документи (довідки, анкети, характеристики, листування) про нагородження працівників 

(1972–1974, 1980, 1982–1984). 

Протоколи засідань технічної ради, доповідні записки, довідки з раціоналізації і 

винахідництва. 
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Перспективні плани, довідки, звіти про роботу з кадрами (1974–1984). Завірені списки 

працівників управління і номенклатурних працівників підвідомчих організацій (1972, 1974, 

1975). 

Книги реєстрації кіноустановок державної мережі (1968–1971, 1980–1986). 

Договори на соцзмагання, соцзобов’язання колективу управління та акти перевірянь 

виконання соцзобов’язань (1963–1974). 

Штатні розписи, кошториси витрат управління та підвідомчих установ. Зведені річні 

бухгалтерські звіти управління (1972–1984). Річні бухгалтерські звіти підвідомчих установ 

(1973–1984). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки (1975–1984). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 15; 1968–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4495  Черкаське виробниче об’єднання ―Укрголовм’ясо‖ Головного управління м’ясної і 

птахопереробної промисловості Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 102; 1966–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 86; 1966–1970 рр. 

Накази Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР, Головного управління м’ясної і 

молочної промисловості (1966, 1967). Накази директора об’єднання з основної діяльності. 

Техніко-промислово-фінансові плани об’єднання і підвідомчих підприємств та розрахункові 

таблиці до них. Плани виробництва об’єднання і підвідомчих підприємств (1968, 1969). Річні 

плани і ліміти з праці об’єднання і підвідомчих підприємств (1966–1969). Зведені фінансові 

плани і нормативи особистих оборотних коштів об’єднання та підвідомчих підприємств 

(1966–1968). 

Доповіді, інформації  в органи вищого рівня про роботу об’єднання (1967, 1968). 

Аналізи діяльності, виробничі звіти об’єднання і комбінатів (1966–1969). Квартальні звіти 

про ветеринарно-санітарний нагляд на м'ясопереробних підприємствах та птахокомбінатах 

(1966–1969). 

Документи: (накази, протоколи, заяви, акти, схеми) з раціоналізації і  винахідництва (1966, 

1967, 1969); (плани, заходи, довідки, звіти) з наукової організації праці (1967); плани, звіти з 

охорони праці і техніки безпеки (1967). 

Документи (плани підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, плани про роботу з кадрами, 

звіти про їх виконання) про роботу з кадрами (1966, 1967). 

Соцзобов’язання колективів об’єднання і підвідомчих підприємств, довідки та показники про 

їх виконання. 
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Штатні розписи, кошториси витрат об’єднання і підвідомчих підприємств (1966, 1967, 1969). 

Річні фінансові звіти об’єднання і підвідомчих підприємств. Акти документальних ревізій 

фінансово-господарської і виробничої діяльності підвідомчих підприємств (1966, 1967). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 16; 1966–1970 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1967). 

Протоколи: звітно-виборної профспілкової конференції (1968); профспілкових конференцій 

(1967, 1970, 1971); загальних зборів членів профспілки (1967, 1970, 1971); засідань 

заводського комітету. Звітні доповіді голови заводського комітету (1966–1968). 

Колективні договори підвідомчих підприємств і акти перевіряння їх виконання (1967, 1969, 

1970). 

Кошториси витрат (1967–1970). Річні фінансові звіти (1967–1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4496  Смілянська восьмирічна школа № 6 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Смілянської міської Ради народних депутатів м. Сміла Черкаської області 

Справ: 354; 1948–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1948–1953 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1951, 1952); методичних нарад (1951, 1952); 

методичних об’єднань учителів (1952, 1953); батьківських зборів і засідань батьківського 

комітету (1952, 1953). 

Плани роботи школи (1951, 1952). 

Річні звіти: про роботу школи (1948, 1949, 1951); класних керівників (1948, 1951, 1952). 

Статистичні звіти про прийом та рух учнів (1948, 1949, 1951, 1952). 

Штатний розпис (1952). Кошториси витрат (1949, 1950, 1952). Звіти про виконання 

кошторисів (1948–1950, 1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 259; 1953–1985 рр. 

Протоколи: нарад при директорі школи (1954–1987); засідань педагогічної ради (1954–1987); 

методичних об’єднань учителів; засідань батьківського комітету і загальних батьківських 

зборів (1954–1986). 

Перспективний план розвитку школи (1981–1984). Плани: роботи школи (1953–1969); 

учбово-виховної роботи (1970–1985); мережі шкіл (1975–1978); роботи піонерської 

організації (1970). 

Інформації, річні звіти про учбово-виховну роботу (1953–1965, 1972, 1975–1978). 

Статистичні звіти про чисельність, рух та успішність учнів (1954–1958, 1963, 1973, 1975–

1978, 1981–1985). Звіти про роботу піонерської організації (1970–1978). 

Протоколи результатів фізкультурних змагань, статистичні звіти з фізичної культури (1980–

1984). 

Плани роботи, звіти про роботу бібліотеки школи (1979–1985). 
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Штатні розписи, кошториси витрат (1953–1955, 1958–1960, 1963). Річні бухгалтерські звіти 

(1954, 1955, 1959, 1960, 1963). 

Документи: (протоколи, плани, акти, звіти) групи народного контролю (1982–1986); 

(протоколи, плани, соцзобов’язання, звіти) місцевого комітету профспілки (1979–1986). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 72; 1961–1978 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1961, 1963, 1965–1967, 1969, 1971–1974); 

загальних зборів членів профспілки (1962–1979); виробничих нарад (1967–1970, 1975–1979); 

засідань місцевого комітету (1962–1979). 

Плани роботи місцевого комітету (1963–1969, 1972–1978). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1967, 1968, 1971–1978). 

Соцзобов’язання колективу учителів школи і акти перевіряння їх виконання (1967, 1971, 

1973, 1975–1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4497  Смілянська дитяча музична школа № 1 управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Сміла Черкаської області 

Справ: 216; 1956–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 160; 1956–1985 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського облуправління культури (1958–1970, 1972–1975); 

постанови міськвиконкому (1958–1960, 1963). 

Протоколи: виробничих нарад (1960–1964); засідань педагогічної ради; батьківських зборів 

(1965–1970). 

Плани: роботи школи (1963, 1965, 1967); учбово-виховної роботи (1966, 1968–1984). 

Звіти про роботу школи (1964, 1966, 1967, 1976–1982). Річні текстові звіти про учбово-

виховну роботу (1965, 1968, 1969, 1973, 1974). Річні звіти учбової частини (1957–1959, 1961, 

1967–1969). Цифрові звіти про успішність учнів (1976–1984). 

Статистичні звіти про склад спеціалістів (1965, 1966). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1957–1970). Річні бухгалтерські звіти (1956–1970). 

Документи: (протоколи, плани, звіти, списки) групи народного контролю (1980–1985); 

(протоколи, плани, соцзобов’язання, звіти) місцевого комітету профспілки (1980–1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 56; 1960–1975 рр. 

Протоколи: виробничих нарад (1962); звітно-виборних профспілкових зборів (1963, 1965, 

1966, 1968–1970, 1974, 1975); загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого 

комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1964–1966, 1968–1971, 1973–1975). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1969–1971). 

Соцзобов’язання колективу школи (1973–1975). 
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Ф. Р-4498  Смілянське міське професійно-технічне училище № 12 Черкаського обласного 

управління професійно-технічної освіти м. Сміла Черкаської області 

Справ: 378; 1946–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 364; 1946–1996 рр. 

Накази: Київського облуправління трудових резервів (1946, 1949–1953); Черкаського 

облуправління трудових резервів (1954–1962, 1964, 1965); Черкаського облуправління 

професійно-технічної освіти (1966–1973). Накази директора училища з основної діяльності 

(1980–1992). 

Протоколи засідань, плани роботи: педагогічної ради (1956–1969, 1971–1977, 1979–1996); 

методичної ради (1948–1955, 1966–1996). 

Перспективні і річні плани роботи школи (1954, 1959, 1961, 1962, 1970, 1972–1996). 

Перспективний план учбово-виховної роботи (1955). Плани учбово-виховної роботи (1966–

1969). 

Річні звіти про підсумки  учбово-виробничої роботи школи (1949–1974). Статистичні звіти 

про наявність і ремонт обладнання, підсумки учбової роботи чисельність адміністративно-

управлінського персоналу та  чисельність і рух учнів (1948–1977, 1979–1995). 

Соцзобов’язання колективу училища, підсумки соцзмагання між колективом учнів і 

співробітниками училища (1966–1975, 1987). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1979, 1982–1996). Річні бухгалтерські звіти (1946–

1979, 1982–1996). 

Протоколи засідань, плани роботи місцевого комітету профспілки (1977, 1978). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 14; 1961–1965 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1961, 1963, 1965); загальних зборів 

членів профспілки (1961, 1962, 1964); засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4499  Смілянська середня загальноосвітня заочна школа відділу народної освіти 

виконавчого комітету Смілянської міської Ради депутатів трудящих м. Сміла Черкаської 

області 

Справ: 78; 1959–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1959–1973 рр. 

Накази, розпорядження відділу учбових закладів Одесько-Кишинівської залізниці (1960). 
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Протоколи засідань: педагогічної ради (1969–1974); плани роботи методичних об’єднань 

учителів (1964–1966); і плани роботи предметних комісій (1968–1970, 1972–1975); засідань 

педагогічної ради Городищенського консультаційного пункту (1963, 1964). 

Річні плани: роботи школи (1961–1967); учбово-виховної роботи (1968–1973). 

Звіт про роботу школи (1962). Довідка, інформації про учбово-виховну роботу (1962, 1965, 

1971). Річний звіт про роботу Городищенського консультаційного пункту (1964). Звіти 

класних керівників (1966). 

Акти приймання-здавання: справ при зміні директора (1962); школи і консультаційного 

пункту (1960, 1961). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 26; 1967–1973 рр. 

Протоколи: виробничих нарад учителів школи (1969–1971, 1973, 1974); звітно-виборних 

профспілкових зборів (1970–1972); загальних зборів членів профспілки і засідань місцевого 

комітету. 

Плани роботи місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1969, 1971). 

Соцзобов’язання колективу школи і підсумки їх виконання (1969, 1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4502  Черкаське обласне управління по охороні державних таємниць у пресі та інших 

засобах інформації Державного комітету України по охороні державних таємниць у пресі та 

інших засобах масової інформації м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 111; 1954–1994 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 90; 1954–1994 рр. 

Накази Головліту УРСР (1960–1963, 1966, 1973). Накази начальника управління з основної 

діяльності (1977, 1979–1989, 1991–1994). 

Протоколи виробничих нарад (1992–1994). 

Плани роботи управління (1991–1994). 

Доповідні записки про результати перевіряння управління Головлітом УРСР (1968, 1970). 

Річні звіти про роботу управління (1989–1994). 

Інформаційні листи, листування з Головлітом УРСР про роботу управління, поліграфічних 

підприємств та очищення книжних фондів від застарілої літератури (1960–1962, 1973). 

Доповідні записки управлінню з друку про порушення  нормативних документів обласною 

типографією (1969, 1970, 1972). 

Статистичні звіти про склад і чисельність спеціалістів та чисельність працівників за статтю, 

віком і стажем роботи (1963, 1964, 1966–1968, 1971). 

Акти на знищення справ і документів (1959–1961). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954–1958, 1960–1963, 1965–1968, 1970–1986, 1989). 

Річні фінансові звіти (1954, 1955). 
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Опис 1с 

Справ: 21; 1954–1968 рр. 

Протоколи виробничих нарад. 

Плани роботи управління. 

Річні звіти про роботу управління . 

Інформаційні листи, листування з Головлітом УРСР про роботу управління, поліграфічних 

підприємств та очищення книжних фондів від застарілої літератури. Доповідні записки 

управлінню з друку про порушення  нормативних документів обласною типографією. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4503  Управління сільського господарства виконавчого комітету Маньківської районної 

Ради народних депутатів смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 725; 1965–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 645; 1965–1985 рр. 

Накази начальника управління сільського господарства з основної діяльності (1965–1971, 

1974–1985). 

Протоколи засідань технічної ради управління. Документи (протоколи, плани, висновки, 

таблиці) економічного аналізу господарської діяльності колгоспів та радгоспів району (1967–

1971, 1975–1985). 

Зведені перспективні плани  розвитку сільського господарства по управлінню, перспективні 

плани розвитку сільського господарства колгоспів. Аналізи виконання п’ятирічних  планів по 

виробництву та продажу сільськогосподарських продуктів, аналізи фінансово-господарської 

діяльності колгоспів. Статистичні відомості про виконання планів заготівель 

сільськогосподарських продуктів (1965–1971). Виробничо-фінансові плани колгоспів та 

зведені таблиці основних показників планів. Річні звіти колгоспів (1975–1985). 

Документи (постанови, акти, протоколи, схеми, висновки) про відведення земель для 

державних, громадських та інших потреб, річні звіти про розприділення земель між 

землекористувачами (1965–1974). 

Плани сортопоновлення сільськогосподарських культур та насінневі фонди. Акти і аналізи 

випробування посівних матеріалів. Структури  посівних площ та акти перевіряння 

розміщення в полях сівозмін. Річні звіти колгоспів з агротехніки та вирощування 

сільськогосподарських культур. Документи про передовий досвід в колгоспах з питань 

агротехніки. 

Плани розвитку поголів’я тваринництва та основні показники їх виконання. Річні звіти про 

стан тваринництва. Звіти та відомості про організацію заготівель продукції тваринництва. 

Зведені відомості обліку і  бонітування  породистої великої рогатої худоби та свиней в 

колгоспах. 

Річні зведені плани капітальних робіт в колгоспах, зведені звіти по управлінню та річні звіти 

колгоспів про виконання планів, акти здавання-приймання закінчених об’єктів в 

експлуатацію (1965–1980). 

Плани з механізації та електрифікації трудомістких процесів у сільському господарстві, звіти 

про стан  техніки безпеки в колгоспах (1966–1970, 1974–1979, 1981–1985). Документи 

(протоколи засідань бюро раціоналізації, рацпропозиції, звіти про впровадження 

рацпропозицій) з раціоналізації і  винахідництва (1965–1970, 1981–1983). 
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Звіти колгоспів і радгоспів про наявність та стан машинно-тракторного парку, обладнання та 

сільськогосподарського реманенту (1968, 1978, 1981–1985). 

Документи (рішення, плани, звіти, характеристики, списки) про роботу з кадрами (1967–1971, 

1973–1985). 

Штатні розписи, кошториси витрат управління (1965–1967, 1969, 1970, 1979, 1980, 1982–

1985). Ліміти фінансування радгоспів і кредитування колгоспі (1969, 1970). Річні фінансові 

звіти управління з додатками (1965, 1966, 1968–1970, 1972, 1977–1985). Зведені річні звіти 

господарсько-фінансової діяльності колгоспів (1971, 1972, 1974–1985). Квартальні 

бухгалтерські звіти колгоспів (1972, 1974–1980). Акти фінансових ревізій та перевірянь: 

управління (1965–1970); колгоспів та радгоспів (1965–1971). 

 

 

Опис 1к 

Справ: 80; 1944–1962 рр. 

Державні акти та вічне користування землею колгоспами. Плани земель. Річні звіти про 

розприділення земель між землекористувачами. Документи: про встановлення зовнішніх меж 

по колгоспах; про відведення земель для державних, громадських та інших потреб; про 

проведення аерофототопографічних зйомок. Державні земельні книги реєстрації земель. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4504  Маньківський районний комітет професійної спілки працівників сільського 

господарства смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 162; 1965–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 159; 1965–1979 рр. 

Постанови6 Президії Центрального Комітету професійної спілки працівників і службовців 

сільського господарства (1965); президії Черкаського обкому  профспілки (1970, 1971, 1973–

1975, 1977–1979); постанови, рішення Всесоюзних, республіканських та обласних 

профспілкових організацій (1965–1969). 

Протоколи: районних конференцій профспілки і документи до них (1967, 1971, 1974, 1976, 

1979); і постанови пленумів райкому (1964, 1967, 1969–1979); засідань президії райкому 

(1966, 1968–1979); звітно-виборних профспілкових зборів низових профорганізацій і 

документи до них (1965–1969). 

Плани: роботи райкому (1965–1968, 1970–1979); заходів з усунення критичних зауважень на 

звітно-виборних конференціях (1965–1968). 

Акти перевіряння діяльності райкому органами вищого рівня (1970–1979). 

Річні статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. Звіти установ, організацій та 

підприємств про потерпілих при нещасних випадках (1966–1969). 

Колективні договори райкому та акти перевіряння їх виконання (1966–1969). Умови на 

соцзмагання, соцзобов’язання працівників і службовців, доповідні записки та інформації про 

перевіряння виконання умов соцзмагання (1966–1969, 1972, 1974, 1978). Списки працівників 

сільського господарства, представлених до нагородження (1966). 

Профбюджет, кошториси витрат по бюджету та штатні розписи райкому (1970–1979). 

Прибутково-видаткові кошториси райкому та установ (1965–1969). Зведені річні фінансові 
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звіти про виконання профбюджету, бюджету державного соціального страхування та 

централізованого фонду колгоспників. Акти фінансових ревізій райкому (1965–1969). 

 

Опис 2 

Справ: 3; 1980 р. 

Протоколи: пленуму райкому і документи до нього; засідань президії райкому. 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4505  Маньківський майоліковий завод Київського республіканського об’єднання 

фарфоро-фаянсової промисловості смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 218; 1962–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 153; 1962–1979 рр. 

Постанови Київського управління фарфоро-фаянсової промисловості (1963, 1967, 1972, 1974, 

1977–1979); накази Черкаського облуправління місцевої промисловості (1962). 

Перспективний план заводу (1971–1975). Техніко-промислово-фінансові плани (1966–1973, 

1978, 1979). Плани: виробництва продукції (1965, 1967–1969, 1975–1978); з праці (1965, 

1967–1973). Фінансові плани (1966, 1968, 1970–1979). 

Документи (накази, резолюції, акти, пропозиції) про перевіряння заводу органами та 

народним контролем (1963–1971, 1973–1979). 

Техніко-економічні аналізи, аналізи виробничої діяльності заводу (1967–1972). Річні звіти, 

виробничі показники про виконання планів з реалізації продукції та з праці (1962, 1976–

1979). Статистичні звіти про виконання планів з промисловості, транспорту, палива та 

електроенергії. 

Документи: (заяви, рацпропозиції, звіти) з раціоналізації і винахідництва (1963–1965, 1967–

1974, 1976, 1978); (розрахунки, результати, акти) про впровадження передової техніки і 

технології (1966, 1971, 1973); звіт з наукової організації праці (1969); акти та звіти про 

нещасні випадки, пов’язані з виробництвом (1964–1969, 1971). 

Плани підготовки і підвищення кваліфікації кадрів та звіти про їх виконання, звіти про обліку 

та  рух кадрів (1964–1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1965–1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1979). Річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність (1962–1971, 1974–1979). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 65; 1965–1979 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1967–1969, 1971–1973, 1977, 1978); засідань 

заводського комітету (1965–1981). Звітні доповідні голови заводського комітету (1967–1969, 

1971–1978). 

Акти перевіряння діяльності заводського комітету народним контролером та ревізійною 

комісією (1966, 1969–1972, 1974). 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх  видів діяльності (1967–1971, 1977, 1979). 
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Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом та акти перевіряння 

їх виконання (1967–1969, 1971–1974, 1976, 1978, 1979). Соцзобов'язання працівників і 

службовців заводу (1967–1971, 1977). 

Кошториси витрат (1967–1972, 1974–1979). Річні фінансові звіти (1966–1972, 1974–1979). 

 

 

Ф. Р-4506  Маньківський районний комітет народного контролю смт. Маньківка 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 251; 1965–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 251; 1965–1991 рр. 

Постанови, рішення органів вищого рівня (1981, 1982). 

Протоколи засідань райкому (1976–1991). Документи (протоколи, плани, постанови, довідки) 

нарад, семінарів та зборів активу органів народного контролю (1968, 1973, 1974, 1977–1984). 

Плани роботи райкому і його позаштатних відділів, звіти про їх виконання (1977–1984). 

Доповідні записки органам вищого рівня про роботу райкому, виконання доручень по 

результатах окремих перевірок (1975–1984). 

Інформації про роботу райкому (1967). Текстові звіти, статистичні довідки, інформації про 

діяльність груп і постів народного контролю (1966–1969, 1978–1989). 

Списки членів райкому та дані про групи і пости народного контролю (1965, 1967, 1971). 

Документи перевірянь виробничої, господарської та фінансової діяльності підприємств, 

установ, організацій та колгоспів. Доповідні записки, довідки, інформації підприємств, 

установ, організацій, колгоспів та радгоспів про виконання  рішень  райкому (1965, 1968–

1971). Журнали обліку перевірянь колгоспів, установ, організацій району райкомом (1965–

1970). 

Листи райкому про результати окремих перевірянь та з інших питань, направлені 

підприємствам, установам та організаціям (1977–1984). 

Пропозиції, заяви, скарги громадян та документи з їх розгляду і виконанню (1985–1987). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4507  Іваньківський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР с. Іваньки 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 560; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 341; 1944–1979 рр. 

Накази, розпорядження Київського цукробурякотресту (1953). Накази директора заводу з 

основної діяльності (1971–1979). Розпорядження головного інженера з основної діяльності 

(1954–1961, 1971–1980). 

Перспективні плани розвитку заводу (1955–1975). Техніко-промислово-фінансові плани та 

контрольні цифри до нього (1950–1966, 1969–1979). Виробничо-фінансовий план (1968). 

Фінансові плани (1962, 1963). 

Документи (накази, акти, резолюції, пропозиції) перевірянь і обслідувань діяльності заводу 

керівними органами та народним контролем (1969–1979). 
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Доповідь про хід відновлення заводу (1948). 

Аналізи виробничо-господарської діяльності заводу (1958, 1972–1976, 1979). Виробничо-

технічні та хіміко-технологічні звіти (1944,1945, 1952–1979). Статистичні звіти з усіх галузей 

діяльності заводу (1946, 1949–1957, 1960, 1965–1979). 

Документи: (протоколи технічної ради, рацпропозиції, звіти, розрахунки) з раціоналізації і 

винахідництва (1954–1979); звіти про впровадження і розвиток нової техніки (1969–1976); 

(плани, інформації, звіти) з наукової організації праці (1969–1976, 1978); (протоколи, плани, 

кошториси, звіти) про роботу первинної організації науково-технічного товариства (1958–

1964, 1972–1976); (річні титульні списки, плани, кошториси, звіти) з капітального 

будівництва (1955, 1957–1962, 1964–1966, 1969–1971, 1975,1977–1979); звіти про стан 

охорони праці і техніки безпеки та нещасні випадки на виробництві, пов’язані з 

виробництвом, журнали реєстрації нещасних випадків (1951–1953, 1956–1980).  

Акти завершального приймання заводу з ремонту (1951–1962, 1965–1971). 

Документи (плани, інформації, звіти, відомості, списки) про роботу з кадрами (1969–1979) 

Договори на соцзмагання між бригадами, ланками (1973). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1966–1979). Річні бухгалтерські звіти (1946, 1948–1957, 

1960, 1970–1979). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності заводу (1957–1971, 1973). 

 

 

Опис 2 

Справ: 12; 1980 р. 

Накази директора заводу з основної діяльності. 

Документи (протоколи засідань технічної ради, рацпропозиції, розрахунки, журнали 

реєстрації) з раціоналізації і винахідництва. 

Документи (представлення, характеристики, списки) про представлення працівників до 

урядових нагород. 

Документи (протоколи, план, кошторис, звіти) заводського комітету профспілки. 

 

 

Опис 1м 

Справ:  207; 1944–1979 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1964, 1967). 

Протоколи: профспілкових конференцій (1950, 1952, 1953, 1955–1971, 1975, 1976); загальних 

зборів членів профспілки (1950, 1952–1979); засідань заводського комітету (1951, 1952, 1954–

1979). Звітні доповіді голови заводського комітету (1970, 1972). 

Плани роботи заводського комітету (1951, 1954–1964, 1966–1972, 1974). 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1945–1949, 1951–1952, 1954–

1976). 

Колективні договори між адміністрацією комбінату та заводським комітетом (1947–1960, 

1962–1964, 1966–1979). Соцзобов’язання працівників і службовців (1953–1955, 1957–1960, 

1962–1979 ). 

Кошториси витрат (1950–1954, 1956–1976). Річні фінансові звіти (1945–1949, 1951, 1952, 

1954–1979). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності заводського комітету (1957–

1961, 1970). 

Касові книги (1944, 1945, 1951, 1952). 
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Ф. Р-4508  Виконавчий комітет Крачківської сільської Ради народних депутатів с. Крачківка 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 278; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 278; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1948–1980); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1944, 1946, 1960, 1967–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1949, 1958, 1966–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959–1961, 1963–1980). 

Акти перевіряння діяльності сільради керівними органами (1944, 1945, 1961). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1951, 1957–1960, 

1962, 1964, 1967–1970 1976–1978). Інформації про організаційно-масову роботу (1956, 1968–

1970, 1972–1975, 1977). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1956, 1963, 1964, 

1968, 1972–1977). Заключні звіти про підсумки посівів під урожай в господарствах 

колгоспників, одноосібників, службовців та працівників (1944–1946). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах (1950, 

1957, 1959–1961, 1963, 1965, 1967, 1969–1973, 1975, 1977, 1979, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Штатні розписи (1945–1973). Кошториси витрат (1945–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1945–1951, 1955–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945, 1953, 1954). 

Акт про збитки, нанесені населенню села німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Списки: вивезених мешканців села до Німеччини (1945); репатрійованих мешканців села 

(1948). Книга обліку населення, яке проживало на території села (1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4509  Виконавчий комітет Вікторівської сільської Ради народних депутатів с. Вікторівка 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 206; 1944–1959, 1968–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 86; 1944–1959 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 120; 1968–1980 рр. 

Документи Ради, виконавчого комітету, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по 

виборах до Ради, бюджетно-фінансової роботи. 
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Ф. Р-4510  Бурякорадгосп Іваньківського цукрового комбінату с. Іваньки Маньківського 

району Черкаської області 

Справ: 63; 1947–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 63; 1947–1971 рр. 

Протоколи агрономічних сесій (1962, 1963, 1969–1971). Протоколи засідань, аналізи бюро 

економічного аналізу (1971). 

Перспективний план розвитку радгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові плани та основні 

показники їх виконання (1959, 1962–1964, 1967, 1969–1971). Плани та звіти: з промисловості 

(1969–1971); з праці (1958, 1969–1971). 

Акти обслідувань та ревізій діяльності радгоспу керівними органами і народним контролем 

(1969–1971). 

Агрономічні звіти (1970, 1971). Агротехнічні звіти (1966, 1967). Статистичні звіти радгоспу з 

усіх галузей діяльності (1947, 1951–1955, 1958). 

Соцзобов’язання колективу радгоспу (1969–1971). 

Штатні розписи (1959, 1962–1965, 1967). Річні бухгалтерські звіти (1947, 1951–1955, 1958–

1971). 

Технологічні карти (1969–1971). 

 

 

 

 

Ф. Р-4511  Черкаське обласне агентство ―Союздрук‖ Черкаського обласного виробничо-

технічного управління зв’язку Міністерства зв’язку УРСР м. області 

Справ: 284; 1954–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 254; 1954–19979 рр. 

Накази: Міністрів зв’язку УРСР (1955, 1970); уповноваженого Міністерства зв’язку СРСР 

(1954); начальника Черкаського облуправління зв’язку (1955, 1957–1963, 1966, 1970, 1971). 

Накази агентства з основної діяльності (1979). 

Перспективні плани розвитку агентства та показники їх виконання (1971–1975). Плани 

роботи агентства (1976–1979). Виробничо-фінансові плани: агентства (1954, 1956–1962, 

1964–1967, 1972–1979); відділень ―Союздрук‖. 

Інформаційні листи обласного управління зв’язку про розповсюдження друку та проведення 

підписки (1960, 1961, 1967–1979). 

Огляди та аналізи республіканського управління ―Союздрук‖ в розрізі областей (1970–1979). 

Аналізи діяльності агентства та статистичні звіти (1963–1979). Аналізи та огляди діяльності 

підприємств ―Союздрук‖ (1964–1979). Аналізи виконання планових  завдань (1972–1978). 

Річні звіти міських агентств та районних відділень ―Союздрук‖ з усіх галузей діяльності 

(1976–1979). Відомості про тиражі газет і журналів (1977–1979). 

Документи (протоколи, плани, звіти, листування) про впровадження наукової організації 

праці на підприємствах ―Союздруку‖ області (1976–1979). 

Плани підготовки і підвищення кваліфікації кадрів та звіти про їх виконання (1976–1979). 
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Документи (умови, соцзобов’язання, підсумкові показники, розрахунки) по соцзмаганню 

агентства та підприємств ―Союздрук‖ області (1972–1979). Списки, характеристики 

працівників ―Союздрук‖ області, представлених до нагородження (1973–1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат: агентства (1956–1979); підвідомчих підприємств (1965, 

1970–1979). Зведені річні бухгалтерські звіти агентства. Річні бухгалтерські звіти 

підвідомчих підприємств (1960, 1961, 1964–1979). Акти документальних ревізій фінансово-

господарської діяльності агентства (1958–1979). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 30; 1968–1979 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1970–1978); загальних зборів членів 

профспілки (1970–1979); засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1969–1979). 

Колективні договори між адміністрацією агентства і місцевим комітетом та інформації про їх 

виконання (1971–1975). 

Кошториси витрат (1969–1979). Річні фінансові звіти (1969–1979). 

 

 

Ф. Р-4512  Чорнобаївське районне споживче товариство (райст) Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств (облспоживспілка) смт. Чорнобай Чорнобаївського 

району Черкаської області 

Справ: 513; 1943–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 513; 1943–1982 рр. 

Постанови правління Черкаської облспоживспілки (1947–1955, 1965, 1967–1974, 1981, 1982); 

постанови, рішення: Полтавського облвиконкому (1950, 1952); Черкаського облвиконкому 

(1967); райвиконкому (1950–1952, 1967, 1968). 

Протоколи: нарад працівників споживчої кооперації (1948); і постанови  правління райст 

(1944–1955, 1957–1962, 1965–1982); загальних зборів уповноважених пайовиків (1945, 1948, 

1949, 1951, 1953, 1954, 1965–1982). 

Плани: роботи правління раст (1967, 1969, 1972–1982); господарсько-фінансової діяльності 

райст і контрольні цифри до них (1957–1962, 1965–1981). Фінансові плани (1959, 1962). 

Листування з Черкаською облспоживспілкою з питань організаційної роботи (1954, 1958, 

1959, 1961, 1962, 1966). 

Доповідь голови райст (1955). Основні показники, аналізи господарсько-фінансової 

діяльності райст (1952–1962, 1965–1974, 1977–1979). Річні статистичні звіти про 

господарську діяльність: райст (1957–1962, 1965–1980); сільських споживчих товариств 

(1965–1973). 

Дислокація торгівельної мережі райст (1964, 1966–1974, 1980–1982). Зведені звіти про 

торгівлю в полях, на фермах, тракторних станах по системі райст (1965–1982). Звіти про 

впровадження нових форм в торгівлі (1965–1982). 

Документи (плани капіталовкладень, титульні списки, звіти, акти введення об’єктів в 

експлуатацію) з капітального будівництва (1946, 1947, 1949, 1953, 1958–1962, 1965–1969, 

1973, 1974, 1976). 

Плани з охорони праці і техніки безпеки, звіти  про потерпілих при нещасних випадках 

(1976–1979). 
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Плани підготовки і підвищення кваліфікації кадрів та звіти про їх виконання (1966, 1968, 

1969, 1976, 1981, 1982). 

Колективні договори райст та інформації про їх виконання (1980–1982). Документи 

(договори на соцзмагання, соцзобов’язання, підсумки виконання, списки нагороджених) по 

соцзмаганню райст (1948–1951, 1954, 1965–1982). 

Штатні розписи, кошториси витрат: райст (1958–1961, 1965–1979); сільських споживчих 

товариств (1965–1979). Річні бухгалтерські звіти: райст (1944–1962, 1965–1980); районної 

заготівельної контори і сільських споживчих товариств (1955, 1956, 1958–1962, 1965–1975). 

Акти перевірянь, журнали роботи групи народного контролю (1980–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4513  Чорнобаївський районний комітет народного контролю смт. Чорнобай 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 183; 1965–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 183; 1965–1990 рр. 

Постанови, рішення органів вищого рівня (1977–1990). 

Протоколи: засідань райкому (1977–1990); нарад, семінарів, зборів активу народного 

контролю і документи до них (1976–1981, 1983, 1984). 

Плани роботи райкому і його позаштатних відділів та звіти про їх виконання (1977–1990). 

Доповідні записки, довідки, інформації райкому про роботу, виконання доручень та 

результати окремих перевірок, направлені органам вищого рівня (1976–1990). 

Довідки, інформації, звіти: про роботу райкому (1965–1967, 1969, 1972, 1974, 1975); про 

роботу груп і постів народного контролю (1976–1990). 

Документи перевірянь виробничої, господарської та фінансової діяльності  підприємств, 

організацій, установ і колгоспів району. 

Пропозиції, заяви, скарги громадян та документи з їх розгляду і виконання (1983–1989). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4514  Виконавчий комітет Новоукраїнської сільської Ради народних депутатів 

с.Новоукраїнка Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 200; 1960–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 200; 1960–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів і сходок мешканців села 

(1965–1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1976–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1960–1982). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1960–1964, 1966, 

1972–1978). Інформації про організаційно-масову роботу. 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1960–1964, 1974, 1977, 

1979, 1980). 
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Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих  комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи (1960–1975). Кошториси витрат. Річні звіти про 

виконання сільського бюджету, нарахування, надходження та витрат сум  

самооподаткування. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4515  Звенигородське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого об’єднання по 

виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства м. Звенигородка Черкаської 

області 

Справ: 185; 1961–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 185; 1961–1985 рр. 

Накази керуючого об’єднання з основної діяльності (1971, 1976–1982). Розпорядження 

керуючого об’єднанням (1966–1968). 

Протоколи засідань і постанови техніко-економічної ради (1979–1982). 

Плани з усіх видів діяльності об’єднання (1966–1968). Виробничо-торгівельно-фінансові 

плани (1966, 1967). Плани з праці (1966–1968). Фінансові плани (1966–1968). 

Річні звіти про виконання планів з праці, надходження, витрат та залишки палива (1966–

1968). 

Документи: (протоколи, плани, рацпропозиції, розрахунки, звіти) з раціоналізації і 

винахідництва (1961–1975); (вказівки, плани, звіти) з нової техніки, механізації та 

інтенсифікації (1964–1969, 1974); плани з наукової організації праці (1970–1972); (плани, 

титульні списки, кошториси, ліміти фінансування) з капітального будівництва (1961–1963, 

1966, 1967); (плани, акти, звіти, звіти про нещасні випадки) з охорони праці і техніки безпеки 

(1961–1975). 

Колективні договори і акти перевіряння їх виконання (1961–1966, 1971–1973, 1976–1982). 

Договори на соцзмагання між районними об’єднаннями в показники їх виконання (1964, 

1965, 1982). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1965, 1966, 1968, 1969, 1982). Річний бухгалтерський звіт 

(1973). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету профспілки (1973–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4516  Шполянська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа-інтернат 

відділу народної освіти виконавчого комітету Шполянської районної Ради депутатів 

трудящих м. Шпола Черкаської області 

Справ: 49; 1956–1968 рр. 
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Опис 1 

Справ: 49; 1956–1968 рр. 

Розпорядження директора школи з основної діяльності (1964–1968). 

Протоколи: виробничих нарад (1966); засідань педагогічної ради (1959–1971); методичних 

об’єднань учителів (1960, 1961, 1963–1969); засідань батьківського комітету (1962, 1963); 

батьківських зборів (1966–1968). Звітна доповідь директора школи (1958). 

Плани: учбово-виховної роботи (1957, 1958, 1962, 1964, 1966–1968); позакласної роботи 

(1967). 

Підсумки та висновки  інспекторських перевірянь школи (1961, 1965). 

Річні текстові звіти: про роботу школи (1957, 1967, 1968); про учбово-виховну роботу (1962). 

Річні статистичні звіти школи (1966–1968). 

Звіт про чисельність адміністративно-управлінського  персоналу (1962). 

Річні бухгалтерські звіти (1956–1958,1960–1963,1965,1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4517  Шполянська середня загальноосвітня трудова школа № 1 з виробничим навчанням 

відділу народної освіти виконавчого комітету Шполянської районної Ради депутатів  

трудящих м. Шпола Черкаської області 

Справ: 139; 1944–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 134; 1944–1973 рр. 

Протоколи: виробничих нарад (1967–1973); засідань педагогічної  ради: засідань кущового  

методичного об’єднання (1967–1969); методичних нарад учителів (1944–1946, 1950–1954); 

засідань методичних об’єднань учителів і плани роботи (1955–1975); засідань предметних 

комісій (1967, 1968); засідань учнівського комітету (1962, 1963); засідань батьківського 

комітету (1948–1966, 1971–1974); батьківських зборів (1944, 1948–1956, 1960–1971). 

Річні плани роботи школи (1951, 1959–1968). Плани навчально-виховної роботи (1952, 1953, 

1967–1972). 

Текстові звіти про роботу школи (1944, 1945, 1947–1956, 1961, 1962). Звіти класних 

керівників про наслідки навчально-виховної роботи (1968–1972). Статистичні звіти школи 

(1944–1947, 1965–1972). 

Журнали для запису висновків та вказівок з наслідків внутрішкільного контролю директора і 

завуча школи (1967–1973). 

Кошториси витрат (1949, 1951–1953, 1971). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 5; 1970–1974 рр. 

Протоколи загальних зборів членів профспілки. 

 

 

 

 

 



2018 

 

Ф. Р-4518  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.Петровського с. Лебедин Шполянського 

району Черкаської області 

Справ: 69; 1969–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1969–1971 рр. 

Рішення райвиконкому (1969, 1971). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани. 

Агрономічні звіти. Річні звіти по тваринництву. 

Соцзобов’язання колгоспників (1969, 1970). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1969–1974). 

 

 

Опис 3 

Справ: 42; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1972, 1973, 1975, 

1977–1980). 

Шнурові книги обліку насіння (1973–1975). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1972–1975). 

 

 

 

Ф. Р-4519  Відділ культури виконавчого комітету Городищенської районної Ради народних 

депутатів м. Городище Черкаської області 

Справ: 271; 1967–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 240; 1967–1980 рр. 

Накази, постанови, рішення Черкаського облуправління культури; постанови, рішення, 

розпорядження райвиконкому (1967–1972, 1976–1980). 

Протоколи: районних конференцій культурно-освітніх установ: документи до них (1968); 

нарад та семінарів працівників культурно-освітніх установ і документи до них (1967–1972, 

1974, 1977–1980); засідань Ради культури : звітних зборів культурно-освітніх установ (1968, 

1969, 1971). 

Плани роботи: відділу; культурно-освітніх установ (1967–1970, 1975–1980). Перспективний 

план створення народних музеїв і музейних кімнат (1967–1970). 

Довідки, відомості та листування з Черкаським облуправлінням культури і іншими 

організаціями з питань керівництва, організації і методики культурно-освітньої та культурно-

масової роботи (1977–1980). 

Довідки, інформації, текстові звіти про роботу відділу (1967–1969, 1971, 1972, 1974, 1977–

1980). Довідки, інформації про роботу культурно-освітніх установ. Плани роботи бібліотек, 

аналізи облуправління про роботу бібліотек (1967, 1971,1972,1977–1980). Документи 

(протоколи, доповідні записки, відомості, листування) про роботу музеїв (1969, 1977–1980). 
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Документи (постанови жюрі, програми, списки учасників) з організації та проведення 

районних оглядів художніх колективів (1977–1980). 

Документи: (протоколи, плани, заходи, довідки, звіти, списки) про роботу товариства 

охорони пам’ятників історії та культури (1974–1976); (доповідні записки, звіти, пропозиції) з 

краєзнавчої роботи (1977–1979). Списки пам’ятників історії та мистецтва (1969, 1974, 1977). 

Документи (довідки, відомості, звіти, листування) про роботу з кадрами (1968, 1977–1980). 

Акти приймання-передавання справ при зміні керівника (1968–1970). 

Кошториси витрат відділу і підвідомчих установ. Кошториси міжвідомчої Ради з культури 

(1971, 1972). Річні бухгалтерські звіти відділу і підвідомчих установ (1971, 1974, 1977–1980). 

 

 

Опис 2 

Справ: 31; 1967, 1969–1976 рр. 

Протоколи: районних семінарів працівників культурно-освітніх установ і документи до них; 

засідань Ради культури : звітних зборів культурно-освітніх установ. 

Плани роботи: відділу; культурно-освітніх установ. Перспективний план створення народних 

музеїв і музейних кімнат. 

Довідки, відомості та листування з Черкаським облуправлінням культури і іншими 

організаціями з питань керівництва, організації і методики культурно-освітньої та культурно-

масової роботи 

 

 

 

 

Ф. Р-4521  Прокуратура Городищенського району Прокуратури Черкаської області м. 

Городище Черкаської області 

Справ: 147; 1944–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 147; 1944–1984 рр. 

Накази Прокурора СРСР (1944); накази, розпорядження Прокурора Черкаської області (1944, 

1945, 1947, 1973–1979). 

Протоколи: міжвідомчих нарад і документи до них (1955, 1960, 1967–1983); оперативних 

нарад при Прокурорі області (1959, 1960). 

Акти перевіряння роботи прокуратури (1946, 1947, 1972). 

Довідки про участь громадськості в боротьбі зі злочинністю та порушниками законності 

(1960, 1969, 1971). Аналізи, узагальнення боротьби зі злочинністю та порушенням 

соціалістичної законності (1970, 1972). 

Доповіді, інформації про роботу прокуратури (1946, 1948, 1950, 1960, 1962, 1967–1972). 

Доповідні записки, подання, протести, які виносяться прокуратурою на розгляд в партійні та 

радянські органи з питань прокурорсько-слідчої роботи (1955, 1957, 1959–1962, 1969–1984). 

Аналізи, огляди Прокуратури області про роботу прокурорів області (1946, 1949, 1958). 

Аналізи, огляди, узагальнення з усіх питань прокурорської та слідчої роботи (1945, 1947, 

1948, 1950, 1954–1957, 1961, 1962, 1967–1984). Доповідні записки, акти про результати 

перевірянь та повідомлення про виконання пропозицій з результатів перевірянь (1945, 1948, 

1950, 1951, 1958–1962, 1968–1984). 
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Ф. Р-4522  Управління сільського господарства виконавчого комітету Городищенської 

районної Ради народних депутатів м. Городище Черкаської області 

Справ: 578; 1967–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 567; 1967–1980 рр. 

Накази начальника управління з основної діяльності. 

Протоколи засідань технічної Ради управління і документи до них. Документи (аналізи, звіти, 

таблиці) бюро економічного аналізу господарської діяльності колгоспів (1974–1980). Звітні 

доповіді начальника управління (1969, 1970). 

Довідки, відомості органам вищого рівня про стан сільського господарства в районі (1974, 

1975, 1980). 

Перспективні плани розвитку сільського господарства колгоспів. Зведені виробничо-

фінансові плани по управлінню, річні виробничо-фінансові плани колгоспів та основні 

показники їх виконання. Річні звіти колгоспів. 

Річні звіти колгоспів з агротехніки та вирощування сільськогосподарських культур, 

статистичні звіти про виконання планів заготівель. Аналізи випробування посівних 

матеріалів, акти апробації насіння, про  наявність і стан насінницьких ділянок та сівозмін по 

колгоспах. Відомості, звіти про розповсюдження та впровадження передового досвіду в 

колгоспах. 

Документи (рішення, підрядні договори, акти, показники) про проведення меліоративних 

робіт в колгоспах (1971–1973). 

Плани племінної роботи, річні плани заходів з оздоровлення поголів’я худоби. Річні звіти про 

стан тваринництва, ветеринарних лікарів та районних лікарень про захворювання і гибель 

худоби. Документи з організації виробництва продукції тваринництва. 

Зведені річні плани капітальних робіт в колгоспах району. Звіти про виконання планів 

капітального будівництва. Акти приймання-здавання закінчених об’єктів в експлуатацію. 

Документи (накази, плани, звіти, листування) про механізацію та електрифікацію 

трудомістких процесів (1967, 1971–1980). 

Інформації, звіти про наявність та стан сільськогосподарської техніки в колгоспах району 

(1973–1975). 

Документи (плани, рацпропозиції, звіти, журнали реєстрації) з раціоналізації і винахідництва 

сільськогосподарського виробництва. 

Звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, річні статистичні звіти про роботу з 

кадрами, списки нагороджених урядовими нагородами. 

Документи (постанови, довідки, списки) про підсумки Всесоюзного та районного змагань 

колгоспів (1974–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат управління. Річні бухгалтерські звіти управління (1969, 

1970, 1974–1980). Зведені річні звіти про господарсько-фінансову діяльність колгоспів (1967–

1970, 1974–1980). Акти комплексних документальних ревізій фінансово-господарської 

діяльності управління (1967, 1969–1979). 

Документи (протоколи, статзвіти, фінансові звіти) профспілкового комітету профспілки 

(1974–1980). 

 

 

Опис 2 

Справ: 11; 1971–1980 рр. 
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Протоколи засідань Ради колгоспів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4523  Городищенський районний комітет народного контролю м. Городище Черкаської 

області 

Справ: 133; 1967–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 133; 1967–1991 рр. 

Постанови Черкаського обкому народного контролю (1975–1980). 

Протоколи засідань райкому і документи до них (1970–1991). Документи проведення нарад, 

семінарів з головами груп та позаштатними інспекторами райкому (1975, 1976, 1984–1987). 

Плани роботи райкому (1974–1979). 

Доповідні записки, довідки, акти райкому про виконання доручень та результати окремих 

перевірянь, направлені установам обласного рівня (1967–1979). 

Довідки, текстові та статистичні звіти про роботу райкому (1974–1990). 

Інформації, звіти про роботу груп і постів народного контролю, списки членів (1970–1974, 

1980–1990). 

Документи (акти, інформації, пояснюючі записки) перевірянь виробничої, господарської та 

фінансової діяльності підприємств, установ, організацій і колгоспів району, розглянуті на 

засіданнях райкому (1974–1991). 

Пропозиції, заяви, скарги громадян і документи з їх розгляду  та виконанню (1981–1986). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4524  Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників машинобудування і 

приладобудування м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 782; 1967–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 770; 1967–1988 рр. 

Постанови Центрального комітету профспілки, Черкаської обласної Ради профспілки, 

Черкаської обласної Ради профспілки (1981–1988). 

Протоколи: обласних звітно-виборних профспілкових конференцій і документи до них (1967, 

1969, 1971, 1973, 1975, 1979, 1981, 1984, 1986); пленумів обкому і документи до них; засідань 

президії обкому і документи до них; зборів профспілково-господарського активу обкому і 

документи до них (1978, 1980, 1981); звітно-виборних профспілкових конференцій та зборів 

низових профспілкових організацій і документи до них (1967–1980). 

Зведені статистичні звіти обкому та статистичні звіти низових профспілкових організацій про 

профспілкове членство, соцзмагання, навчання профактиву, роботу клубів, будинків 

культури і бібліотек. Довідки, інформації обкому про стан організаційно-масової, культурно-

масової, житлово-побутової та спортивно-масової роботи. 
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Інформації, статистичні звіти обкому і низових профспілкових організацій про підготовки та 

проведення звітів і виборів (1968, 1969, 1975–1982, 1986–1988). Одноразові статистичні звіти 

підприємств машинобудування про роботу товариських судів (1973, 1975–1985). 

Інформації, довідки про заходи підвищення культури виробництва, стан медичного 

обслуговування працівників, результати перевірянь стану трудової дисципліни та дотримання 

трудового законодавства. 

Звіти підприємств машинобудування області з раціоналізації і винахідництва (1970–1975). 

Документи (заходи, аналізи виробничого травматизму, довідки, інформації, звіти про нещасні 

випадки) з охорони праці і техніки безпеки на підприємствах машинобудування області 

(1967–1974, 1977–1988). Довідки, інформації та статистичні звіти обкому про тимчасову 

непрацездатність та боротьбу з захворюваністю (1972–1988). 

Статистичні звіти обкому про чисельність та склад керівних працівників, спеціалістів (1983–

1987). 

Колективні договори підприємств і організацій машинобудування області та документи 

(протоколи, акти, інформації) перевіряння їх виконання. 

Документи (соцзобов’язання, інформації, довідки) по соцзмаганню колективів підприємств і 

організацій машинобудування області та про рух за комуністичну працю. Виробничі 

характеристики на передовиків виробництва підприємств машинобудування (1967–1969). 

Зведені профбюджети обкому. Бюджети державного соціального страхування. Штатні 

розписи, кошториси витрат. Зведені річні звіти про виконання профбюджетів. Фінансові звіти 

про виконання бюджетів державного соціального страхування. Зведення фінансових звітів з 

кас взаємодопомоги (1967–1970, 1975–1988). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 12; 1968–1970 рр. 

Довідки, інформації, статистичні звіти про захворюваність, тимчасову непрацездатність на 

підприємствах (1969, 1970). 

Альбоми та фотоілюстрації про хід огляду культури виробництва, роботу клубів на 

підприємствах машинобудування. 

 

 

 

Ф. Р-4525  Уманська міська Рада професійних спілок м. Умань Черкаської області 

Справ: 22; 1974–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1974–1976 рр. 

Протоколи: міської конференції профспілок (1974); пленумів Ради; засідань президії Ради. 

Перспективні, річні та календарні плани роботи президії Ради, Заходи, плани навчання 

профактиву та наставників. 

Квартальні плани роботи, довідки, інформації про організаційно-масову, виробничо-масову, 

культурно-масову та житлово-побутову роботи, з охорони праці. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4526  Смілянська міська Рада професійних спілок м. Сміла Черкаської області 
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Справ: 12; 1975–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1975, 1976 рр. 

Протоколи: міської конференції профспілок (1975); пленумів Ради; засідань президії Ради; 

зборів міського профактиву (1976). 

Перспективні, річні та квартальні плани роботи Ради. 

Кошториси витрат та фінансові звіти про виконання кошторисів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4527  Відділ культури виконавчого комітету Кам’янської районної Ради народних 

депутатів м. Кам’янка Черкаської області 

Справ: 167; 1957–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 167; 1957–1980 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського облуправління культури (1969–1971); рішення 

райвиконкому (1970, 1972–1980). 

Протоколи засідань Ради з культурного будівництва (1972–1980). Документи (плани, 

програми та інш.) нарад та семінарів працівників культурно-освітніх установ (1970–1972, 

1974–1980). 

Плани роботи: відділу (1967–1980); культурно-освітніх установ (1978–1980). 

Довідки, інформації про перевіряння роботи відділу органами вищого рівня (1976, 1977). 

Доповіді, інформації та листування з питань керівництва, організації і методики культурно-

масової роботи (1969–1980). 

Доповідні записки, довідки, інформації про роботу відділу (1962, 1967, 1968, 1976–1980). 

Річні текстові звіти відділу та підвідомчих установ (1960, 1961, 1969–1972, 1974, 1975). 

Статистичні звіти відділу про роботу культурно-освітніх установ (1969–1971, 1977–1980). 

Довідки, річні звіти з охорони пам’ятників історії та культури, списки пам’ятників (1973, 

1977). 

Документи (протоколи, плани, програми, списки учасників) організаційного комітету з 

підсумків огляду художньої самодіяльності (1968, 1970–1973, 1976–1980). 

Статистичні звіти про чисельність працівників апарату відділу та підвідомчих установ (1969–

1980). Списки працівників культурно-освітніх установ району (1970, 1972, 1976–1980). 

Соцзобов’язання працівників культури та підсумки  їх виконання (1973–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу та підвідомчих установ (1957, 1959–1962, 1967, 

1969–1980). Річні бухгалтерські звіти відділу (1958–1966, 1968–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4528  Черкаський філіал проектно-технологічного тресту ―Київоргтехбуд‖ м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 77; 1962–1977 рр. 
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Опис 1 

Справ: 56; 1962–1977 рр. 

Розпорядження Ради Міністрів УРСР, постанови Черкаського Раднаргоспу про організацію 

бюро (філіалу) (1962). Накази начальника філіалу з основної діяльності (1963–1977). 

Документи про організацію та діяльність бюро (філіалу) (1962–1970). 

Календарні та тематичні плани роботи (1963–1965, 1970). 

Звіти про роботу філіалу (1972–1976). Статистичні звіти про виконання плану впровадження 

нової техніки та виконання тематичного плану (1964–1969). 

Статистичні звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, чисельність і склад 

спеціалістів, чисельність працівників і службовців за статтю, віком та стажем роботи, 

плинність спеціалістів та рух молодих спеціалістів (1963–1976). 

Плани з праці. Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат, Річні бухгалтерські 

звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 21; 1965–1977 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів і документи до них; загальних зборів 

членів профспілки (1968–1977); засідань місцевого комітету (1966–1977). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1968–1974, 1976). 

Кошториси витрат (1968–1976). Річні фінансові  звіти (1968–1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4529  Уманський краєзнавчий музей Київського обласного комітету у справах 

культурно-освітніх установ м. Умань Київської області 

Справ: 3; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1944–1946 рр. 

Річні плани роботи музею (1945, 1946). 

Тематико-експозиційний план розділу експозиції ―Відновлення народного господарства в 

післявоєнний період 1944–1954 рр.‖ (1944). 

 

 

Ф. Р-4530  Уманська середня школа-інтернат № 1 відділу народної освіти виконавчого 

комітету Уманської міської Ради народних депутатів м. Умань Черкаської області 

Справ: 168; 1961–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 157; 1961–1979 рр. 

Протоколи: нарад при директорі школи (1978–1980); засідань педагогічної ради (1961–1981); 

засідань методичних об’єднань учителів та плани роботи (1961, 1963, 1964, 1970, 1971, 1973–

1976); методичних і предметних комісій та плани роботи (1967–1973); методичних секцій та 

документи до них (1961, 1964–1966); засідань комісії міськвиконкому з оприділення дітей в 

школу (1961, 1962, 1964). 
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Перспективні плани розвитку школи (1971–1980). Оперативні плани роботи школи (1961–

1963, 1965, 1976–1979). Річні плани учбово-виховної роботи (1964, 1966–1975). Плани 

методичної роботи та інформації про організацію і проведення методичної роботи в школі 

(1962–1965). 

Документи (акти, довідки, інформації, висновки) інспекторських перевірянь діяльності школи 

(1970–1974, 1978, 1979); учителів про виконання учбової програми та виховної роботи (1973–

1975). Статистичні звіти про рух та успішність учнів. 

Статистичний звіт про чисельність працівників і службовців за статтю, віком та стажем 

роботи (1962). 

Договори на соцзмагання між школами, соцзобов’язання колективів (1971–1975). 

Акти приймання-передавання справ при зміні директора (1969, 1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1961–1964, 1966–1968, 1971–1979). Річні бухгалтерські 

звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 11; 1974–1981 рр. 

Протоколи: постійно-діючих виробничих нарад учителів і вихователів школи (1981, 1982); 

звітно-виборних профспілкових зборів (1980–1982); засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1974, 1977, 1979). 

Соцзобов’язання учителів і вихователів та довідки про їх виконання (1976–1979, 1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4531  Прокуратура міста Умані Прокуратури Черкаської області м. Умань Черкаської 

області 

Справ: 93; 1963–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 93; 1963–1975 рр. 

Накази, розпорядження прокурора Черкаської області (1967, 1968, 1972). 

Протоколи міжвідомчих нарад і документи до них (1964–1968, 1971–1975). 

Доповіді, довідки про роботу прокуратури (1963–1970, 1974, 1975). 

Подання, протести, які виносяться прокуратурою на розгляд підприємств, установ, 

організацій та виконкомам місцевих Рад (1974, 1975). Аналізи, огляди, узагальнення з питань 

прокурорської і слідчої роботи. 

Річні оперативно-статистичні звіти  прокуратури. 

Припинені кримінальні справи, наглядові виробництва по справах за звинуваченням 

громадян. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 
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Ф. Р-4533  Уманська фабрика художніх виробів ім.30-річчя ВЛКСМ Республіканського 

промислового об’єднання художніх промислів Міністерства місцевої промисловості УРСР м. 

Умань Черкаської області 

Справ: 357; 1960–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 296; 1960–1980 рр. 

Накази Республіканського об’єднання художніх промислів (1975–1980); рішення 

міськвиконкому (1973, 1975–1980). Накази директора фабрики з основної діяльності (1970–

1980). 

Техніко-промислово-фінансові плани. Плани з усіх видів діяльності фабрики. Фінансові 

плани (1975–1980). 

Аналізи виконання, статистичні звіти про виконання планів з продукції, праці, реалізації 

товарної продукції, про витрати палива і електроенергії. 

Протоколи нарад ―Дня якості‖, статистичні звіти про якість продукції, свідоцтва про 

реєстрацію продукції (1975–1980). 

Документи: (заяви, звіти, розрахунки) з раціоналізації і винахідництва (1966–1980); звіти про 

розвиток і впровадження нової техніки (1961, 1967–1969, 1971–1980); (аналізи, інформації, 

відомості) науково-технічного товариства (1973–1980); (плани, інформації, звіти) з наукової 

організації праці (1967–1969, 1973–1980); (плани, заходи, інформації, звіти про потерпілих 

при нещасних випадках) (1966–1980). 

Документи (плани підготовки і підвищення кваліфікації кадрів та звіти про їх виконання, 

річні звіти, нагородні листи, виробничі характеристики) про роботу з кадрами (1966–1980). 

Колективні договори між адміністрацією фабрики і фабричним  комітетом профспілки та 

акти перевіряння їх виконання (1962, 1966, 1970, 1971, 1975). 

Соцзобов’язання колективу фабрики, інформації та довідки про їх виконання (1975–1980). 

Акти приймання-передавання справ при зміні директора (1967–1977). 

Штатні розписи, кошториси витрат. річні бухгалтерські звіти. Акти комплексних 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності фабрики (1977–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 61; 1961–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1963, 1966, 1976, 1977, 1979, 1980); 

звітно-виборних профспілкових зборів (1972–1974); загальних зборів членів профспілки 

(1967–1969, 1971, 1979, 1980); засідань фабричного комітету (1961–1983). Звітні доповіді 

голови фабричного комітету (1966–1969). 

Плани роботи фабричного комітету (1965–1967, 1969, 1972, 1979, 1980). 

Статистичні звіти фабричного комітету з усіх видів  діяльності (1973–1980). 

Колективні договори між адміністрацією фабрики і фабричним комітетом та акти 

перевіряння їх виконання (1966, 1968, 1969, 1974, 1980). 

Соцзобов’язання колективу фабрики і показники їх виконання (1967–1969, 1972). 

Кошториси витрат (1965, 1966, 1968, 1969, 1972–1978, 1980). Річні фінансові звіти (1965, 

1968, 1969, 1972–1978, 1980). 
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Ф. Р-4534  Черкаська обласна Рада по туризму і екскурсіях Української республіканської 

Ради по туризму і екскурсіях м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 185; 1965–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 121; 1965–1985 рр. 

Постанови: президії Центральної Ради по туризму і екскурсіях (1974); республіканської Ради 

по туризму і екскурсіях (1970, 1972, 1973); президії Черкаської обласної Ради профспілок 

(1972, 1975). Розпорядження голови облради з основної діяльності (1974–1985). 

Протоколи: пленумів облради (1966, 1967, 1970, 1972, 1974–1978); засідань президії облради. 

Плани роботи облради (1966, 1967, 1969–1971, 1974). Плани, заходи з туризму і екскурсіям 

(1966, 1967, 1969, 1972). Зведені господарсько-фінансові плани облради (1965–1980, 1982, 

1983). Господарсько-фінансові плани туристських баз (1970, 1971). Плани з праці (1967, 1968, 

1970–1973). 

Довідки, інформації про роботу облради (1965, 1967, 1968, 1972–1974). Доповіді, довідки, 

інформації про роботу облради з туризму і екскурсіям (1965–1967, 1969–1973). Звіти з праці 

(1965, 1967, 1968). 

Звіти про роботу з кадрами, чисельність працівників за статтю, віком і стажем роботи та 

чисельність спеціалістів (1965, 1967–1971). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1965–1979). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 12; 1966–1971 рр. 

Протоколи: пленумів облради; засідань президії облради. 

Плани роботи облради. Плани, заходи з туризму і екскурсіям. Зведені господарсько-фінансові 

плани облради. Господарсько-фінансові плани туристських баз. Плани з праці. 

Довідки, інформації про роботу облради. Доповіді, довідки, інформації про роботу облради з 

туризму і екскурсіям. Звіти з праці. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 52; 1968–1983 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1969–1974, 1977–1983); загальних зборів 

членів профспілки; засідань місцевого комітету. Звітні доповіді голови місцевого комітету 

(1968–1974, 1977, 1978, 1980, 1981). 

Плани роботи місцевого комітету (1969, 1970, 1974, 1981). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1968, 1969, 1972, 1974–1976, 

1978–1981). 

Кошториси прибутків і видатків (1973–1975, 1978, 1980, 1981). Річні фінансові звіти (1972–

1981). 

 

 

 

Ф. Р-4535  Лисянський районний комітет професійної спілки медичних працівників смт. 

Лисянка  Лисянського району Черкаської області 

Справ: 52; 1959–1961, 1965–1980 рр. 

Опис 1 

Справ: 40; 1959–1961, 1965–1975 рр. 
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Протоколи: районних конференцій і документи до них (1965–1967, 1969, 1970, 1974); 

пленумів райкому і документи до них (1969, 1973, 1975); засідань президії райкому. 

Плани роботи президії райкому (1960, 1961, 1968, 1969, 1973–1975). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1965–1967, 1969, 1971–1974). Звіти з 

організаційно-масової роботи (1967–1969). Підсумки культурно-виховної та виробничо-

масової роботи (1968, 1969). 

Кошториси витрат (1961, 1965–1974). Річні фінансові звіти (1965–1974). 

 

 

Опис 2 

Справ: 12; 1976–1980 рр. 

Протоколи: районних конференцій і документи до них; пленумів райкому і документи до 

них; засідань президії райкому. 

Плани роботи президії райкому. 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4536  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше Травня‖ с. Шестеринці 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 43; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1944–1958 рр. 

Постанови райвиконкому (1947–1949). 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1944–1956, 1958). 

Виробничі плани (1947, 1956, 1957). 

Одноразові: статистичні звіти про наявність насіння і посадкового матеріалу, сортові посіви 

та збирання урожаю (1958). 

Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1950–1958). 

Прибутково-видаткові кошториси (1956, 1957), Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1947–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4537  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖ с. Будище Лисянського 

району Київської області 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспу (1944, 1945, 1948, 

1949). 

Виробничі плани (1947, 1949). 
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Договори на соцзмагання між колгоспами і акти перевіряння їх виконання (1949, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1950). 

Книги головних рахунків (1945, 1946). Книга обліку натуральних прибутків і їх 

розприділення (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4538  Насіннєвий радгосп ―50-річчя Жовтня‖ Українського республіканського 

об’єднання ―Укрсортнасіннєовоч‖  Міністерства сільського господарства УРСР с. Шубині 

Стави Лисянського району Черкаської області  

Справ: 231; 1967–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 167; 1967–1980 рр. 

Директиви, накази Міністерств сільського господарства СРСР і УРСР (1972); накази 

Українського республіканського об’єднання (1975–1980); накази, постанови Черкаського 

спецтресту м’ясо-молочних радгоспів (1967–1973); рішення, розпорядження райвиконкому. 

Накази директора радгоспу з основної діяльності (1979, 1980). 

Протоколи виробничих нарад (1968–1970). Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро 

економічного аналізу (1970–1980). 

Перспективні плани розвитку радгоспу. Виробничо-фінансові плани. 

Основні показники виробничо-фінансових планів. 

Документи (титульні списки, плани, кошториси, звіти) з капітального будівництва (1967–

1970). Звіти про роботу з кадрами. 

Агрономічні звіти. Зоотехнічні звіти (1972–1980). Звіти по тваринництву (1967–1971). 

Соцзобов’язання радгоспу (1970, 1973–1980). 

Акти приймання-передавання справ при зміні директора (1971, 1972). 

Акт про роздрібнення радгоспу ―13-річчя Жовтня‖ с. Мар’янівка та утворення радгоспу ―50-

річчя Жовтня‖ с. Шубині Стави (1967). 

Штатні розписи. Кошториси витрат (1972–1980). Річні бухгалтерські звіти. 

Книги історії полів і сівозмін радгоспу (1967–1973, 1975–1979). Технологічні карти (1968–

1973, 1975). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 64; 1967–1980 рр. 

Постанови дирекції і робітничого комітету (1967–1969, 1971–1973). 

Протоколи засідань робітничого комітету профспілки. Звітні доповіді голови робітничого 

комітету (1969–1971). 

Плани роботи робітничого комітету (1969, 1970, 1973–1980). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності. 

Колективні умови між адміністрацією радгоспу і робітничим комітетом (1967–1978). 

Кошториси витрат (1968–1970, 1972–1980). Річні фінансові звіти (1967–1969, 1971–1980). 

 

 

Ф. Р-4539  Звенигородське районне споживче товариство (райст) Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств (облспоживспілка) м. Звенигородка Черкаської області 
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Справ: 380; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 352; 1944–1973 рр. 

Постанови: Київської облспоживспілки (1951, 1952); Черкаської облспоживспілки (1954, 

1957–1973); рішення райвиконкому (1962, 1963, 1970–1973). 

Постанови, розпорядження правління райст (1964–1967, 1971–1973). 

Протоколи: засідань правління райст (1964–1966); зборів районного кооперативного активу 

(1970—1972); зборів уповноважених пайовиків (1969, 1972). 

Перспективні плани з усіх видів діяльності райст (1956–1965, 1971–1975). Річні плани з усіх 

видів діяльності райст (1953–1960, 1964–1973). Плани роботи правління райст (1965–1973). 

Виробничо-господарські плани райст і контрольні цифри до них (1961–1973). Плани 

господарської діяльності підвідомчих організацій і підприємств (1967–1973). Річні ліміти з 

усіх видів діяльності (1947, 1948, 1954, 1955, 1964, 1966). Плани з праці (1964–1973). 

Доповіді голови правління райст про виробничо-господарську діяльність (1961–1973). 

Аналізи господарсько-фінансової діяльності райст (1961–1969). Річні статистичні звіти про 

виробничу діяльність райст (1951–1955, 1958–1969); сільських  споживчих товариств (1958, 

1962–1967, 1969, 1971, 1973). Звіти райст про організаційно-масову роботу (1968–1973). 

Дислокація торгівельної мережі району (1962, 1964–1967, 1970–1973). Плани товарообігу 

сільських споживчих товариств (1966–1973). Документи (доходи, інформації, відомості) про 

впровадження прогресивних форм в торгівлі (1964, 1965, 1967, 1971–1973). 

Документи: (плани, титульні списки, довідки) з капітального будівництва (1963); (постанови, 

положення, плани, інформації) з наукової організації праці (1969, 1971, 1972); (заходи, 

інформації, акти) з охорони праці і техніки безпеки (1964–1973). 

Плани підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, річні звіти про роботу з кадрами (1961–

1973). 

Документи (договори на соцзмагання, соцзобов’язання, постанови, протоколи, подання, 

характеристики) з соцзмагання райст і сільських споживчих товариств та про нагородження 

(1955, 1962, 1964–1973). 

Штатні розписи, кошториси витрат: райст (1949, 1954–1973); підвідомчих організацій (1963–

1973). Річні бухгалтерські звіти: райст; підвідомчих підприємств і організацій (1961–1973). 

 

 

Опис 2 

Справ: 28; 1974–1980 рр. 

Постанови правління райпо та спільні постанови правління райпо і райкому профспілки 

працівників державної торгівлі і споживчої  кооперації. Розпорядження правління райпо 

(1976, 1977, 1979, 1980). 

Протоколи засідань правління райпо. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4540  Звенигородський сільськогосподарський технікум управління учбових закладів 

Міністерства сільського господарства УРСР м. Звенигородка Черкаської  області 

Справ: 305; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 305; 1944–975 рр. 

Накази, розпорядження управління вузів і технікумів Народного комісаріату землеробства 

УРСР (1944, 1945); накази: Міністерства технічних культур УРСР (1946); Міністерства 

сільського господарства УРСР (1947–1949, 1952); управління сільськогосподарських закладів 

Міністерства технічних культур УРСР (1946); управління учбових закладів Міністерства 

сільського господарства УРСР (1947–1971). 

Протоколи: виробничих нарад (1945); засідань педагогічної ради і плани роботи (1949–1961, 

1964–1976); засідань предметних комісій (1949–1976); засідань державної комісії (1954); 

засідань приймальної комісії (1952). 

Учбові плани (1947–1954, 1957–1966). Плани: приймання учнів (1944, 1949, 1950, 1952, 1972–

1975); розприділення випускників технікуму (1947, 1958, 1959, 1965); науково-дослідної 

роботи (1950–1955, 1961, 1962, 1968); політико-виховної і культурно-масової роботи (1952, 

1965–1970); з праці (1965–1967). 

Довідка-характеристика технікуму (1948). Паспорт технікуму (1946). 

Звіти: про учбово-виховну роботу (1948–1953, 1956, 1958, 1960–1974); про науково-дослідну 

роботу (1949, 1951–1953); про підсумки проведення державних екзаменів (1955, 1967, 1969, 

1971); про склад учнів по курсах (1944). Річні звіти: про склад учнів, чисельність та рух 

студентів (1961–1971, 1974); з праці (1964, 1965, 1967–1971). 

Журнали  обліку відвідувань уроків директором технікуму (1966, 1967). 

Штатні розписи (1954–1971). Кошториси витрат (1944–1952, 1954–1974). Річні бухгалтерські 

звіти (1944–1971, 1973, 1974). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4541  Звенигородське лісозаготівельне господарство (лісгоспзаг) Черкаського обласного 

управління лісового господарства і заготівель м. Звенигородка Черкаської області 

Справ: 692; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 615; 1944–1972 рр. 

Накази, розпорядження Київського облуправління  лісоохорони і лісонасаджень (1944–1953); 

Черкаського облуправління лісового господарства (1959–1971); рішення райвиконкому 

(1968–1971). 

Протоколи: виробничо-технічних нарад (1963); бюро економічного аналізу (1968). 

Перспективні плани лісового господарства (1959, 1960, 1971–1975). Плани: лісокультурних 

робіт (1944–1948, 1950, 1952, 1954, 1968–1971); з виробництва, собівартості продукції та з 

праці (1944–1947, 1965–1972). Техніко-промислово-фінансові плани (1959–1972). Виробничо-

технічні плани лісокультурних робіт (1944–1956). Виробничо-фінансові плани лісгоспу 

(1949–1956, 1959–1972). Торгівельно-виробничі плани магазину-складу (1946–1949). 

Промислово-фінансові плани і з госпрозрахункової діяльності (1952–1957); утильцеху і 

підсобного господарства (1947–1951, 1958). 

Доповіді директора: з лісонасаджень (1946–1952); про виробничу і господарську діяльність 

по бюджетному господарству (1944–1946, 1949–1964); про господарську діяльність з 

госпрозрахунку (1959–1962). Річні звіти про виконання планів з виробництва і собівартості 

продукції, з праці (1965–1972). Статистичні звіти про виконання лісокультурних і 

лісогосподарських робіт (1946–1950, 1965–1972). Звіти про наявність лісорозсадників, їх 
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місцерозташування (1946–1953). Санітарні огляди лісу та документи з лісозахисту (1944–

1951, 1959–1972). 

Листування з Черкаським облуправлінням лісового господарства з питань організації і 

ведення лісового господарства та нагляду за лісом (1954–1959, 1965–1967). 

Документи: (відомості обліку експлуатаційних і спеціальних зон та описання їх 

характеристик особливостей, вік породи, таблиці, відомості, акти) з обліку лісового фонду та 

розприділення по зонах (1944–1951, 1956, 1960, 1963, 1965–1970); (плани, звіти, відомості, 

акти ревізій, листування, таксаційні описання) про лісогосподарські заходи в колгоспних 

лісах (1950–1954); інвентаризації лісорозсадників, їх продукції та майна (1944, 1965–1972). 

Акти: приймання лісокультур (1944–1956, 1965–1972); передавання площ державного 

лісового фонду колгоспам та організаціям (1946–1948, 1953). Проекти лісових культур (1959–

1964). Баланси посадкового матеріалу та лісового насіння (1959–1961, 1965–1971). 

Документи: (плани фінансування, титульні списки, кошториси, акти  приймання об’єктів в 

експлуатацію) з капітального будівництва (1946, 1950–1972); (плани, рацпропозиції, 

описання, звіти) з раціоналізації і винахідництва (1946, 1959–1961, 1964, 1968–1972); (накази, 

плани, звіти) з нової техніки, механізації та інтенсифікації виробничих процесів (1962–1964, 

1968–1971); плани роботи, звіти з наукової організації праці (1969–1972); (накази, плани, 

інформації, аналізи) з охорони праці і техніки безпеки (1945–1953, 1959–1968, 1971, 1972). 

Плани підготовки і підвищення кваліфікації кадрів та річні звіти про їх виконання, звіти про 

розприділення працівників за розмірами зарплати (1945–1948, 1959–1971). 

Договори на соцзмагання між лісгоспами та акти перевіряння їх виконання (1946–1953, 1959–

1972). 

Колективні договори між адміністрацією лісгоспу і робітничим комітетом профспілки та акти 

перевіряння їх виконання (1952–1972). 

Штатні розписи, кошториси витрат: лісгоспу з бюджетного господарства (1944, 1945, 1948–

1970); з госпрозрахунку (1954, 1956, 1958–1962); утиль цеху та підсобного господарства 

(1944, 1947–1953); магазину-складу (1944, 1945, 1948, 1949). Річні бухгалтерські звіти: 

лісгоспу з бюджетного господарства; з госпрозрахункової діяльності (1944, 1946, 1947, 1950–

1963); магазину-складу (1944–1949). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності 

лісгоспу (1945, 1948, 1949). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 21; 1973–1980 рр. 

Накази директора лісгоспу з основної діяльності. 

Документи (протоколи, колдоговір, кошториси) робітничого комітету профспілки (1976–

1981). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 56; 1961–1971 рр. 

Директивні розпорядження, постанови президії Черкаської обласної Ради профспілки. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1961, 1963, 1965, 1967–1971); 

засідань робітничого комітету (1961–1968). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси прибутків і видатків. Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р-4542  Фінансовий відділ Ватутінської міської Ради депутатів трудящих м. Ватутіне 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 21; 1962–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1962–1964 рр. 

Директиви розпорядження Черкаського обласного фінансового відділу (1963, 1964); рішення 

міськвиконкому (1963, 1964). 

Місцевий бюджет міста (1963, 1964). Річні звіти про виконання місцевого бюджету (1962, 

1963). 

Листування з Черкаським обласним  фінансовим відділом з місцевого бюджету та державних 

прибутків (1963, 1964). 

Річні звіти: про підсумки обліку платників та  обрахування прибуткового податку з населення 

(1964); про обрахування прибутків з будівель та земельної ренти (1963, 1964); про 

обрахування та надходження сум податку з видовищ (1964). 

Річні  звіти про роботу по штатах (1963, 1964). 

Річні бухгалтерські звіти про виконання кошторисів витрат (1963, 1964). 

Журнали реєстрації штатних розписів і кошторисів витрат (1963, 1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4543  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Звенигородському району 

(Уповмінзаг) м. Звенигородка Черкаської області 

Справ: 54; 1944–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1944–1956 рр. 

Накази: Уповмінзагу СРСР по Київській області (1944, 1945, 1947, 1949, 1952, 1953); 

Уповмінзагу СРСР по Черкаській області (1956); рішення райвиконкому (1952–1955). 

Плани обов’язкових постачань: продуктів тваринництва (1944, 1948–1950); продуктів 

рільництва (1945, 1946, 1950, 1951). 

Річні звіти про виконання обов’язкових постачань сільськогосподарських продуктів (1950). 

Виконавчі звіти про виконання планів обов’язкових постачань: продуктів тваринництва 

(1944, 1946–1949, 1951); продуктів рільництва (1946, 1947, 1949). 

Соцзобов’язання колективу заготівельників (1952). 

Штатні розписи (1946–1950). Кошториси витрат (1944–1948, 1950, 1951). Річні бухгалтерські 

звіти (1944–1951). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності Уповммінзагу (1948–

1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4544  Звенигородський чавуноливарний завод Республіканського промислового 

об’єднання музичних інструментів ―Укрмузпром‖ м.Звенигородка Черкаської області 

Справ: 479; 1944–1979 рр. 
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Опис 1 

Справ: 382; 1944–1979 рр. 

Накази: Міністерства місцевого промисловості УРСР (1948–1951); Республіканського тресту 

―Укрмузрадіопром‖ (1953–1957); Головного управління музичної промисловості УРСР 

(1966–1973); Черкаського облуправління місцевого промисловості (1958–1961, 1963); 

управління виробництва культурно-побутових товарів (1964, 1965). 

Протоколи постійно-діючої наради (1964, 1971). Протоколи засідань, плани роботи, 

інформації бюро економічного аналізу (1971, 1972). 

Листування з Головним управлінням ―Укрмузрадіопром‖, Черкаським облуправлінням, 

трестом культурно-побутових товарів з питань планування, контролю та виробничої 

діяльності (1944–1961). 

Перспективні плани розвитку заводу (1966–1975). Техніко-промислово-фінансові плани 

(1944, 1949–1951, 1953–1957, 1962–1972, 1977, 1978). Плани, ліміти та контрольні цифри до 

техпромфінпланів (1962–1965). Плани з виробництва, собівартості продукції та праці (1967–

1974). Промислово-фінансові плани (1958–1961). Виробничі плани (1951, 1967). Ліміти з 

праці (1947–1950). Фінансові плани (1952, 1965–1974). 

Річні звіти про виконання планів з продукції та праці (1944–1952, 1959–1979). 

Документи: (протоколи технічної ради, рацпропозиції, акти впровадження, розрахунки) з 

раціоналізації і винахідництва (1960–1970); (плани, звіти, акти) про впровадження нової 

техніки та механізації виробничих процесів (1959, 1960, 1963–1970, 1974, 1975); (плани, 

заходи, інформації, довідки) з наукової організації праці (1966); (плани капіталовкладень, 

кошториси, розрахунки, звіти) з капітального будівництва (1948, 1960, 1971–1975); (вказівки, 

плани, заходи, відомості, річні звіти про потерпілих при нещасних випадках) з охорони праці 

і техніки безпеки (1958–1976, 1979). 

Річні звіти про роботу з кадрами (1966, 1971–1979). 

Соцзобов'язання колективу заводу та акти перевіряння їх виконання (1959, 1964–1976, 1979). 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом профспілки (1947–

1950, 1952, 1958–1979). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1972, 1974–1976, 1978). Річні бухгалтерські звіти 

(1944–1973). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 97; 1953–1972, 1974 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1953–1965). 

Протоколи: загальних зборів членів  профспілки (1959–1972, 1974); засідань заводського 

комітету (1953–1972, 1974, 1975). 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1962–1972). 

Договори на соцзмагання між заводами, соцзобов’язання колективів та акти перевіряння їх 

виконання (1953–1958, 1961–1963). 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом (1953, 1954, 1961). 

Кошториси прибутків і видатків. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4546  Жашківська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Жашків Черкаської області 
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Справ: 168; 1947–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 168; 1947–1975 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1968, 1969, 1971, 1973, 1974). Накази головного 

лікаря з основної діяльності (1969–1975). 

Протоколи: засідань медичної ради і документи до них (1966–1975); занять з акушерами 

району (1969). 

Мережа установ охорони здоров’я району (1969, 1973). Плани основних організаційних 

заходів лікарні (1965, 1966, 1970–1974). Заходи: з покращення медичного обслуговування 

населення (1969–1975); по боротьбі з венеричними захворюваннями (1969); зі зниження 

захворювань з тимчасовою втратою непрацездатності (1973, 1974). 

Листування з Черкаським облвідділом охорони здоров’я, райвиконкомом про охорону 

материнства і дитинства та зниженню інвалідності (1970, 1971, 1973–1976). 

Довідки, акти про результати перевірянь роботи медичних установ району органами вищого 

рівня (1974). 

Аналіз діяльності лікарні (1968). Довідки, інформації, річні звіти про охорону здоров’я в 

районі (1961, 1969–1975). Довідники санітарно-статистичних показників з охорони здоров’я 

району (1967–1972). Доповіді, довідки про стан медичного обслуговування населення району 

(1968, 1974, 1975). Довідки, інформації: про санітарно-профілактичну та лікувальну роботу в 

районі (1972, 1973); про діяльність лікувальних установ району (1969–1971, 1973–1975). 

Квартальні звіти про профілактичні огляди (1968–1975). 

Соцзобов’язання колективу медичних працівників (1974). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти (1950–1955, 1963–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4547  Жашківський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи і наукових установ м. Жашків Черкаської області 

Справ: 57; 1962–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 57; 1962–1974 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1972). 

Протоколи: засідань районної профспілкової конференції (1969); засідань пленумів райкому і 

документи до них (1969–1974); засідань президії райкому і документи до них (1968–1975). 

Звітні доповіді голови райкому (1967–1969). 

Плани роботи райкому (1962, 1963, 1970–1974). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1967–1974). Інформації про роботу 

первинних профорганізацій (1972–1975). Звіти про підсумки виборів в первинних 

профорганізаціях (1970–1975). 

Угоди на проведення заходів з охорони  праці, техніки безпеки та промислової санітарії 

(1973, 1974). 

Соцзобов’язання про підготовку шкіл до нового навчального року (1970, 1974, 1975). 

Кошториси витрат (1966, 1968–1974). Річні фінансові звіти (1966–1974). 
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Ф. Р-4548  Жашківський районний комітет народного контролю м. Жашків Черкаської 

області 

Справ: 118; 1963–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 118; 1963–1980 рр. 

Протоколи засідань райкому і документи до них (1976–1980). 

Плани роботи райкому (1976–1980). Плани роботи, довідки, списки позаштатних відділів 

райкому (1970, 1976, 1980). 

Постанови райкому та списки осіб, представлених до нагороди Почесним значком і 

Почесною грамотою за активну роботу в органах народного контролю (1971, 1973). 

Доповідні записки, довідки, статистичні звіти про діяльність райкому (1964–1968, 1970, 1972, 

1973, 1975–1980). Статистичні звіти про роботу груп і постів народного контролю, довідки 

про вибори і звіти груп і постів народного контролю, списки їх членів (1965–1979). 

Документи (доповідні записки, довідки, акти, пояснюючі записки) з перевірянь виробничої, 

господарської та фінансової діяльності установ, організацій, підприємств та колгоспів 

району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4549  Планова комісія виконавчого комітету Жашківської районної Ради депутатів 

трудящих м. Жашків Черкаської області 

Справ: 135; 1946–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 135; 1946–1974 рр. 

Протоколи засідань планової комісії (1966–1974). Плани роботи комісії (1966–1974). Довідка 

про перевіряння стану роботи планової комісії обласною плановою комісією (1968). Довідка, 

інформації про роботу комісії (1972, 1973). 

Проекти планів розвитку народного господарства району (1956, 1957, 1964, 1965, 1968, 1971–

1975). Перспективні плани розвитку народного господарства району (1955–1960, 1962–1966). 

Державні плани розвитку народного господарства району (1958, 1969–1971, 1974). Плани 

розвитку народного господарства району (1947, 1952–1954, 1960, 1962–1967, 1972, 1973). 

Основні показники п’ятирічного плану розвитку народного господарства району (1971–1975). 

Аналізи розрахунків, відомості та звіти про виконання планів розвитку народного 

господарства району (1946, 1957, 1959, 1961–1968, 1971–1974). Економічні довідки 

народного господарства району (1951–1958). 

Коротка техніко-економічна характеристика міста (1966). 

Державні плани відбудови і розвитку сільського господарства району (1948, 1954). 

Перспективний план розвитку сільського господарства району (1955–1960). Плани розвитку 

сільського господарства: району (1956, 1957, 1960–1962); по колгоспах району (1959–1965). 

Плани закупівель сільськогосподарських продуктів (1965–1975). Плани захисту грунтів від 

водної і вітрової ерозії (1962–1970). Аналіз розвитку та виконання плану сільського 

господарства (1955). Зведення про стан тваринництва в колгоспах та радгоспах району (1971, 
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1972). Річні звіти: про виконання плану заготівель сільськогосподарських продуктів (1965); 

про розвиток птахівництва в районі (1952). Районні книги реєстрації сівозмін, введених в 

колгоспах району (1949, 1950). 

Документи (плани з виробництва продукції, зведення, річні звіти, листування) про роботу 

місцевої промисловості району (1946, 1947, 1954, 1968–1974). 

Семирічний план соціально-культурного будівництва району (1959–1965). Відомості, 

інформації про будівництво соціально-культурних закладів (1967, 1969). 

План розвитку мережі медичних закладів району (1963–1970). 

 

 

Ф. Р-4550  Жашківська дитяча семирічна музична школа управління культури виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м.Жашків Черкаської області 

Справ: 40; 1958–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1958–1969 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1958–1971); методичних засідань (1959–1962); 

методичних секцій (1968–1970); загальношкільних батьківських зборів (1958, 1959, 1962, 

1963); батьківських зборів (1969). 

Плани учбово-виховної роботи (1958–1965, 1969). 

Акт обстеження роботи школи інспектором облуправління культури (1966). 

Річні звіти про навчально-виховну роботу. 

Кошториси витрат (1964, 1965). Річний фінансовий звіт (1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4551  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Жашківському району м. 

Жашків Черкаської області 

Справ: 28; 1944–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1944–1953 рр. 

Виконавчі звіти про виконання обов’язкових постачань (1944–1951). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1950, 1953). Річні фінансові звіти (1944–1946, 

1948–1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4552  Корсунь-Шевченківська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

Справ: 169; 1958–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 87; 1958–1972 рр. 
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Рішення райвиконкому (1969–1971). Накази головного лікаря з основної діяльності (1972). 

Протоколи: загальних районних нарад медичних працівників (1970–1975); засідань медичної 

ради лікарні (1970–1975); виробничих нарад (1969); оперативних нарад лікарів (1967–1969). 

Річні плани лікарні (1964–1970). плани основних організаційних заходів установ охорони 

здоров’я (1971, 1972). 

Річні звіти: про роботу лікарні (1972); головного лікаря (1968); про роботу з охорони здоров’я 

району (1958–1971); лікувальних установ (1961, 1962). Річні статистичні звіти з охорони 

здоров’я про кадри медичних установ (1968–1972). 

Звіти громадських оглядів лікувальних установ (1969, 1971, 1972). 

Штатні розписи (1959–1961, 1965–1970). Кошториси витрат (1958, 1959, 1962, 1964, 1966–

1972). Річні бухгалтерські звіти (1958, 1960–1962, 1964, 1966–1968, 1970–1972). Річні звіти з 

праці (1964–1966, 1970–1972). 

 

 

Опис 2 

Справ: 82; 1970–1980 рр. 

Рішення райвиконкому. Накази головного лікаря з основної діяльності. 

Протоколи: загальних районних нарад медичних працівників; засідань медичної ради лікарні; 

виробничих нарад; оперативних нарад лікарів. 

Річні плани лікарні. плани основних організаційних заходів установ охорони здоров’я. 

Річні звіти: про роботу лікарні; головного лікаря; про роботу з охорони здоров’я району; 

лікувальних установ. Річні статистичні звіти з охорони здоров’я про кадри медичних установ. 

Звіти громадських оглядів лікувальних установ. 

Штатні розписи. Кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Річні звіти з праці. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4553  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Корсунь-Шевченківської районної 

Ради депутатів трудящих м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Справ: 32; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1944-1957 рр. 

Річні звіти з охорони здоров’я району (1950–1957). 

Штатні розписи відділу (1946–1949, 1952, 1955). Кошториси витрат: відділу (1947, 1949, 

1954); лікувально-профілактичних установ району (1951–1953, 1955–1957). Річні та місячні 

бухгалтерські  звіти відділу (1944, 1945, 1947–1949, 1952–1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4554  Прокуратура Корсунь-Шевченківського району Прокуратури Черкаської області 

м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Справ: 171; 1944–1984 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 171; 1944–1984 рр. 

Накази, розпорядження, інструкції Прокуратури Черкаської області (1945, 1968–1971, 1973, 

1980–1984). 

Протоколи: міжвідомчих нарад (1950, 1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973, 1979, 1980); 

оперативних нарад (1959–1961, 1968); координаційної ради (1981–1984). 

Плани роботи прокуратури (1979–1984). 

Аналізи, доповідні записки, інформації про роботу прокуратури (1962, 1965, 1968–1973, 

1980–1984). Огляди стану оперативної роботи прокуратури району (1947, 1959). 

Доповідні записки, подання, довідки, які виносяться прокуратурою в партійні та радянські 

органи (1968–1973, 1979). Аналізи, доповідні записки, огляди з усіх питань прокурорської і 

слідчої роботи (1948, 1958, 1960, 1962, 1968, 1970–1973, 1979–1984). 

Річні оперативно-статистичні звіти прокуратури (1964–1976, 1979–1984). 

Припинені кримінальні справи (1944–1956, 1958, 1960–1963, 1966–1979). Наглядові 

виробництва з кримінальних справ (1945, 1946, 1949, 1951–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4555  Корсунь-Шевченківський районний комітет професійної спілки працівників 

агропромислового комплексу м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Справ: 175; 1964–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 99; 1964–1975 рр. 

Постанови Черкаської обласної Ради профспілки (1965–1974). 

Протоколи: районних профспілкових конференцій і документи до них (1967, 1969, 1974); 

пленумів райкому (1965–1975); засідань президії райкому (1965–1975); науково-технічної 

Ради (1965, 1967, 1970); звітно-виборних зборів низових профорганізацій (1964–1968). 

Плани роботи президії райкому (1966–1975). 

Річні статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1967, 1969–1975). 

Довідки і інформації райкому з техніки безпеки в установах та організаціях (1967). Акти про 

нещасні випадки, пов’язані з виробництвом (1968–1972, 1974, 1975). 

Соцзобов’язання колективів установ, організацій та підприємств сільського господарства і 

інформації про їх виконання, списки бригад і ударників комуністичної праці (1966–1968). 

Кошториси і бюджети (1967, 1969–1975). Річні фінансові звіти (1968–1975). Акти ревізій 

фінансово-господарської діяльності райкому (1966–1975). 

 

Опис 2 

Справ: 76; 1976–1996 рр. 

Рішення райвиконкому. Накази головного лікаря з основної діяльності. 

Протоколи: загальних районних нарад медичних працівників; засідань медичної ради лікарні; 

виробничих нарад; оперативних нарад лікарів. 

Річні плани лікарні. плани основних організаційних заходів  установ охорони здоров’я. 

Річні звіти: про роботу лікарні; головного лікаря; про роботу з охорони здоров’я району; 

лікувальних установ. Річні статистичні звіти з охорони здоров’я про кадри медичних установ. 

Звіти громадських оглядів лікувальних установ. 

Штатні розписи. Кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Річні звіти з праці. 
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Ф. Р-4556  Корсунь-Шевченківський районний комітет професійної спілки працівників 

народної освіти та науки м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Справ: 84; 1959–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1959–1969 рр. 

Протоколи: звітно-виборної профспілкової конференції і документи до нього (1967); 

пленумів райкому та їх рішення (1960, 1961, 1964–1970); засідань президії райкому (1959–

1963, 1965, 1966, 1969–1974). 

Плани роботи райкому (1965–1968). 

Річні статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1965, 1969). Звіти про проведення 

звітно-виборних зборів (1964–1966, 1968). 

Соцзобов’язання працівників освіти (1965–1968). 

Річні фінансові звіти (1961–1968). 

Книги обліку засобів (1961, 1962). 

 

 

Опис 2 

Справ: 44; 1971–1996 рр. 

Протоколи: звітно-виборної профспілкової конференції і документи до нього; пленумів 

райкому та їх рішення; засідань президії райкому. 

Плани роботи райкому. 

Річні статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. Звіти про проведення звітно-

виборних зборів. 

Соцзобов’язання працівників освіти. 

Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4557  Виконавчий комітет Набутівської сільської Ради депутатів трудящих с. Набутів 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 5; 1947–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1947–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 

Картки обліку роботи депутатів (1953). 

Бюджети сільради (1953, 1954). Кошторис витрат (1954). 
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Ф. Р-4558  Корсунь-Шевченківське сільське професійно-технічне училище Черкаського 

обласного управління професійно-технічної освіти м. Корсунь-Шевченківський Черкаської 

області 

Справ: 317; 1944–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 231; 1944–1970 рр. 

Накази, постанови Черкаського облуправління трудових резервів (1955–1963). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1955–1963, 1966–1970); засідань методичної комісії 

та плани роботи (1956–1962, 1969, 1970); загальних зборів учнів, викладачів та службовців 

(1969, 1970). 

Перспективний план роботи училища (1958–1960). Плани: роботи училища (1967, 1970); 

учбово-виховної роботи (1969, 1970); політико-масової і культурно-виховної роботи (1968–

1970); з праці (1966–1970). Розгорнуті учбові плани (1955–1965). Виробничо-фінансові плани 

(1959–1966, 1970). 

Звіти: про підсумки учбової роботи (1955–1970); про виконання плану приймання молоді в 

училище (1958); про роботу методичної комісії (1969); про стан підготовки предмету 

―Цивільна оборона‖ (1965, 1968). Річні  статистичні звіти училища (1958–1970). Відомості  

про підготовку механізаторських кадрів (1949, 1950, 1952). Інформація про роботу гуртків 

художньої самодіяльності та технічної творчості (1966). 

Документи (плани, титульні списки, звіти, кошториси) з капітального будівництва (1954–

1970). 

Договори на соцзмагання між училищами, соцзобов’язання колективу училища та акти 

перевіряння їх виконання, подання до нагородження з підсумків соцзмагання (1955–1970). 

Штатні розписи (1956–1970). Кошториси витрат (1944, 1953, 1954, 1966–1970). Річні 

бухгалтерські звіти. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності 

училища (1955–1962, 1964–1969). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 46; 1955–1970 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1961, 1962, 1965, 1968, 1970); загальних 

зборів членів профспілки (1965–1967); засідань місцевого комітету. Звітні доповіді голови 

місцевого комітету (1961–1965). 

Звіт про роботу місцевого комітету (1955). Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів 

діяльності (1958–1960, 1962–1968). 

Кошториси витрат (1958, 1959, 1968–1970). Річні фінансові звіти (1957, 1958, 1968–1970). 

Акти ревізій фінансово-господарської діяльності місцевого комітету (1963, 1969, 1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4559  Корсунь-Шевченківська Рада голів професійної спілки медичних працівників м. 

Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Справ: 66; 1960–1996 рр. 
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Опис 1 

Справ: 13; 1960, 1963–1972 рр. 

План роботи райкому (1972). 

Звіти про роботу райкому (1970, 1971). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 53; 1973–1996 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1976, 1979, 1981, 1984, 1986); 

пленумів райкому (1973–1988); засідань президії райкому (1974–1988); засідань Ради голів 

профкомів медичних працівників (1989–1996). 

Кошториси витрат (1980–1984). Зведені фінансові звіти про виконання профбюджету (1975–

1977, 1981, 1984). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4560  Виконавчий комітет Комарівської сільської Ради народних депутатів с. Комарівка 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 159; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 159; 1959–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1962–1980); засідань виконкому (1963, 1965–1980); загальних 

зборів мешканців села (1959–1963, 1966, 1971–1973, 1975–1980); звітних зборів виборців і 

звіти депутатів перед виборцями (1961, 1963, 1969–1975, 1977–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1962, 1964–1982). 

Умови, договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1973–1976, 

1978, 1980). Інформації, статистичні звіти про організаційно-масову роботу (1976). 

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, постійних комісій (1980). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1965, 1967, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1961, 1963, 1966–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1966–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1959, 1962–1964, 1966, 1968–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4561  Корсунь-Шевченківська дитяча музична школа ім.К.Г.Стеценко управління 

культури виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Корсунь- 

Шевченківський Черкаської області 

Справ: 168; 1961–1981 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 142; 1961–1981 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1961–1968, 1971, 1972, 1974–1982); методичних нарад 

(1962–1968); засідань теоретичних секцій і плани роботи (1968, 1971); засідань відділів 

школи (1970–1982); засідань батьківського комітету (1965–1969); загальних батьківських 

зборів (1965–1981). 

Плани: учбово-виховної роботи (1964, 1966, 1967, 1969–1981); методичної роботи (1972–

1981). Програми концертів (1966–1970). 

Річні текстові звіти про роботу школи та учбово-виховну роботу. Звіти класних керівників 

(1968, 1970, 1971). Статистичні звіти школи про успішність учнів (1964–1967, 1972–1980). 

Журнали обліку взаємовідвідувань уроків: завучем школи (1966–1968, 1970–1975);учителів 

(1972–1977). Журнали  теоретичної секції баяна (1967–1972). 

Штатні розписи (1961–1965). Кошториси витрат (1961–1965, 1967, 1968, 1970). Річні 

бухгалтерські звіти (1961, 1962). 

Документи (протоколи, звітна доповідь, підсумки соцзмагання) профспілкового комітету 

(1981). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 26; 1975–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1976–1981); загальних зборів членів 

профспілки; засідань профспілкового комітету. 

Плани роботи профспілкового комітету (1975–1977, 1980, 1981). 

Статистичні звіти профспілкового комітету з усіх видів діяльності. 

 

 

Ф. Р-4562  Виконавчий комітет Гарбузинської сільської Ради депутатів трудящих с. Гарбузин 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 104; 1944–1965 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 104; 1944–1965 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1955, 1957–1964); засідань виконкому (1944, 1950–

1954,1957–1965); загальних зборів мешканців села (1953, 1963, 1964); звітних зборів виборців 

і звіти депутатів перед виборцями (1957, 1963, 1964). 

Протоколи засідань, списки постійних комісій (1948, 1949, 1958–1965). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння  їх виконання (1960, 1961). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1963). 

Протоколи загальних зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1958–1961, 1963, 1965). 

Бюджети сільради (1948, 1950–1954, 1957–1964). Штатні розписи (1953, 1955–1957). 

Кошториси витрат (1953, 1955–1963). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1954, 

1959, 1961, 1962). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948–1950, 1953–1957). 

Список мешканців села (1944). 
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Ф. Р-4563  Виконавчий комітет Бубнівсько-Слобідської сільської Ради народних депутатів с. 

Бубнівська Слобідка Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 276; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 276; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1945, 1947–1980); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1962, 1963, 1969, 1975, 1976, 1978–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1952–1965, 1967–1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1951, 1952, 1956, 

1960–1962, 1969–1972, 1974, 1975). Інформації, статистичні звіти про організаційно-масову 

роботу (1951–1954, 1958, 1962–1965, 1968, 1973, 1975, 1976). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому постійних комісій (1947, 1948, 1953, 1955–

1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1968, 1973, 1976). Одноразові звіти про вік і стать сільського 

населення та підсумки обліку худоби (1944, 1945, 1947, 1948, 1953, 1955–1957, 1961, 1963, 

1965, 1973, 1976). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 

1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1980). Кошториси витрат (1946, 1948–1952, 1955, 1960, 1962–1967, 

1970–1978, 1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1949, 1950, 1952–

1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948, 1950, 1951, 1953, 1954, 

1956–1959, 1961, 1968, 1976). 

 

 

Ф. Р-4564  Виконавчий комітет Бубнівської сільської Ради депутатів трудящих с. Бубнове 

Гельмязівського району Черкаської області 

Справ: 46; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949, 1952–1954); засідань виконкому (1944, 1945, 1947–1953). 

Умова на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння її виконання (1953). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1950, 1951, 1953). 

Одноразовий звіт про вік і стать сільського населення (1951). 

Акт приймання-передавання сільради до складу Гельмязівського району (1953). 

Протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950). 

Бюджети сільради (1946–1954).Кошториси витрат (1948–1954). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1950–1954). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1949, 1954). 
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Ф. Р-4567  Золотоніський районний комітет професійної спілки працівників споживчої 

кооперації м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 125; 1959–1961, 1967–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 125; 1959–1961, 1967–1996 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1969–1971). 

Протоколи: районних профспілкових конференцій і документи до них (1969, 1974–1976, 

1979, 1981, 1984, 1986, 1988–1991, 1995); пленумів райкому і документи до них (1960, 1961, 

1967–1969, 1974–1988, 1992–1994); засідань президії райкому. Звітні доповідні голови 

райкому (1967–1969, 1971–1975). 

Плани роботи райкому (1970–1975, 1977, 1978, 1982). 

Інформація про роботу райкому (1975). Зведені статистичні звіти райкому з усіх видів 

діяльності (1969–1972, 1974–1978, 1982–1984). Статистичні звіти низових профорганізацій з 

усіх видів діяльності (1976–1978, 1982–1984). 

Зведений звіт райкому про наслідки виборів профспілкових комітетів (1982). Інформації про 

проведення звітів і виборів, наслідки аналізу складу профспілкового активу (1982, 1984). 

Колективні договори райкому (1968–1978, 1982–1984). 

Профбюджети райкому (1983, 1984).Кошториси витрат: райкому (1974–1978, 1982); 

профспілкових комітетів (1982–1984). Фінансові звіти: райкому (1967, 1970–1978, 1982); 

низових профорганізацій (1976–1978, 1982–1984). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4568  Золотоніський районних комітет професійної спілки працівників освіти і науки м. 

Золотоноша Черкаської області 

Справ: 138; 1954–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 138; 1954, 1955, 1957–1991 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1971, 1974, 1976, 1979, 1981, 1984, 

1986, 1989); пленумів райкому і документи до них (1957, 1963, 1969–1991); засідань президії 

райкому і документи до них (1954, 1955, 1957–1961, 1963–1974, 1976–1995); засідань комісії 

соціального страхування (1961, 1962). Звітні доповіді голови райкому (1969–1974). 

Плани роботи райкому (1962–1983). 

Інформації про роботу райкому (1970, 1972, 1973). Зведені статистичні звіти райкому з усіх 

видів діяльності (1964–1972, 1976–1983). 

Соцзобов’язання працівників освіти і громадськості району (1981–1983). 

Кошториси витрат (1963–1983). Річні фінансові звіти (1963–1983). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4569  Редакція газети ―Прапор Леніна‖ – орган Золотоніського райкому Компартії 

України і районної Ради депутатів трудящих м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 135; 1946–1975 рр. 
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Опис 1 

Справ: 107; 1946–1975 рр. 

Протоколи редакційної наради (1969). 

Квартальні і місячні плани роботи редакції (1962–1975). Плани роботи робітничо-селянських 

кореспондентів при редакції та звіти про їх виконання (1969–1974). 

Доповіді редактора присвячені ―Дню друку‖ (1969–1975). 

Інформації про роботу редакції (1972–1975). 

Листи робітничо-селянських кореспондентів (1965, 1966, 1969–1975). 

Штатні розписи (1946–1949, 1951–1975). Кошториси витрат (1946, 1948, 1949, 1952–1975). 

Річні фінансові звіти (1946–1949, 1951–1975). Акти документальних ревізій фінансово-

господарської діяльності редакції (1964–1975). 

 

 

Опис 2 

Справ: 28; 1948–1975 рр. 

Контрольні екземпляри газет. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4570  Виконавчий комітет Беринської сільської Ради депутатів трудящих с. Беринка 

Буцького району Київської області 

Справ: 30; 1944–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1944–1953 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1945, 1946). 

Протоколи: сесій сільради (1949–1954); засідань виконкому (1946, 1947, 1950–1954). 

План розвитку сільського господарства району (1949). 

Інформація про організаційно-масову роботу (1953). 

Заключний звіт про підсумки сівби господарств колгоспників (1944). 

Протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953). 

Бюджети сільради (1947–1953). Штатний розпис (1950). Кошториси витрат (1946, 1950). Річні 

звіти про виконання сільського бюджету (1946–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4571  Прокуратура Смілянського району Прокуратури Черкаської області м. Сміла 

Черкаської області 

Справ: 155; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 155; 1944–1965, 1967–1980 рр. 

Накази, вказівки прокурора Черкаської області (1967–1973). 
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Протоколи міжвідомчих нарад (1950–1965, 1967–1980). 

Довідки перевірянь прокуратури (1968, 1972). 

Доповідні записки, довідки, надання в партійно-слідчі органи з питань прокурорсько-слідчої 

роботи (1967–1980). Аналізи, огляди, узагальнення з питань прокурорсько-слідчої роботи та 

роботи з громадськістю (1960–1965, 1967–1980). 

Річні статистичні звіти про роботу слідчих прокуратури, прокурора та міліції. 

Справи за звинуваченням громадян (1967–1973). Наглядові виробництва за звинуваченням 

громадян (1963–1965, 1974–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4573  Ротмистрівська районна спілка споживчих і кооперативних товариств 

(райсполживспілка) Черкаської обласної спілки споживчих і кооперативних товариств 

(облспоживспілка) с. Ротмистрівка Ротмистрівського району Черкаської області 

Справ: 38; 1950–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1950–1957 рр. 

Постанови, розпорядження: Київської облспоживспілки (1952); Черкаської облспоживспілки 

(1954–1957); розпорядження правління райспоживспілки (1955). 

Протоколи засідань правління райспожиспілки (1950–1952, 1954–1957). 

План господарської діяльності (1953). 

Річні статистичні звіти райспоживспілки (1950–1955). 

Акт приймання-передавання справ і господарства Смілянській райспоживспілці (1957). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1953–1956). Річні бухгалтерські звіти (1954–1956). Акти 

ревізій і обслідувань фінансової господарської діяльності і райспоживспілки (1953–1956); 

сільських споживчих товариств (1954–1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4574  Смілянське лісове промислове господарство (ліспромгосп) тресту ―Київліс‖ м. 

Сміла Київської області 

Справ: 12; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944–1949 рр. 

Накази по ліспромгоспу (1946, 1947). 

Штатні розписи (1946–1949). Річні бухгалтерські звіти (1944–1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4576  Чигиринська державна станція по племінній роботі і штучному осіменінню 

сільськогосподарських тварин м. Чигирин Черкаської області 
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Справ: 52; 1964–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1964–1974 рр. 

Промислово-фінансові плани (1964–1971, 1973, 1974). Фінансові плани. Плани з праці (1967–

1974). 

Місячні статистичні звіти про виконання плану з праці (1966–1974). 

Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів (1968, 1970, 1972). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4577  Черкаський завод телеграфної апаратури Міністерства промисловості засобів 

зв’язку СРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 942; 1962–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 514; 1962–1980 рр. 

Документи відділів: 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 47, 52, 66, 71, 75, 76; науково-

технічного товариства, Всесоюзного товариства раціоналізаторів і винахідників, групи 

народного контролю. 

 

 

Опис 1п/я 

Справ: 299; 1965–1980 рр. 

Документи відділів: 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 47, 52, 66, 71, 75, 76; науково-

технічного товариства, Всесоюзного товариства раціоналізаторів і винахідників, групи 

народного контролю. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 5; 1967–1974 рр. 

Плани розприділення, довідки про споживання води, палива та теплоенергії (1968–1974). 

Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій (1968–1971). 

Книга обліку нещасних випадків (1967–1971). 

 

Опис 1м 

Справ: 121; 1965–1980 рр. 

Протоколи: заводських звітно-виборних профспілкових конференцій (1971, 1972, 1974, 1976, 

1979); заводських профспілкових конференцій і документи до них (1968–1980); засідань 

президії заводського комітету і документи до них (1973–1980); постійно-діючої виробничої 

наради (1968, 1971, 1974, 1975); загальних зборів і засідань профгрупи (1965–1967); зборів 

партійно-господарського активу і документи до них (1973, 1974); засідань заводського 

комітету (1968–1980); засідань комісії з трудових суперечок (1978–1980); засідань художньої 

ради самодіяльності (1978–1980). 

Плани роботи заводського комітету (1967–1970, 1978–1980). Плани і звіти заводського 

комітету з соціального страхування (1979, 1980). 
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Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1966, 1969, 1970). Звіти про 

підсумки виборів (1966–1970). 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом та акти їх виконання 

(1968, 1969, 1971–1975). 

Списки профактиву заводу (1970, 1971). 

Кошториси витрат (1966–1970, 1978–1980). Річні фінансові звіти (1966–1970, 1978–1980). 

 

 

Опис 1мд 

Справ: 3; 1968–1970 рр. 

Протоколи постійно-діючої виробничої наради і документи до них. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4578  Соснівський туберкульозний санаторій ―Першотравневий‖ Головного управління 

спеціалізованих санаторіїв Міністерства охорони здоров’я УРСР м. Черкаси Черкаської 

області 

Справ: 273; 1941–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 183; 1948–1986 рр. 

Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР (1977, 1986). 

Протоколи конференцій лікарів (1918–1983, 1985, 1986). 

Комплексні плани роботи санаторію (1977, 1980–1986). Господарсько-фінансові плани (1948–

1957, 1959, 1960). План з праці (1977). 

Довідки, відомості, представлені санаторієм в органи вищого рівня (1977, 1978). 

Річні медичні звіти (1951, 1958–1986). 

Річні статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів, підготовку і підвищення 

кваліфікації кадрів та чисельність адміністративно-управлінського персоналу (1970, 1977–

1985). 

Книга обліку особового  складу санаторію (1951). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти (1949, 1950, 1952–1954, 1956–

1986). 

Документи: (плани, акти перевірянь, журнали обліку роботи) групи народного контролю 

(1980–1986); (протоколи, плани, соцзобов’язання, звіти) місцевого комітету профспілки 

(1977–1986). 

 

 

Опис 4 – Соснівський тубсанаторій № 3 

Справ: 19; 1948–1955 рр. 

Господарсько-фінансові плани. 

Річні медичні звіти (1951, 1953). 

Список особового складу (1948). 

Штатні розписи. Кошториси витрат (1948, 1950–1955). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 5 – Соснівський тубсанаторій № 4 
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Справ: 18; 1948–1956 рр. 

Господарсько-фінансові плани. 

Річні медичні звіти. 

Список особового складу. 

Штатні розписи. Кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 6 – Соснівський тубсанаторій ―Відпочинок‖ 

Справ: 23; 1948–1959 рр. 

Господарсько-фінансові плани. 

Річні медичні звіти. 

Список особового складу. 

Штатні розписи. Кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 2е – Евакошпиталь № 2877 

Справ: 6; 1943–1946 рр. 

Накази начальника управління шпиталей ВЦСПС (1943). рішення міжшпитальної наради 

помічників начальників евакошпиталей (1943). 

Акти приймання-передавання справ шпиталей тубсанаторію (1946). 

Оборотні баланси (1944, 1945). 

Статистичний звіт про недіюче підприємств району, звільненого від німецької окупації 

(1945). 

 

 

Опис 2ел 

Справ: 6; 1941–1946 рр. 

Документи (доповідні записки, заяви, рапорти та інш.) з особового складу (1946). 

Списки: працівників евакошпиталю (1941–1944); звільнених працівників шпиталю (1946). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 18; 1966–1976 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1970–1974); загальних зборів членів 

профспілки (1970–1976); засідань місцевого комітету (1966–1968, 1970–1978). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1968–1976). 

Індивідуальні соцзобов’язання, соцзобов’язання колективу тубсанаторію (1970–1976). 

Кошториси витрат (1971–1976). Річні фінансові звіти (1971–1975). 

 

 

 

 

Ф. Р-4579  Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Міністерства 

сільського господарства УРСР м. Сміла Черкаської області 

Справ: 447; 1955–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 390; 1955–1981 рр. 
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Постанови, рішення: Міністерства сільського господарства УРСР (1963); Черкаського 

облуправління сільського господарства (1967); облвиконкому (1962, 1963, 1965–1967). 

Статути станції (1956, 1974, 1977, 1978). 

Протоколи: засідань науково-технічної Ради станції (1962–1981); засідань технічної ради 

(1966–1973); засідань постійно-діючої виробничої наради (1980). 

Перспективні плани розвитку господарства станції (1971–1985). Тематичні плани науково-

дослідних робіт. План впровадження науки і передового досвіду в дослідне господарство 

(1970–1975). Зведені виробничо-фінансові плани станції (1963–1980). Виробничо-фінансові 

плани: дослідного господарства станції (1973–1981); відділень станції (1973, 1976–1981). 

Листування з  партійними, радянськими та науковими органами з діяльності станції (1962–

1970). 

Зведені звіти станції про виконання плану науково-дослідних робіт (1962–1969, 1972–1981). 

Звіти відділень станції про наукову діяльність (1955–1962, 1970). Звіти про роботу опорних 

пунктів (1959–1961). Інформація про систему ведення господарства в колгоспах області 

(1959). Основні показники виробничо-фінансового плану дослідного господарства і радгоспу 

―Ягубець‖ (1967–1970, 1976). Статистичні звіти про збирання урожаю сільськогосподарських 

культур (1963–1970, 1972, 1975). 

Документи: (статистичні звіти дослідного господарства про посів і збирання урожаю 

сортових насіннєвих  посівів, акти апробації сільськогосподарських культур, технологічні 

карти вирощування сільськогосподарських культур, книги історії полів і сівозмін відділень) 

головного агронома станції (1977–1981); журнал реєстрації заяв на раціоналізаторські 

пропозиції (1977–1982); (річні титульні списки, плани капробіт, протоколи, звіти, акти 

приймання об’єктів в експлуатацію) з капітального будівництва (1963–1970, 1972, 1976–

1981); (комплексні плани заходів, статистичні звіти про потерпілих при нещасних випадках) з 

охорони праці і техніки безпеки (1976–1985). 

Статистичні звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів та роботу з кадрами (1970, 

1972, 1975–1981). 

Списки: наукових працівників станції (1963–1968, 1974); спеціалістів сільського господарства 

станції (1970, 1972). 

Соцзобов’язання працівників станції, показники соцзмагання по дослідному господарству 

(1972–1981). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1962–1970, 1975–1981). Зведені річні бухгалтерські звіти 

(1962–1970, 1976–1981). Акти комплексних документальних ревізій фінансово-господарської 

діяльності станції (1975–1981). 

Документи: (протоколи, плани, звіти, акти перевірянь) групи народного контролю (1976–

1981); (протоколи, кошториси, звіти) робітничого комітету профспілки (1975–1981). 

 

 

Опис 1р 

Справ: 57; 1061–1975 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки працівників і службовців сільського 

господарства (1963, 1966). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1970, 1974); профспілкових 

конференцій (1962, 1966, 1968, 1969, 1971, 1975); звітно-виборних профспілкових зборів 

(1963);загальних зборів членів профспілки (1961, 1962, 1964–1966, 1972); засідань 

робітничого комітету. 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1964–1971). 

Колективні договори між адміністрацією станції і робітничим комітетом та акти перевіряння 

їх виконання (1962–1975). 
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Кошториси прибутків і видатків (1962–1967, 1969–1975). Річні фінансові звіти (1963–1967, 

1969–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4580  Будинок науково-технічної пропаганди Міністерства хімічної промисловості 

СРСР м. Черкаси  Черкаської області 

Справ: 82; 1965–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 70; 1965–1970 рр. 

Накази міністрів хімічної промисловості СРСР і УРСР (1969,1970). Накази директора 

будинку з основної діяльності (1965–1968). 

Положення: про будинок (1965); про центр науково-технічної кіноінформації і пропаганди 

(1970). 

Річні плани заходів з науково-технічної пропаганди (1966–1970). Програми заходів (1967–

1969). Тематико-експозиційні плани виставок (1966–1968). 

Довідки, відомості про роботу будинку, представлені в органи вищого рівня (1967). 

Доповіді, довідки, інформації про роботу будинку, проведену в 1967–1971 роках. Звіти: 

будинку і відділу науково-технічної інформації про проведену роботу з науково-технічної 

інформації та пропаганди передового виробничого досвіду (1965); про роботу будинку (1966–

1970); відділів будинку про проведені заходи (1966–1969). Квартальні звіти з праці. 

Документи (постанови, плани роботи, звіти та інш.) первинні організації Всесоюзного 

хімічного товариства ім. Д.І.Менделєєва (1970–1976). 

Статистичні звіти будинку про роботу з кадрами. 

Зразки готової друкованої продукції (1966–1968). 

Акт приймання-передавання будинку від Київського Раднаргоспу до Міністерства хімічної 

промисловості УРСР (1966). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні  бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 12; 1966–1970 рр. 

Протоколи: профспілкових зборів; засідань місцевого комітету профспілки. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1967–1969). 

Кошториси прибутків і видатків (1966–1968). Річні фінансові звіти (1966–1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4581  Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської 

області 

Справ: 996; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 970; 1954–1980 рр. 

Накази: Міністерства охорони здоров’я УРСР (1960, 1962); Черкаського облвідділу охорони 

здоров’я (1951, 1961, 1964, 1965); рішення облвиконкому (1954, 1965). 

Плани роботи бюро (1956, 1962, 1965–1967). 

Довідки, відомості про стан судово-медичної служби в області (1968). 

Довідки, акти про перевіряння роботи бюро (1961, 1966, 1974). Річний звіт про роботу бюро 

(1957). 

Акти: судово-медичного дослідження трупів; судово-медичного визначення тяжких тілесних 

пошкоджень; судово-медичної експертизи по медичних документах; судово-медичної 

експертизи речових доказів (1964–1974, 1976–1980); трудової судово-медичної експертизи 

(1954–1973, 1976). Журнали: судово-медичних оглядів живих осіб (1954–1976); реєстрації 

досліджень трупів (1954–1975). Експертні висновки фізико-технічного дослідження речових 

доказів (1972–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 26; 1967–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1967, 1968, 1970–1975); загальних зборів 

членів профспілки (1967, 1970, 1972–1975); засідань місцевого комітету (1968, 1970–1975). 

План роботи місцевого комітету (1967). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1967, 1968, 1970–1975). 

Кошториси прибутків і видатків (1968–1973). Річні фінансові звіти (1967–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4582  Штаб цивільної оборони Черкаської області і міста Черкаси м. Черкаси Черкаської 

області 

Справ: 25; 1965–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1965–1974 рр. 

Накази начальників цивільної оборони та штабу цивільної оборони Черкаської області. 

 

 

Опис 2 

Справ: 10; 1961–1976 рр. 

Накази начальників цивільної оборони та штабу цивільної оборони Черкаської області. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 5; 1970–1973 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів і документи до них; загальних зборів 

членів профспілки (1971–1973); засідань місцевого комітету (1972, 1973). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1970–1972). 

Кошториси прибутків і видатків (1971–1975). Річні фінансові звіти (1971–1975). 
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Ф. Р-4583  Інспектура державної комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських 

культур по Черкаській області при Держагропромі СРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 1182; 1966–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1179; 1966–1986 рр. 

Накази: начальника Державної комісії по сортовипробуванню Міністерства сільського 

господарства СРСР (1973–1979); Черкаського облуправління сільського господарства (1973–

1977);рішення облвиконкому (1973–1979). Накази начальника інспектури з основної 

діяльності (1979–1986). 

Протоколи: підготовчих засідань Української республіканської по сортовому районуванню і 

Державної комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських культур при Міністерстві 

сільського господарства СРСР (1966–1972, 1980–1983); обласної і районної агрономічних 

нарад (1966–1980); засідань обласної комісії по сортовому районуванню 

сільськогосподарських культур по Черкаській області (1981–1986). 

Плани роботи по сортовипробуванню, з агротехнічних дослідів, розмноження насіння, 

пропаганди кращих районованих сортів та нових агроприйомів. 

Звіти: про виробничу діяльність інспектури; сортодільниць про виробничу діяльність; 

сортодільниць про проведення методичних дослідів. Зведені звіти інспектури про 

сортовипробування сільськогосподарських культур на сортодільницях області (1966–1977). 

Звіти про агротехнічні досліди сільськогосподарських культур в області. Річні звіти про 

сортовипробування сільськогосподарських культур на сортодільницях області. Річні 

статистичні звіти інспектури про виконання плану з праці, наявність та роботу 

автотранспорту (1984–1986). 

Метеорологічні звіти сортодільниць області. 

Річні звіти інспектури і сортодільниць про чисельність працівників апарату управління і 

розприділення всіх працюючих по займаних посадах та чисельність і склад спеціалістів 

(1984–1986). 

Соцзобов’язання сортовипробувачів області, колективів сортодільниць, акти перевіряння їх 

виконання, основні показники роботи сортодільниць, які змагаються. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 3; 1967–1972 рр. 

Протоколи: профспілкових зборів (1969–1972); засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси прибутків і видатків. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4584  Черкаська обласна проектно-дослідна станція хімізації сільського господарства 

Міністерства сільського господарства УРСР с-ще Холодний Смілянського району Черкаської 

області 

Справ: 1824; 1964–1985 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 1672; 1965–1985 рр. 

Документи (рекомендації, реєстр аналізів, картограми) з раціонального використання добрив  

по колгоспах області. Результати агрохімобслідувань грунтів. 

 

Опис 2 

Справ: 152; 1964–1986 рр. 

Накази: Міністерства сільського господарства СРСР (1971–1975, 1981, 1983); Міністерства 

сільського господарства УРСР (1964–1975, 1980, 1982); начальника Черкаського 

облуправління сільського господарства (1976–1983); начальника об’єднання ―Сільхозхімія‖ 

(1982, 1983); рішення, розпорядження облвиконкому (1977–1983). Накази завідуючого станції 

з основної діяльності (1982–1986). 

Програма робіт державної агрохімічної служби СРСР (1976–1980). Планові завдання та плани 

робіт агрохімічної лабораторії та станції (1964, 1967–1986). 

Документи (довідки, зведення, поточні звіти), представлені в органи вищого рівня та 

організаціям обласного рівня з основних питань діяльності лабораторії та станції (1976, 1984–

1986). 

Листування з органами вищого рівня про роботу лабораторії (1967–1983). 

Аналіз діяльності зональної агрохімічної лабораторії (1976–1980). Інформація про досвід 

роботи лабораторії (1965–1969). Річні звіти про роботу лабораторії та станції (1965–1986). 

Доповіді, статті, інформації про роботу лабораторії і станції та застосування добрив в 

Черкаській області (1968–1975, 1983–1986). Звіти про роботу груп: сільськогосподарської 

токсикології (1980–1986); сільськогосподарської радіології (1976–1982, 1985, 1986). Звітні 

картки з польових дослідів (1965–1986). Документи: (аналізи, акт, довідки) з оцінки якості 

виконання грунтових аналізів лабораторією (1979–1983); (статзвіти, бюлетені, довідки) про 

якість кормів, які заготовляються в колгоспах, радгоспах та міжгосподарських організаціях 

області (1979–1986). 

Тексти статей, доповідей та виступів, довідки про розповсюдження передового досвіду 

роботи з агрохімічного обслуговування сільського господарства та узагальнення досвіду 

роботи лабораторії (1978, 1979, 1982). 

Одноразові статистичні звіти лабораторії і станції про чисельність працівників апарату 

управління і розприділення всіх працюючих по займаних посадах та чисельність і склад 

спеціалістів (1976–1986). 

Соцзобов’язання колективу лабораторії та станції (1976–1986). 

Плани з праці (1976–1986). Штатні розписи, кошториси витрат (1966–1986). Річні 

бухгалтерські звіти (1965–1986). Акти документальних ревізій фінансово-господарської 

діяльності станції (1984–1986). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4585  Черкаський фінансово-економічний технікум  Будівельного банку СРСР м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 255; 1968–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 236; 1968–1982 рр. 

Документи (наказ, протоколи, інформації, листування) про організацію технікуму та 

підготовку до першого набору учнів (1968). 
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Накази Будівельного банку СРСР (1971–1975). Накази директора технікуму з основної 

діяльності (1976, 1977). 

Протоколи: нарад при директорі технікуму (1972, 1973, 1977); нарад при керівниках 

фінансових установ про проходження студентами виробничої практики (1970–1973); засідань 

педагогічної ради та плани роботи; засідань методичних об’єднань учителів (1968–1978); 

засідань циклової комісії загальноосвітніх дисциплін та документи до них; семінарів класних 

керівників (1969, 1970). 

П’ятирічні  плани розвитку технікуму (1976–1985). Плани роботи технікуму. Учбові 

програми спеціальних дисциплін, розроблені Будбанком СРСР (1968–1973). 

Листування з органами вищого рівня про роботу технікуму (1974–1976 ). 

Доповіді директора технікуму про роботу (1968, 1978–1982). Довідки, інформації, річні звіти 

про учбово-виховну роботу (1968–1977). Звіти: учбових кабінетів та викладачів про 

виконання учбової програми (1968–1977); про роботу циклових комісій (1971, 1973, 1975, 

1976, 1980–1982). Документи (протоколи, відомості, звіти) про прийом учнів (1968–1977). 

Статистичні звіти про контингент та рух учнів і викладачів. 

Звіти про роботу Державної кваліфікаційної комісії в технікумі (1976–1982). 

Документи: (накази, плани, списки) про закріплення баз виробничої практики (1969–1972); 

(програми, інструкції, протоколи, листування) про виробничу практику (1970–1972, 1979, 

1982). 

Документи (накази, плани, учбові програми курсів, відомості) про підвищення кваліфікації 

викладачів технікуму (1968–1974). Звіти про чисельність та склад працівників технікуму 

(1980–1983). Документи: (протоколи, плани, звіти) про розприділення молодих спеціалістів 

(1977–1983). 

Плани з праці (1979–1983). Штатні розписи, кошториси витрат: технікуму; курсів підвищення 

кваліфікації кадрів (1973–1977). Річні бухгалтерські звіти (1971–1983). 

Документи: (протоколи, плани, звіти, акти перевірянь) групи народного контролю (1978–

1986); (протоколи, плани, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки (1978–1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 19; 1968–1975 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки  працівників державних установ (1971, 

1973). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1971–1976); загальних зборів членів 

профспілки (1968–1973); засідань місцевого комітету. 

План роботи місцевого комітету (1969). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1969–1976). 

Кошториси прибутків і видатків (1969–1976). Річні фінансові звіти (1969–1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4586  Черкаське середнє міське професійно-технічне училище № 15 будівельників 

Черкаського обласного управління професійно-технічної освіти м. Черкаси Черкаської 

області 

Справ: 115; 1969–1975 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 83; 1969–1975 рр. 

Накази Черкаського облуправління професійно-технічної освіти (1969–1973). Накази 

директора училища з основної діяльності (1974–1976). 

Протоколи засідань і плани роботи педагогічної ради. 

Перспективні плани роботи училища (1973, 1975, 1976). Плани: приймання учнів (1973); 

методичних комісій; заходів з підготовки до нового навчального року (1970); з підготовки і 

проведення екзаменів та постійно-діючої наради педагогічного колективу (1969–1971); 

розприділення випускників та роботи семінару з підвищення педагогічної майстерності 

(1972). 

Довідки, відомості про роботу училища (1969–1973). Річні звіти: про учбово-виховну роботу 

(1972–1975); про підсумки методичної роботи (1974,1975). Звіти: майстрів виробничого 

навчання (1969–1972); про підсумки учбової роботи з початкової військової підготовки 

(1972). Статистичні звіти про прийом, наявність, рух і склад учнів та спеціалістів училища. 

Документи (плани, відомості, звіти) про підвищення кваліфікації викладачів (1969–1973). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1969–1973). Річні бухгалтерські звіти (1969–1973). Акти 

ревізій фінансово-господарської діяльності училища (1969–1974). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 32; 1969–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів і документи до них (1972–1975); 

загальних зборів членів профспілки (1969–1971, 1973); засідань місцевого комітету. Звітні 

доповіді голови місцевого комітету (1970–1973). 

Плани роботи: місцевого комітету (1969, 1970, 1972–1974); комісій місцевого комітету (1969, 

1970). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Документи (соцзобов’язання, довідки, подання) з підсумків соцзмагання (1970, 1973–1975). 

Кошториси прибутків і видатків. Річні фінансові звіти (1971–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4587  Черкаське технічне училище № 2 Черкаського обласного управління професійно-

технічної освіти м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 157; 1966–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 124; 1966–1976 рр. 

Накази начальника Черкаського облуправління професійно-технічної освіти; рішення: 

облвиконкому (1966); міськвиконкому (1967). Накази директора училища з основної 

діяльності. 

Протоколи засідань та плани роботи: педагогічної ради (1966–1972, 1976); методичної комісії 

(1969–1972, 1974). 

Перспективні плани розвитку училища (1971–1975). Плани: виробничої діяльності (1967–

1970); учбово-виховної роботи (1973-1975); політико-виховної та культурно-масової роботи 

(1966–1970); виробничого навчання груп (1966–1970, 1974–1976). Річні плани: набору і 

випуску учнів (1967–1970); з праці (1968, 1969, 1971, 1973–1975). 
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Довідки, інформації про роботу училища (1972, 1974–1976). Річні звіти про підсумки учбово-

виховної роботи (1968–1973, 1975). Місячні звіти про роботу методичного кабінету (1969, 

1970). Річні звіти майстрів виробничого навчання про виконання учбового плану та програми 

виробничого навчання (1967–1976). Статистичні звіти про приймання, рух та склад учнів. 

Журнал обліку відвідувань і аналізів уроків  теоретичного навчання (1969). 

Звіти про виконання  умов Республіканського соцзмагання колективу (1967–1970, 1973–

1976). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1966–1975). Річні бухгалтерські звіти (1966–1975). Акти 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності училища (1966, 1967, 1969, 

1970). 

 

Опис 1м 

Справ: 33; 1967–1975 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки працівників нафтової і хімічної промисловості 

(1970). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1967–1970, 1973–1975); загальних зборів 

членів профспілки (1968, 1970, 1972–1975); засідань місцевого комітету (1967–1970, 1972, 

1973, 1975, 1976). Звітні доповіді голови місцевого комітету (1968–1970). 

Плани роботи місцевого комітету (1968–1970, 1975). 

Кошториси прибутків і видатків. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4588  Драбівський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи і наукових установ смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Справ: 96; 1967–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 96; 1967–1981 рр. 

Постанови, рішення Черкаського обкому профспілки (1967–1977). 

Протоколи: районних конференцій і документи до них (1974, 1976, 1979, 1981); пленумів 

райкому (1968–1981); засідань президії райкому. 

Плани роботи райкому. 

Річні статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. 

Соцзобов’язання колективу і документи про їх виконання (1978–1981). 

Кошториси прибутків і видатків. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4589  Українське республіканське виробниче об’єднання по виробництву валяльно-

войлочних виробів ―Укрвалпром‖ м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 232; 1969–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 232; 1969–1974 рр. 
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Накази: Міністерства легкої промисловості УРСР (1969); начальника Головного управління 

шерстяної валяльно-войлочної промисловості і промисловості первинної обробки шерсті 

(1969, 1970); директора ―Укрволпром‖ і головного підприємства Черкаської валяльно-

войлочної фабрики (1969); начальника ―Укршерсть‖ (1972). Накази директора фабрики з 

основної діяльності (1970–1974). 

Протоколи: нарад Ради директорів підприємств ―Укрволпром‖ і документи до них (1972); 

постійно-діючої виробничої наради ―Укрвалпром‖ та плани роботи (1972–1974). Статут 

об’єднання, положення про відділ праці і зарплати (1969). 

Техніко-промислово-фінансові плани фабрик ―Укрвалпром‖. Плани роботи керівництва. 

Комплексний план розвитку Черкаської фабрики (1971–1975). Організаційно-технічні заходи 

на підприємствах ―Укрвалпром‖ (1970–1973). Плани по виробництву собівартості продукції 

(1970–1974). 

Зведені аналізи господарської діяльності ―Укрвалпром‖ (1972, 1973). Аналізи господарської 

діяльності і підприємств ―Укрвалпром‖ (1972,1973); Черкаської фабрики (1971, 1974). 

Техніко-економічні показники роботи підприємств ―Укрголовшерсть‖ (1969, 1971–1973). 

Інформація про хід виконання п’ятирічного плану (1971–1975). Довідки, інформації про 

діяльність Черкаської валяльно-войлочної фабрики (1969–1972). Акти обслідувань і 

перевірянь підвідомчих підприємств (1969, 1970, 1972, 1973) Річні звіти: про виконання 

плану по продукції, собівартості, якості та сортності продукції; про використання сировини і 

матеріалів (1969, 1973, 1974); про виконання норм витрат палива, теплоенергії, електроенергії 

та газу. 

Документи: (продукції, заяви, звіти, інформації, журнали реєстрації) з раціоналізації і 

винахідництва; (плани, довідки, звіти) про розвиток і впровадження нової техніки; з наукової 

організації праці; про роботу з технічної інформації, пропаганди та обміну передовим 

виробничим досвідом (1972–1974); (плани фінансування, титульні списки, кошториси) з 

капітального будівництва (1972); про якість продукції, яка випускається підприємствами 

―Укрвалпром‖ та фабрикою; звіти науково-технічного товариства (1969–1971); (плани, 

заходи, звіти) з охорони праці і техніки безпеки. 

Документи (плани, довідки, звіти) про роботу з кадрами на Черкаській фабриці. 

Соцзобов’язання колективів фабрики і підприємств ―Укрвалпром‖ та підсумки соцзмагання. 

Штатні розписи системи ―Укрвалпрому‖ (1969, 1970). Фінансові плани, штатні розписи, 

кошториси витрат Черкаської фабрики. Річні бухгалтерські звіти: Черкаської фабрики; 

підприємств ―Укрвалпрому‖ (1969–1972). Рішення балансової комісії з підсумків роботи 

Черкаської фабрики і ―Укрвалпрому‖ (1970–1972). Акти документальних ревізій фінансово-

господарської діяльності Черкаської фабрики. 

Документи (довідки, інформації, акти) групи народного контролю (1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4590  Державний архів виконавчого комітету Шрамківської районної Ради депутатів 

трудящих с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області 

Справ: 14; 1948–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1948–1959 рр. 

Рішення райвиконкому (1955–1957). 

Плани роботи (1954–1959). 
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Акти обстеження роботи архіву (1948, 1952, 1953, 1957, 1958). 

Акт приймання-передавання справ при зміні завідуючого (1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4591  Драбівський районний комітет професійної спілки працівників торгівлі і 

споживчої кооперації смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Справ: 83; 1954–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 83; 1954–1975 рр. 

Постанови президії райкому (1957–1969, 1971–1973). 

Протоколи: районних звітно-виборних конференцій (1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1969, 1971, 

1974); пленумів райкому (1969); засідань президії райкому і документи до них (1954–1964, 

1970, 1971, 1974); звітно-виборних профспілкових зборів (1968); загальних зборів членів 

профспілки (1966, 1967, 1969); звітно-виборних зборів низових профорганізацій і документи 

до них (1974). 

Плани роботи райкому (1967–1975). 

Звіт про роботу райкому (1966). Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1954, 

1955, 1957, 1959–1974). 

Відомості про стан житлових умов працівників кооперації (1971). 

Колективні умови (1973, 1975). 

Кошториси прибутків і видатків (1957, 1959, 1960, 1962–1970, 1972, 1973). Річні фінансові 

звіти (1954–1957, 1959, 1960, 1962–1965, 1967–1971). 

Книги обліку коштів райкому (1959–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4592  Виконавчий комітет Хмільнянської сільської Ради депутатів трудящих с. Хмільна 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 150; 1946–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 150; 1946–1975 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1975); засідань виконкому (1950–1975); загальних зборів 

мешканців села (1959, 1960, 1962). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1959–1962, 1967, 1970–1975). 

Умови на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1954, 1955, 1957, 

1959, 1963, 1969, 1970, 1972). Інформації про організаційно-масову роботу (1975). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому постійних комісій (1965–1967, 1969–

1975); про вік і стать сільського населення та кількість худоби (1954–1956, 1965–1975). 

Протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1957). 
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Бюджети сільради (1949–1962, 1964, 1966–1969, 1971, 1973–1975). Кошториси витрат (1949, 

1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 1960, 1962, 1963, 1965–1975). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету (1957, 1960, 1962–1975). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1956, 1958–1961, 1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4593  Канівський районний комітет професійної спілки працівників культури м. Канів 

Черкаської області 

Справ: 89; 1965–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 89; 1965–1975 рр. 

Постанови, рішення Черкаського обкому профспілки (1967, 1968, 1970, 1971, 1973–1975). 

Протоколи: районних конференцій (1969, 1971, 1974); пленумів райкому (1973, 1975); 

засідань райкому; звітно-виборних зборів низових профорганізацій (1967–1975). 

Плани роботи райкому (1968–1975). 

Акти перевіряння діяльності райкому обкомом профспілки (1973, 1974). 

Інформації, листи про роботу райкому, направлені обкому (1970). Статистичні звіти райкому 

і місцевих комітетів профспілки (1967–1975). 

Кошториси витрат (1967–1974). Річні фінансові звіти (1966–1975). Звіти про використання 

коштів на оздоровлення дітей в піонерських таборах (1966–1974). 

Книга обліку коштів райкому (1965-1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4594  Канівський районний комітет професійної спілки працівників і службовців 

сільського господарства і заготівель м. Канів Черкаської області 

Справ: 142; 1965–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 142; 1965–1975 рр. 

Постанови, рішення Черкаського обкому профспілки. 

Протоколи: районних конференцій і документи до них (1965, 1967, 1969, 1971, 1974); 

пленумів райкому (1967–1975); засідань президії райкому (1967–1975); звітно-виборних 

зборів в низових профорганізаціях і документи до них. 

Плани роботи райкому (1967–1975). 

Річні статистичні звіти райкому і профспілкових комітетів з усіх видів діяльності. Зведені 

звіти райкому з наслідків виборів профспілкових комітетів (1968–1975). 

Колективні договори низових профорганізацій (1971–1975). 

Зведені профбюджети райкому. Бюджети державного соціального страхування. Зведені 

кошториси централізованого союзного фонду соціального страхування колгоспників (1970–

1975).Зведені звіти про виконання профбюджетів. Річні фінансові звіти про виконання 

бюджету державного соцстрахування. Зведені фінансові звіти про використання кошторису 

централізованого союзного фонду соцстрахування колгоспників (1970–1975). 
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Ф. Р-4595  Черкаська організація Спілки художників України м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 98; 1966–1995 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 98; 1966–1995 рр. 

Постанови президії правління Спілки художників УРСР (1976–1979); рішення облвиконкому 

(1971–1979). Накази голови правління з основної діяльності (1990–1992). 

Витяги з протоколів засідань президії правління Київського відділення Спілки художників 

УРСР (1967–1969, 1972–1974). Протоколи: засідань організаційного бюро і документи до них 

(1967–1978); засідань  правління організації (1982–1995); звітно-виборних зборів організації 

(1981); зборів творчого колективу організації (1969, 1974, 1976–1995 ). 

Річні плани роботи і плани заходів оргбюро та організації Спілки (1966–1979, 1989). Буклети 

виставок (1966–1972, 1974–1979, 1987–1991). 

Відомості, звіти організації з основних питань діяльності, направлені в органи вищого рівня 

(1985). 

Доповідні записки, довідки про роботу оргбюро та організації (1977–1979). Огляди, довідки, 

відомості про виконання виробничих і творчих планів (1969–1975). Відомості, звіти про 

військово-шефську роботу (1977–1981). 

Документи (протоколи, плани, довідки, списки) про роботу об’єднання молодих художників 

(1977–1979). 

Документи (інформаційні листи, звіти, соцзобов’язання) про шефську роботу творчого 

колективу оргбюро і Черкаських художньо-виробничих майстерень (1974–1979). 

Відгуки відвідувачів про виставки з різних подій, свят (1969, 1970, 1973, 1977, 1979, 1982–

1984). 

Списки членів: творчої організації Спілки художників України (1968–1975); Спілки 

художників СРСР Черкаської області (1978). 

Плани з праці (1982–1984, 1986–1988, 1990). Штатні розписи, кошториси витрат (1979–1984, 

1986–1995). Річні бухгалтерські звіти (1979–1981, 1983, 1987–1995). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4596  Відділ культури виконавчого комітету Канівської районної Ради депутатів 

трудящих м. Канів Черкаської області 

Справ: 145; 1961–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 133; 1961–1974 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження партійних органів та органів місцевого рівня (1965–

1975); накази, розпорядження Черкаського облуправління культури (1965–1973). 

Протоколи міжвідомчої Ради по культурі і документи до них (1965–1968). Документи 

(протоколи, плани, програми, журнали обліку роботи) нарад і семінарів працівників 

культурно-освітніх установ (1965–1967, 1969–1971, 1974). 
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Плани роботи: відділу (1962, 1965–1974); культурно-освітніх установ (1966, 1968–1974). 

Доповідні записки, довідки, інформації про культурно-освітню та культурно-масову роботу 

(1967, 1968, 1971–1974). 

Зведені річні статистичні звіти відділу та статистичні звіти культурно-освітніх установ про 

роботу. Друковані документи про роботу установ культури району (1965–1973). 

Висновки облуправління культури про роботу бібліотек району, характеристики на 

бібліотеки для присвоєння звання ―Бібліотека відмінної роботи‖ (1967, 1971, 1972, 1974). 

Документи: (протоколи засідань жюрі, програми оглядів, рішення, списки) про проведення 

оглядів художньої самодіяльності (1966, 1969, 1974); (репертуари, плани, списки) з 

організації і проведенню свят та масових заходів (1965, 1966, 1968, 1969, 1972); (постанови, 

листування, списки) про проведення обласних фестивалів самодіяльності мистецтва (1967, 

1970–1972). 

Списки працівників культурно-освітніх установ району (1965–1974). 

Бюджети культурно-освітніх установ (1962, 1963). Штатні розписи, кошториси витрат відділу 

(1965–1974). Річні бухгалтерські звіти (1969–1974). 

 

 

Опис 1м  

Справ: 12; 1968–1974 рр. 

Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1969–1972). Звіт про наслідки 

виборів в місцевих комітетах профспілки (1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4597  Виконавчий комітет Копіюватської сільської Ради народних депутатів с. 

Копіювата Канівського району Черкаської області 

Справ: 133; 1947–1959,1970–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 133; 1947, 1948, 1953, 1955, 1957–1959, 1970–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1955–1957, 1970–1982); засідань виконкому (1947, 1948, 1953, 

1970–1980); загальних зборів мешканців села (1973, 1974, 1977, 1979); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1973, 1974, 1976–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, доповіді постійних комісій (1970–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1971–1973). 

Доповідні записки, інформації про організаційно-масову роботу (1970–1980). 

Анкета-картка на населений пункт (1978). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому постійних комісій та органи громадської 

самодіяльності (1970–1980). Річні і одноразові статистичні звіти про кількість населення та 

худоби (1970–1979). 

Акти приймання-передавання справ при зміні голів і секретарів сільради (1970, 1972). 

Накази виборців депутатам і інформації про їх виконання (1971–1979). Протоколи загальних 

зборів трудящих по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих комісій 

про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду 

балотуватися, списки обраних депутатів (1971–1973, 1975, 1977, 1980). 
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Бюджети сільради (1971–1979). Кошториси витрат (1971, 1973–1979). Річні звіти про 

виконання сільського бюджету та про надходження, нарахування і витрати сум 

самооподаткування (1957, 1958, 1970–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4598  Попівська восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Канівської районної Ради депутатів трудящих с. Попівка Канівського  району Черкаської 

області 

Справ: 109; 1944–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 109; 1944–1973 рр. 

Накази Канівського райвідділу народної освіти (1955, 1966, 1967, 1973). 

Протоколи: засідань педагогічної ради; методичних нарад (1948–1962, 1966, 1967, 1970–

1973); батьківських зборів (1950–1966). 

Річні плани: роботи школи (1953–1955, 1957–1960, 1962, 1963, 1965–1967, 1969, 1971, 1972); 

навчально-виховної роботи (1961, 1964); роботи батьківського комітету (1954, 1957, 1962, 

1963, 1965, 1966, 1970). 

Акти перевірянь роботи школи, висновки та пропозиції з результатів перевірянь (1953, 1957, 

1959, 1960, 1968, 1971, 1973). 

Звіти учителів школи про навчально-виховну роботу (1952–1954, 1960). Річні звіти школи 

про успішність учнів та відвідування уроків. 

Контрольно-візитні книги (1945, 1946, 1950–1973). 

Кошториси витрат (1949–1960, 1963–1965, 1972, 1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4599  Ліплявська середня школа ім. А.П.Гайдара відділу народної освіти виконавчого 

комітету Канівської районної Ради депутатів трудящих с. Ліпляве Канівського району 

Черкаської області 

Справ: 128; 1944–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 128; 1944–1976 рр. 

Накази, постанови Канівського райвідділу народної освіти (1951, 1953, 1954). 

Протоколи: виробничих нарад учителів (1972, 1973); методичних нарад (1956, 1957, 1959, 

1960, 1962–1964); засідань педагогічної ради; засідань методичних об’єднань учителів і плани 

роботи (1955–1962, 1970–1976); засідань батьківського комітету і плани роботи (1965–1970, 

1974, 1975); загальношкільних батьківських зборів (1947, 1952–1955, 1971–1976); 

батьківських зборів (1948, 1957, 1966–1968, 1974). 

Перспективні плани: роботи школи (1973–1980); навчально-виховної роботи (1972–1975); 

розгортання мережі шкіл і учнівських контингентів (1971). Плани: роботи школи (1970–

1976); навчально-виховної роботи (1957, 1962–1969). 

Акти інспекторських перевірянь роботи школи (1949, 1950, 1952, 1953, 1965–1968, 1973). 
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Довідки, звіти про роботу школи (1968, 1972–1976). Статистичні звіти: школи про загальну 

освіту, інформації про навчально-виховну роботу (1947, 1948, 1950, 1952, 1954, 1971, 1975); 

про рух та успішність учнів (1968–1970). Звіти про роботу спортивних секцій школи та 

підсумки фізкультурних змагань (1972–1976). 

Кошториси  витрат (1956–1962). Річні фінансові звіти (1953–1961). 

Документи (протоколи, соцзобов’язання колективу школи) профспілкового комітету 

профспілки (1973–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4600  Відділ культурно-освітньої роботи виконавчого комітету Катеринопільської 

районної Ради депутатів трудящих с. Катеринопіль Катеринопільського району Київської 

області 

Справ: 11; 1946–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1946–1950, 1952, 1953 рр. 

Рішення райвиконкому (1948). 

Протоколи нарад культурно-освітніх працівників (1948). 

Звіти про роботу: відділу (1946, 1952, 1953); культурно-освітніх установ (1952, 1953). 

Штатний розпис, кошторис витрат (1949). Річні фінансові звіти (1946–1950). 

 

Ф. Р-4601  Чигиринська дитяча музична школа управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 112; 1959-1980 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 112; 1959-1980 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради; засідань відділів школи (1969-1981); відкритих уроків 

(1968, 1969). 

Річні плани роботи школи (1962, 1963, 1966-1980). Плани: учбово-виховної роботи (1959-

1961, 1964); учителів школи (1967-1976); роботи відділів (1975-1980). 

Річні звіти про учбово-виховну роботу та трудову діяльність школи. Річні статистичні звіти 

про виконання плану з праці, чисельність адміністративно-управлінського персоналу та 

штати і контингенти учителів і учнів (1962-1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1960-1968). Річні фінансові звіти (1960-1968). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4603  Виконавчий комітет Розсішківської сільської Ради народних депутатів с. Розсішки 

Христинівського району Черкаської області  

Справ: 280; 1944-1980рр. 

 

Опис 1 

Справ: 280; 1944-1980рр. 
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Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1967, 1968, 

1970-1974, 1976, 1978); сходок мешканців села (1969, 1972, 1975); звітних зборів виборців і 

звіти депутатів перед виборцями (1963-1979). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1950-1955, 1957-1979). Акти 

перевіряння діяльності сільради керівними органами (1969, 1976-1979). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання(1952, 1953, 1955-

1957, 1960-1962, 1964-1966, 1970, 1972, 1973, 1975-1977). Інформації про організаційно-

масову роботу (1952, 1953, 1955, 1958-1977, 1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1953, 1955, 1958, 1977). 

Генеральні плани на присадибні ділянки землі і забудови мешканців села (1947-1953). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки депутатів, картки обліку депутатів (1950, 1953, 

1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1945-1980). Штатні розписи (1945, 1946, 1955, 1958, 1960-1980). 

Кошториси витрат (1945-1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету та обрахування 

сум самообкладання (1960-1962, 1964-1968, 1971 -1980). Книги обліку доходів і видатків 

сільського бюджету (1948-1951, 1953-1959, 1963, 1969, 1970). 

Списки: мешканців села (1944); осіб, які тимчасово проживали на території села (1968). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4604  Виконавчий комітет Голяківської сільської Ради депутатів трудящих с. Голяківка 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 41; 1946-1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1946-1960 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1953, 1954, 1957); засідань виконкому (1947, 1948, 1950, 1957, 

1958). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1957, 1958). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1953-1956, 1959). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1957).Протоколи окружних виборчих комісій 

про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та голосування по виборах (1957, 

1959).Бюджети сільради (1947, 1950, 1952-1958, 1960). Штатні розписи (1953, 1958). 

Кошториси витрат (1949, 1952-1954, 1956, 1958, 1960). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1950, 1953-1959). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1950, 1953-1959). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4605  Виконавчий комітет Орадівської сільської Ради народних депутатів с. Орадівка 

Христинівського району Черкаської області  

Справ: 255; 1944-1980рр. 
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Опис 1 

Справ: 255; 1944-1980рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944, 1945, 1950-1980); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1950, 1958, 1961, 1962, 1964, 1968-1975, 1978, 1979); засідань Ради 

громадськості (1970-1972); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1959, 

1961-1964, 1968, 1969, 1973, 1978-1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1953, 1956, 1960-1962, 1964-

1978, 1980). 

Плани роботи виконкому (1969, 1978). 

Документи (довідки, акти, рішення) про перевіряння діяльності сільради керівними органами 

(1945-1947, 1953, 1954, 1960-1962, 1964, 1967-1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948-1950, 1954, 

1958, 1962, 1964, 1966, 1971-1973, 1976, 1977). Інформації про організаційно-масову роботу 

(1958, 1962-1966, 1968, 1970, 1974-1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1949, 1951, 1954, 1955, 1962-1966, 

1968, 1970, 1974, 1975, 1977). Індивідуальні плани забудовників села (1948, 1949). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1953, 1956, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1980). Картки обліку роботи депутатів (1953, 1954, 1956, 1959). 

Бюджети сільради (1948, 1950, 1952, 1955-1957, 1960-1962, 1965-1967, 1969-1975, 1977-1980). 

Штатні розписи (1950, 1952, 1957, 1960-1962, 1965-1967, 1969-1975, 1977-1980). Кошториси 

витрат (1948, 1950, 1952, 1955-1957, 1960-1962, 1965-1967, 1969-1975, 1977-1980). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету та обрахування сум самообкладання (1947, 1951, 1958, 

1962, 1965, 1967, 1969-1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945, 1948-1954, 1956, 1959, 1961, 1966, 

1968). Списки: осіб, які тимчасово проживали на території села (1949); господарств, які 

об'єднувала сільрада (1953, 1954). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4606  Виконавчий комітет Талалаївської сільської Ради депутатів трудящих с. Талалаївка 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 110; 1944-1959 рр. 

  

Опис 1 

Справ: 110; 1944-1959 рр. 

Директиви, рішення райвиконкому (1944-1946). 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1944-1952, 1954-1960); загальних зборів 

мешканців села (1950, 1955, 1956); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями 

(1956, 1957). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1955-1959). Акти перевіряння 

діяльності сільради керівними органами (1948, 1953). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1952-1957, 

1959). Інформації про організаційно-масову роботу (1944, 1955-1959). 
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Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1949, 1951-1956, 1959). .Протоколи 

загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, окружних виборчих 

комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду 

балотуватися (1947, 1950, 1953, 1956, 1957, 1959).Бюджети сільради (1946, 1947, 1949-1959). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945-1947, 1949-1959). Річні звіти про виконання 

сільського бюджету та обрахування сум самообкладання (1947, 1949-1953). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945, 1946, 1948, 1954, 1956-1959). 

Списки репатрійованих мешканців села( 1947). 

Списки: осіб, які тимчасово проживали на території села (1944, 1948); господарств, які 

об’єднували сільраду (1952). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4607  Виконавчий комітет Шельпахівської сільської Ради народних депутатів с. 

Шельпахівка Христинівського району Черкаської області  

Справ: 215; 1945-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 215; 1945-1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950-1953, 1955-1980); засідань виконкому (1955-1980); загальних 

зборів мешканців села (1963-1971, 1975-1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед 

виборцями (1969, 1970, 1972-1975, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1955, 1957-1972, 1975-1982). 

Акти перевіряння діяльності сільради керівними органами (1963, 1965-1970, 1972-1974, 1980-

1982). Звіти голови сільради (1964). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1951, 1952, 

1955-1957, 1977). Інформації про організаційно-масову роботу (1963, 1965-1976, 1978, 1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1977, 1980). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1971-1973, 

1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946, 1947, 1951-1957, 1959-1980). Штатні розписи (1947, 1951-1957, 

1959-1979). Кошториси витрат (1951 -1957, 1959-1980). Річні звіти про виконання сільського 

бюджету (1963-1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945, 1951-1962). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4608  Виконавчий комітет Ухожанської сільської Ради депутатів трудящих с. Ухожа 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 36; 1944-1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1944-1954 рр. 
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Директивні вказівки, постанови райвиконкому (1945, 1946). 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1944-1949). Звіти депутатів перед виборцями 

(1949). 

Плани роботи постійних комісій (1951). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1950, 1952). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953). 

Бюджети сільради (1945-1947, 1950-1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1947, 

1949-1954). Річний звіт про виконання сільського бюджету та обрахування сум 

самообкладання (1949). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946-1949, 1951-1954). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4609  Виконавчий комітет Углуватської сільської Ради народних депутатів с. Углуватка 

Христинівського району Черкаської області  

Справ: 267; 1945-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 267; 1945-1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947, 1948, 1950-1980); засідань виконкому (1945, 1947-1949, 

1954-1980); загальних зборів мешканців села (1949, 1963-1968, 1970-1980); звітних зборів 

виборців і звіти депутатів перед виборцями (1963-1968, 1970-1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1956, 1959-1980). 

Акти перевіряння діяльності сільради керівними органами (1963, 1964, 1966-1971, 1973, 

1975). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 1953, 1954, 

1956, 1959, 1961-1967, 1969-1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1961-1965, 

1967). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, постійних комісій (1964, 1968); про чисельність 

населення за статтю і віком (1951, 1965, 1967, 1969, 1970, 1972-1978). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах (1955, 

1959, 1961, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1977). 

Бюджети сільради (1946-1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1946-1950, 1952-1954, 

1956, 1958-1961, 1963-1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету та обрахування 

сум самообкладання (1962, 1964-1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948-1956, 1959-1963). 

Книга обліку осіб, які тимчасово проживали на території села (1968). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4610  Виконавчий комітет Босівської сільської Ради депутатів трудящих с. Босівка 

Христинівського району Черкаської області  

Справ: 31; 1947-1954 рр. 
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Опис 1 

Справ: 31; 1947-1954 рр. 

Протоколи сесій сільради (1950-1954). 

Списки постійних комісій (1951). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 1952). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1952). Генеральні плани забудовників села 

(1950, 1951). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953). Бюджети сільради. 

Штатні розписи, кошториси витрат (1949-1953). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948-1954). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4611  Виконавчий комітет Притикської сільської Ради депутатів трудящих с. Притика 

Христинівського району Черкаської області  

Справ: 34; 1947-1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1947-1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947-1953); засідань виконкому (1948, 1949); загальних зборів 

мешканців села (1948). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1953). Акт перевіряння діяльності 

сільради керівними органами (1949). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950-1952, 1954). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1952-1954). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1948-1953). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948-1951, 1953, 1954). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4612  Виконавчий комітет Чайківської сільської Ради депутатів трудящих с. Чайківка 

Христинівського району Черкаської області  

Справ: 34; 1946-1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1946-1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950-1954); засідань виконкому (1947). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1952-1954). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1954). 

Протоколи загальних зборів виборців про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953). 
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Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1948, 1950-1954). Річні звіти 

про виконання сільського бюджету та обрахування сум самообкладання (1947, 1951, 1953). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946-1950, 1954). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4613  Христинівська машинно-тракторна станція м. Христинівка Черкаської області 

Справ: 32; 1945-1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1945-1957 рр. 

Перспективний план розвитку сільського господарства району (1956-1960). Виробничо-

фінансові плани (1949-1957). 

Звіт про надходження і впровадження раціоналізаторських пропозицій (1956). Плани та звіти 

з охорони праці і техніки безпеки (1955, 1956). 

План підготовки і підвищення кваліфікації кадрів (1956). Підсумки соцзмагання (1955-1957). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945-1952, 1957). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність станції (1946, 1947, 1950-1952, 1954, 1955, 1957). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4614  Христинівська ремонтно-технічна станція м. Христинівка Черкаської області  

Справ: 21; 1958-1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1958-1960 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського облуправління сільського господарства; рішення 

райвиконкому (1958, 1959). 

Виробничо-фінансові плани. 

Акти перевіряння діяльності станції керівними органами. 

Звіт про надходження і впровадження раціоналізаторських пропозицій (1959). Річні звіти з 

охорони праці і техніки безпеки (1959, 1960). 

План підготовки і підвищення кваліфікації кадрів (1958). Звіти про рух кадрів та списки 

спеціалістів (1959, 1960). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

станції. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 2; 1960 р. 

Акт перевіряння діяльності робітничого комітету профспілки керівними органами. 

Статистичний звіт робітничого комітету про облік членів профспілки. 

Річний фінансовий звіт робітничого комітету. 
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ф.Р-4615  Христинівське районне виробниче об'єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого об'єднання по 

виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства м. Христинівка Черкаської 

області  

Справ: 290; 1961-1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 290; 1961-1985 рр. 

Накази, постанови, рішення: Черкаського обласного об'єднання (1976-1981); райвиконкому 

(1976, 1978, 1980, 1981). Накази керуючого районного об'єднання з основної діяльності (1971-

1985). 

Протоколи: засідань і постанови техніко-економічної Ради та документи до них (1970-1985); 

засідань бюро економічного аналізу та документи до них (1973, 1977-1981, 1985); 

виробничих нарад інженерно-технічних працівників та службовців (1970-1985). 

П’ятирічний план розвитку господарства (1976-1980). Комплексні плани соціального 

розвитку райоб'єднання (1976-1985). Виробничо-торгівельно-фінансові плани (1973, 1976). 

Виробничо-фінансові плани (1977-1985). 

Документи (акти, висновки, пропозиції) про перевіряння діяльності райоб'єднання керівними 

органами та народним контролем (1973-1985). 

Документи (протоколи вручення, списки, клопотання, нагородні листи) про нагородження 

працівників райоб'єднання орденами і медалями (1965, 1980, 1981). 

Аналізи виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності райоб'єднання (1964-

1966, 1969-1985). Статистичні звіти: про виконання планів з праці, продукції та про 

механізацію і електрифікацію виробничих процесів (1962-1966, 1968-1971, 1973-1981); про 

чисельність працівників апарату управління (1982-1985). 

Документи: (тематичні плани, прийняті рацпропозиції, звіти, журнали реєстрації 

рацпропозицій) з раціоналізації та винахідництва (1962, 1969, 1975-1985); плани та звіти про 

впровадження нової техніки і прогресивної технології механізації виробництва (1973, 1978-

1985); (річні титульні списки, кошториси, плани) з капітального будівництву (1967, 1971-

1977, 1980, 1981); (комплексні плани, звіти, акти про нещасні випадки, аналізи виробничого 

травматизму (1961-1971, 1975-1980). 

Документи (річні звіти, аналізи плинності кадрів, списки спеціалістів) про роботу з кадрами 

(1975-1985). 

Соцзобов’язання колективу райоб'єднання, підсумки соцзмагання (1973, 1975, 1977-1981). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1965, 1966, 1969, 1976-1985). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність райоб'єднання (1976-1985). 

Документи (протоколи, плани, колдоговір, соцзобов’язання, кошториси, звіти) 

профспілкового комітету профспілки (1982-1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 70; 1961-1979 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1963-1979); засідань робітничого комітету 

(1963-1979). Звітні доповіді голови робітничого комітету (1963, 1978). 

Акти перевіряння діяльності робітничого комітету керівними органами (1962, 1965, 1967-

1980). Статистичні звіти робітничого комітету про облік членів профспілки. 
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Колективні договори між адміністрацією райоб'єднання і робітничим комітетом профспілки 

та акти перевіряння їх виконання (1964-1966, 1968-1979). Соцзобов’язання колективу (1971-

1974, 1977, 1979). Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4616  Виконавчий комітет Христинівської сільської Ради народних депутатів с. 

Христинівка Христинівського району Черкаської області 

Справа: 243; 1946-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 243; 1946-1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946-1957, 1959-1980); засідань виконкому (1946-1949, 1952-1963, 

1965-1971, 1974-1980); загальних зборів мешканців села (1969, 1970, 1972-1974, 1977); 

звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1965-1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1957, 1959-1980). 

Плани роботи виконкому (1948, 1951, 1952). 

Акти перевіряння діяльності сільради керівними органами (1957, 1959-1962, 1966-1968, 1970-

1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами і акти перевіряння їх виконання (1952-1954, 1956-

1958, 1960, 1962, 1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1975-1979). Інформації про організаційно-

масову роботу (1952, 1953, 1955-1958, 1962-1967, 1976-1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, постійних комісій (1967, 1976-1980); про чисельність 

сільського населення за статтю і віком (1955-1957, 1969, 1971-1980). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах (1955, 

1959, 1961, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1977). 

Бюджети сільради (1946-1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1946-1950, 1952-1954, 

1956, 1958-1961, 1963-1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету та обрахування 

сум самообкладання (1962, 1964-1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948-1956, 1959-1963). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-4617  Верхняцький цукровий завод Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості с. Верхнячка Христинівського району Черкаської області 

Справ: 596; 1944-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 443; 1944-1980 рр. 

Протоколи виробничо-технічних нарад (1945-1980) 

Акти перевірки діяльності заводу державними керівними органами (1945-1980) 

Річні виробничо-технічні та хіміко-технологічні звіти (1945-1980) 

Статзвіти про виконання плану з праці та обліку руху кадрів (1944-1980) 



2074 

 

Багатотиражна газета заводу «Верхняцький цукровик» (1960, 1961, 1964). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950-1963, 1965, 1969-1980). Річні бухгалтерські звіти 

(1944-1957, 1960, 1962-1965, 1969-1980). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками під час тимчасової окупації 

(1944). 

Документи (протоколи, колдоговори, соцзобов’язання, кошториси, звіти) заводського 

комітету профспілки (1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 153; 1950-1979 рр. 

Протоколи : заводських конференцій (1956, 1964, 1965, 1969-1971, 1979); звітно-виборних 

профспілкових конференцій і документи до них (1975-1977); постійно-діючих виробничих 

нарад (1958-1963); загальних зборів членів профспілки (1975-1979); засідань заводського 

комітету і документи до них (1951, 1954-1979); засідань ради соцстраху (1973, 1974). Звітні 

доповіді голови заводського комітету (1963, 1964). 

Плани роботи заводського комітету (1951, 1971, 1975-1979). 

Акти перевіряння діяльності заводського комітету керівними органами (1969, 1970, 1973-

1979). Статистичні звіти про облік членів профспілки (1967, 1970-1979). 

Колективні договори між адміністрацією заводу і заводським комітетом профспілки та 

документи про перевіряння їх виконання (1950, 1951, 1954-1956, 1960-1979). 

Соцзобов’язання заводу, цехів, бригад (1965, 1966, 1970, 1971, 1973-1979). 

Кошториси витрат (1952-1979). Річні фінансові звіти (1952-1979). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4618  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова с. Петраківка 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 103; 1950-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1950-1963, 1968-1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1955, 1958). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1968-1970). Виробничо-фінансові плани 

(1950, 1952, 1957-1963). Аналізи господарської діяльності колгоспу (1969, 1970). Зоотехнічні 

звіти (1968-1970). 

Акти розподілу майна між колгоспами ім. Суворова с. Петраківка та «Правда» с. Ямпіль 

(1968). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950-1952, 1955-1957, 

1963). Книги історії полів і сівозмін (1956-1961, 1968-1971). Земельно-шнурова книга (1950-

1955). Якісно-насінневі книги (1958-1963, 1969-1972).  

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1969). 

 

 

Опис 2 

Справ: 51; 1971-1980 рр. 
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Протоколи: зборів уповноважених членів колгоспу (1976-1980); загальних зборів 

колгоспників (1971-1975); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу 

(1976-1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1971-1982). 

Книги історії полів і сівозмін (1972-1980). Якісно-насінневі книги (1973-1979). Документи 

(протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1971, 1972, 1977-1981). Журнали 

групи народного контролю (1980-1982). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4619  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова с. Петраківка 

Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 21; 1964-1967 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1964-1967 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1967). 

Виробничо-фінансові плани. 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1964). Агрономічний звіт (1967). Зоотехнічний 

звіт (1967). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Книга історії полів і 

сівозмін. Якісно-насіннева книга (1964-1968). 

 

 

 

ф.Р-4620  Редакція газети «Авангард» – орган Катеринопільського районного комітету 

Комуністичної партії України і районної Ради народних депутатів смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 79; 1953-1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 79; 1953-1981 рр. 

Плани роботи редакції (1969-1981). 

Річні звіти про роботу редакції (1967-1981). 

Контрольні примірники газет (1967-1981). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1957, 1960-1962, 1967-1981). Річні фінансові звіти (1953, 

1954, 1967-1981). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4621  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Петраківка 

Катеринопільського району Київської області 

Справ: 21; 1944-1949рр. 
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Опис 1 

Справ: 21; 1944-1949рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1947-1949); засідань правління колгоспу 

(1946-1950). 

Листування з райкомом партії, райвиконкомом та його відділами про господарську діяльність 

колгоспу (1944). 

Відомості: про хід сільськогосподарських робіт (1944); про засипання насіннєвого фонду та 

фонду для Червоної Армії (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947-1949). Таблиці історії полів 

і сівозмін колгоспу (1944, 1945). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, натуральних і грошових прибутків та їх 

розприділення, грошових затрат (1944-1946). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4622  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «2-а п'ятирічка» с. Петраківка 

Катеринопільського району Київської області  

Справ: 8; 1944-1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944-1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947-1949). 

Головні книги (1944, 1945). Книги обліку основних засобів виробництва, натуральних 

прибутків 

і їх розприділення (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4623  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда» с. Ямпіль Катеринопільського 

району Черкаської області 

Справ: 100; 1944-1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 71; 1944-1963, 1967-1970 рр. 

Статут артілі (1957). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1945, 1948-1963, 1969, 1970); засідань 

правління колгоспу (1944, 1945, 1948, 1950-1963, 1968-1970). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1969, 1970). Виробничо-фінансові плани 

(1944, 1949, 1955, 1957-1960). Аналізи господарської діяльності колгоспу (1969). Зоотехнічні 

звіти (1959-1961, 1968-1970). 

Акт про роз'єднання колгоспів ім. Суворова с. Петраківка та «Правда» с. Ямпіль (1968). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, бригадами колгоспу (1944, 1945). Прибутково-

видатковий кошторис (1944). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу 

(1944, 1951, 1952, 1955-1957, 1963). 

Державний акт на вічне користування землею (1950). 
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Книга історії полів і сівозмін (1967-1971). Якісно-насіннева книга (1970-1974). Книги обліку 

членів колгоспу та їх сімей (1958, 1963, 1970-1973). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, грошових та натуральних витрат (1945-1950). 

 

 

Опис 2 

Справ: 29; 1971-1978 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1972, 1976). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1973-1977). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1971-1974). Якісно-насіннева книга (1975-1977). 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1975-1977); засідань профспілкового 

комітету (1975-1977). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4624  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва с. Кайтанівка 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 128; 1944-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 97; 1944-1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1969). 

Протоколи засідань, план роботи бюро економічного аналізу (1969). 

П’ятирічні плани розвитку господарства колгоспу (1959-1970). Виробничо-фінансові плани 

(1944, 1945, 1952-1965). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1953-1958, 1967, 1968). Зоотехнічні звіти (1952-

1964, 1968-1970). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1954, 1956, 

1957, 1959, 1961, 1962) 

Прибутково-видатковий кошторис (1944). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944-1952). 

Книги історії полів і сівозмін (1964-1967, 1969-1975). Якісно-насінневі книги (1963, 1964, 

1966-1968). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1949, 1951, 1954). 

 

 

Опис 2 

Справ: 31; 1971-1980 рр. 

Протоколи: зборів уповноважених членів колгоспу (1980); загальних зборів колгоспників 

(1971-1979); засідань правління колгоспу (1971-1979). Звітні доповіді голови колгоспу (1971, 

1972, 1977, 1978, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1972-1979). Книга історії 

полів і сівозмін (1979-1986). 
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ф.Р-4625  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Революційний шлях» с. Радчиха 

Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 83; 1944-1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 70; 1944-1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1968). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969, 1970). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1959-1970). Виробничо-фінансові 

плани (1958-1963, 1965).  

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1953, 1964, 1966-1970). 

 Зоотехнічні звіти (1961-1970). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947-1952). 

Акт на вічне користування землею (1948). 

Земельно-шнурова книга (1963-1970). Книга історії полів і сівозмін (1962-1964). Якісно-

насінневі книги (1961, 1962, 1970-1974). 

Головні книги (1944, 1945). Книги обліку основних засобів виробництва, натуральних 

прибутків і їх розприділення (1944). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1948). 

 

 

Опис 2 

Справ: 13; 1971-1976 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Протоколи засідань, 

плани роботи бюро економічного аналізу (1971-1973). Аналізи господарської діяльності 

колгоспу (1971, 1975, 1976). 

Книга історії полів і сівозмін (1971-1975). 

 

 

 

 

ф.Р-4626  Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Катеринопільської районної Ради депутатів трудящих смт. Катеринопіль Катеринопільського 

району Черкаської області  

Справ: 124; 1945-1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 117; 1945-1962, 1966-1974 рр. 

Накази Черкаського обласного управління будівництва і експлуатації шляхів (1966-1974); 

рішення райвиконкому (1967-1974). 

Плани з будівництва та ремонту шляхів обласного і місцевого значення (1945-1948, 1950-

1962, 1967-1974). 
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Звіти: про виконання планів з будівництва та ремонту автомобільних шляхів (1945-1955, 

1957-1962, 1967-1970, 1972-1974); про наявність автомобільних шляхів, їх стан та озеленення 

(1946-1953, 1956-1962, 1967-1970, 1972-1974). 

Акти приймання виконаних робіт з капітального і середнього ремонту шляхів та введення в 

експлуатацію побудованих шляхів (1951-1953, 1958, 1961, 1962, 1967-1974). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1953-1962, 1967-1974). Річні бухгалтерські звіти (1955, 

1957-1962, 1969, 1970, 1972-1974). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 7; 1972-1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. Статистичні 

звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат (1973, 1974). Річні фінансові звіти (1973, 1974). 

 

 

 

 

ф.Р-4627  Катеринопільський районний відділ сільського і колгоспного будівництва 

Черкаського обласного управління по будівництву в колгоспах с. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 41; 1945-1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1945-1957 рр. 

Накази: Київського обласного управління по будівництву в колгоспах (1949, 1952); 

Черкаського обласного управління по будівництву в колгоспах (1954, 1955); рішення 

райвиконкому (1948, 1949, 1952-1955). 

Плани сільського і колгоспного будівництва (1945-1955). 

Звіти: про роботу відділу (1952); про стан сільського і колгоспного будівництва в районі 

(1945-1951, 1956). 

Акти приймання в експлуатацію новозбудованих адміністративних, культурно-побутових 

будинків та виробничо-господарських приміщень в колгоспах району (1951-1954). 

Штатні розписи (1946, 1949, 1952-1955). Кошториси витрат (1945, 1946, 1949, 1950, 1952-

1957). Звіти про виконання кошторисів (1946, 1954-1957). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4628  Мокрокалигірський районний комітет професійної спілки працівників культури с. 

Мокра Калигірка Мокрокалигірського району Черкаської області  

Справ: 7; 1953-1956 рр. 

 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1953-1956 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1954); засідань райкому (1954-1956). 

Кошториси витрат (1954-1956). Річні фінансові звіти. 
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ф.Р-4629  Катеринопільський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 52; 1945-1949, 1967-1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1945-1949, 1967-1984 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1966, 1974, 1975). 

Протоколи: районних звітно-виборних профспілкових конференцій і документи до них (1967, 

1969, 1971, 1974, 1981, 1984); звітно-виборних профспілкових зборів (1946); загальних зборів 

членів профспілки (1947-1949); засідань райкому (1947, 1948, 1967-1971, 1974, 1975, 1982); 

звітно-виборних зборів місцевих комітетів і документи до них (1972-1975, 1981, 1982, 1984). 

Плани роботи райкому (1948, 1970, 1971, 1974, 1975, 1981-1985). 

Зведені статистичні звіти райкому про членство, соцзмагання та інше (1946-1949, 1967-1975, 

1980, 1981). 

Кошториси витрат (1968-1975, 1979-1983). Річні фінансові звіти (1945-1949, 1967-1975, 1979-

1983). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4630  Планова комісія виконавчого комітету Катеринопільської районної Ради народних 

депутатів смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 94; 1952-1960, 1967-1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 94; 1952-1960, 1967-1987 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1955, 1960, 1967-1975, 1979, 1981). 

Протоколи засідань планової комісії (1967-1987). 

Квартальні плани роботи комісії (1967, 1969-1985). 

Державний план економічного і соціального розвитку району (1981-1985). П’ятирічний план 

розвитку народного господарства району (1976-1980). Річні плани розвитку народного 

господарства району (1952, 1955-1960, 1967). 

Документи (зведення, доповідні записки, довідки, інформації та інш.) про хід виконання: 

плану економічного і соціального розвитку району (1981-1985); плану розвитку народного 

господарства району (1967-1980). 

Списки передовиків сільського господарства та кандидатів на виставку досягнень народного 

господарства (1956-1958). 
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ф.Р-4631  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Мокрокалигірської районної 

Ради депутатів трудящих с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району Київської області 

Справ: 6; 1945, 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1945, 1948-1950 рр. 

Річний статистичний звіт про роботу відділу (1945). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1948-1950). Річні фінансові звіти (1949, 1950). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4632  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Мокрокалигірському району с. 

Мокра Калигірка Мокрокалигірського району Черкаської області  

Справ: 10; 1944-1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1947-1954 рр. 

Заключні звіти про виконання обов'язкових поставок державі продуктів тваринництва та 

рослинництва (1951). Річні звіти про виконання поставок державі продуктів тваринництва та 

рослинництва (1951, 1954). 

Штатний розпис, кошторис витрат (1954). Річні фінансові звіти (1947-1949). 

 

 

Опис 2  

Справ: 3; 1944 р. 

Зведені річні звіти про виконання поставок державі продуктів тваринництва та рослинництва 

та пояснюючі записки до них. 

Річні асигнування кредитів (1944). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4633  Відділ культури виконавчого комітету Катеринопільської районної Ради народних 

депутатів смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 122; 1954-1961, 1966-1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 116; 1954-1961, 1966-1984 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського обласного управління культури (1969, 1972, 1974, 1983); 

постанови ради у справах культурного будівництва облуправління культури (1969, 1970, 

1973-1977, 1980); рішення облвиконкому (1959); постанови, рішення, розпорядження 

райвиконкому (1954-1960, 1967-1980). Накази начальника відділу з основної діяльності 

(1979-1984). 

Протоколи засідань ради відділу (1967-1972, 1975, 1976). 

Плани: роботи відділу (1957, 1959, 1968-1984); семінарів культурно-освітніх працівників 

(1957, 1968, 1970-1978); роботи районних бібліотек для дорослих та дітей (1974-1978). 
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Інформації про роботу відділу, надіслані органам вищого рівня (1982-1984). Річні звіти про 

роботу відділу та культурно-освітніх установ району (1954-1956, 1959, 1961, 1966-1981). 

Звіти про роботу бібліотек для дорослих та дітей (1974-1984). 

Соцзобов’язання працівників культурно-освітніх установ району (1975, 1978-1984). 

Списки працівників культурно-освітніх установ району (1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу та підвідомчих установ (1970-1984). Річні 

фінансові звіти відділу та підвідомчих установ (1969-1984). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 6; 1974-1978 рр. 

Постанови ради відділу та місцевого комітету (1975-1978). 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів; засідань місцевого комітету; 

профспілкових зборів працівників культурно-освітніх установ (1975-1977). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4634  Управління сільського господарства виконавчого комітету Катеринопільської 

районної Ради народних депутатів смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської 

області  

Справ: 595; 1966-1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 561; 1966-1985 рр. 

Накази начальника управління з основної діяльності (1967-1970, 1977-1985). Протоколи 

засідань технічної ради управління і документи до них (1973-1985). 

Річні звіти про розприділення земель по угіддях та землекористувачах (1945-1962, 1968-1970, 

1972, 1979). Документи (протоколи, листування, креслення) про відведення земельних 

ділянок установам, організаціям та підприємствам (1963, 1964). 

Виробничо-фінансові плани колгоспів та їх основні показники. Основні економічні 

показники діяльності колгоспів. Річні звіти колгоспів району (19^4-1982). Зведені річні плани 

заготівель і закупівель сільськогосподарських продуктів в районі та річні статистичні звіти 

про їх виконання. 

Плани, основні показники та річні агрономічні звіти з питань агротехніки 

сільськогосподарських культур (1980-1985). 

Таблиці заключних звітів про підсумки сівби під урожай, статистичні звіти про збір урожаю 

сільськогосподарських культур (1967-1974). 

Документи (плани, зведення, інформації, звіти та інш.) про розвиток тваринництва в районі, 

облік племінної худоби, стан та заходи покращення рослинництва в районі. 

Річні плани будівельно-монтажних робіт в колгоспах району, статистичні звіти про хід 

будівництва та акти здавання в експлуатацію об’єктів. 

Річні плани ремонту сільськогосподарської техніки; зведення, довідки та інформації про хід 

робіт з механізації праці в колгоспах (1967-1970, 1973-1982). 

Відомості про наявність і стан машинно-тракторного парку, обладнання 

сільськогосподарського реманенту в колгоспах та радгоспах району (1975-1985). 
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Плани роботи та звіти з питань винахідництва і раціоналізації в колгоспах району (1967-1970, 

1973-1977, 1983-1985). Річні плани заходів, доповіді та одноразові звіти про стан охорони 

праці і техніки безпеки в колгоспах району (1967-1969, 1973-1985). 

Документи (плани, звіти, списки та інш.) про роботу з кадрами в районі (1967-1984). 

Соцзобов’язання працівників сільського господарства району (1967-1970). 

Штатні розписи, кошториси витрат управління. Ліміти кредитування колгоспів району (1980-

1983). Річні фінансові звіти управління. Зведені річні звіти по колгоспах району (1971-1985). 

Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності управління (1967-1970). 

Плани роботи, статистичні звіти про роботу юридичної групи управління (1972-1979, 1983-

1985). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки (1981-1985). 

 

 

Опис 2 

Справ: 10; 1983-1985 рр. 

Протоколи засідань Ради агропромислового об'єднання і додатки до них. 

Зведений план економічного і соціального розвитку районного агропромислового об'єднання. 

Кошториси надходжень та витрат коштів централізованого фонду об'єднання (1984, 1985). 

Баланси об'єднання (1984, 1985). 

 

 

 

Опис 1ск 

Справ: 5; 1971-1983 рр. 

Протоколи: районних зборів уповноважених колгоспів; засідань районної Ради колгоспів і 

додатки до них. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 19; 1969-1978 рр. 

Протоколи: профспілкових зборів (1970, 1973-1978); засідань місцевого комітету (1970-1978). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх питань діяльності. Кошториси витрат (1970-

1978). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф.Р-4635  Управління побутового обслуговування населення виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 1890; 1960-1992 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1783; 1960-1992 рр. 

Документи: секретаря; відділів: планово-виробничого, кадрів, планово-економічного, 

виробничого, обліково-фінансового, капітального будівництва, праці і зарплати, технічного, 

обрядових послуг, контрольно-ревізійного та постачання; інженера-будівельника; 

бухгалтерії; місцевого комітету профспілки; групи народного контролю. 
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Опис 2 

Справ: 48; 1976-1985 рр. 

Документи: секретаря; відділів: планово-виробничого, кадрів, планово-економічного, 

виробничого, обліково-фінансового, капітального будівництва, праці і зарплати, технічного, 

обрядових послуг, контрольно-ревізійного та постачання; інженера-будівельника; 

бухгалтерії; місцевого комітету профспілки; групи народного контролю. 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 138; 1961-1992 рр. 

Накази начальника управління з особового складу (1961-1983, 1986-1992). 

Особові справи звільнених працівників. Особові картки звільнених працівників (1990-1992). 

Акти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом та документи по їх розслідуванню 

(1979-1989). 

Відомості з нарахування заробітної плати працівникам та службовцям апарату управління. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 21; 1961-1968, 1976-1978 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів та документи до них (1961-1963, 1968); 

загальних зборів членів профспілки (1961-1963, 1968); профспілкових зборів (1964-1967, 

1976, 1978); засідань місцевого комітету (1961-1968, 1976, 1977). 

Плани роботи місцевого комітету (1961-1965, 1976, 1977). Статистичні звіти місцевого 

комітету з усіх видів діяльності. Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф.Р-4636  Черкаська обласна організація Національної Спілки журналістів України м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 133; 1957-2002 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 133; 1957-2002 рр. 

Постанови секретаріату та правління Спілки журналістів УРСР (1988, 1989). 

Статути Спілки (1990, 1992). 

Протоколи: засідань пленумів обласної організації (1982-1984, 1988-1993); засідань 

секретаріату обласної організації (1993-2002); засідань бюро правління обласної організації 

(1962, 1965, 1968-1979, 1982-1992); звітно-виборних конференцій журналістів та документи 

до них (1966, 1971, 1974, 1976, 1979, 1981, 1984, 1986, 1990, 1991, 1996, 1999); звітно-

виборних зборів первинних організацій (1979, 1984, 1986, 1989); зборів первинних 

організацій (1976). Витяги з протоколів засідань організаційного бюро Спілки журналістів 

УРСР (1957-1959). 

Плани роботи та заходи обласної організації (1974-1981, 1988-1990, 2002). Плани роботи та 

довідки про підсумки: підвищення рівня професійної майстерності журналістів і активу 

(1977-1981); шефства журналістів над сільськогосподарськими підприємствами (1981). 
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Довідки, відомості з питань основної діяльності, направлені до органів вищого рівня (1988, 

1989, 1991). Довідки, інформації про роботу: обласної організації (1971-1976, 1982-1984, 

1986, 1987); первинних організацій (1977-1980, 1983, 1987). Статистичні звіти: про роботу 

обласної організації (1962-1974, 1977-1981); про склад та рух членів організації (1982-1989, 

1993-2001). Довідки про організаційно-творчу роботу обласної організації, творчі контакти 

журналістів Черкащини з газетами братніх країн (1985). 

Постанови, положення, підсумки про участь журналістів області в обласних та 

республіканських конкурсах (1979-1981, 1988, 1989). Довідки, звіти про підсумки творчого 

огляду первинних організацій Спілки журналістів УРСР області (1988). Подання, 

характеристики та списки лауреатів премії А.П.Гайдара (1981). 

Видані прес-бюлетені (1969-1987). 

Списки: членів обласної організації (1982-1985, 1999); членів Спілки журналістів, прийнятих 

в 1957-1976 рр. 

Кошториси прибутків та видатків (1962-1974, 1977-1987, 1990, 1993-2000). Річні 

бухгалтерські звіти (1962-1974, 1977-1987, 1990, 1994-2002). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4637  Редакція газети «Зоря»–орган Монастирищенського райкому Компартії України і 

районної Ради народних депутатів смт. Монастирище Монастирищенського району 

Черкаської області 

Справ: 97; 1945-1962, 1967-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 97; 1945-1962, 1967-1980 рр. 

Розпорядження райвиконкому (1962, 1967, 1968, 1970, 1973, 1974). Плани роботи: редакції 

(1972-1980); робсількорів (1977-1980). 

Довідки, надіслані органам вищого рівня про роботу редакції (1975, 1977, 1978, 1980). Річні 

звіти про роботу редакції (1975-1980). Доповіді редактора газети на зборах робсількорів 

(1968, 1969, 1973, 1974, 1979, 1980). 

Листи з історії району (1974, 1979). 

Контрольні примірники газет (1968-1970, 1972, 1975-1979). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1949-1953, 1955-1962, 1967-1980). Річні фінансові звіти 

(1945-1950, 1952, 1956-1961, 1967-1980). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4638  Монастирищенське районне виробниче об'єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого об'єднання по 

виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 271; 1961-1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 212; 1963-1985 рр. 
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Накази Керуючого об'єднання з основної діяльності (1967, 1971-1985). 

Протоколи та постанови техніко-економічної ради об'єднання (1974-1985). Протоколи 

виробничих нарад (1968, 1969). Протоколи засідань, плани роботи, аналізи бюро 

економічного аналізу (1977-1985). 

Комплексний план соціального розвитку об'єднання (1972-1975). П’ятирічні плани розвитку 

об'єднання (1971–1985). Виробничо-торгівельно-фінансові плани (1966, 1967, 1969). 

Виробничо-фінансові плани (1963, 1977-1985). 

Довідки про перевіряння діяльності об'єднання органами вищого рівня (1974). 

Річні звіти про ремонт техніки (1965-1969). 

Документи: (рацпропозиції, річні статистичні звіти, журнали та картки реєстрації) з 

раціоналізації та винахідництва; плани впровадження та річні статистичні звіти про розвиток 

і впровадження нової техніки (1973-1985); аналізи виробничого травматизму, річні 

статистичні звіти про потерпілих при нещасних випадках та використання коштів на заходи з 

охорони праці (1970-1985). 

Документи (річні звіти, статзвіти, списки) про роботу з кадрами (1977-1985). 

Договори на соцзмагання між райоб'єднаннями, соцзобов’язання працівників об'єднання та 

довідки про їх виконання (1973, 1974, 1977-1985). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1965, 1966, 1977-1985). Річні бухгалтерські звіти (1977-

1985). 

Документи (протоколи, колдоговори, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1983-

1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 59; 1961-1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових конференцій (1977): профспілкових конференцій 

(1963, 1964); звітно-виборних профспілкових зборів та документи до них (1978-1981); 

загальних зборів членів профспілки (1971, 1977-1982); засідань робітничого комітету (1963-

1967, 1976-1982). Звітні доповіді голови робітничого комітету (1969, 1975-1977). 

Статистичні звіти про роботу робітничого комітету та чисельність членів профспілки (1977, 

1978). 

Колективні договори між адміністрацією об'єднання і робітничим комітетом та акти 

перевіряння їх виконання. 

Соцзобов’язання працівників об'єднання (1968-1982). Кошториси витрат (1977-1982). Річні 

фінансові звіти (1973, 1975-1982). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4639  Цибулівський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного об'єднання 

цукрової промисловості смт. Цибулів Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 580; 1945-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 328; 1946-1980 рр. 

Документи: керівництва і контролю, секретаря, головного технолога, головного механіка, 

інженера з праці і зарплати, інженера з охорони праці і техніки безпеки, відділів: планово-

виробничого, виробничо-технічного, кадрів, бухгалтерії. 
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Опис 2 

Справ: 66; 1974-1980 рр. 

Документи: керівництва і контролю, секретаря, головного технолога, головного механіка, 

інженера з праці і зарплати, інженера з охорони праці і техніки безпеки, відділів: планово-

виробничого, виробничо-технічного, кадрів, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 186; 1945-1980 рр. 

Постанови президії: Вінницького обкому профспілки працівників харчової промисловості 

(1952, 1953); Черкаського обкому профспілки працівників промисловості продовольчих 

товарів (1956); Черкаського обкому профспілки працівників харчової промисловості (1958, 

1960-1962, 1964-1967, 1971, 1973, 1975). 

Протоколи: загальнокомбінатських профспілкових конференцій та документи до них (1947, 

1948, 1950, 1951, 1953-1957, 1960-1980); загальних зборів членів профспілки (1947-1980); 

засідань заводського комітету (1947-1980). 

Плани роботи заводського комітету (1974-1976). 

Річні статистичні звіти про роботу заводського комітету та кількість членів профспілки 

(1946-1980). 

Колективні договори між адміністрацією комбінату і заводським комітетом (1964, 1965, 1978-

1980). 

Договори на соцзмагання між колективами цукрових заводів та акти перевіряння їх 

виконання (1951, 1952, 1957, 1963-1969, 1972-1980). 

Кошториси витрат (1950-1980). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф.Р-4640  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна с. Бачкурине 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 96; 1944-1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 96; 1944-1973 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945, 1947-1955, 

1957-1973). Звітні доповіді голови колгоспу (1966, 1968-1970, 1972, 1973). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1973). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1966-1975). Виробничо-

фінансові плани (1957-1960, 1963, 1965-1967, 1973). 

Агрономічний звіт (1973). Звіт по тваринництву (1973). Статистичний звіт про підготовку та 

підвищення кваліфікації кадрів (1973). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1973). Акти документальних 

ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспу (1962, 1964-1966, 1968, 1969, 1973). 

Книги історії полів і сівозмін (1965-1974). Шнурові книги обліку насіння (1968-1973). 
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Книги головних рахунків (1944-1953). Книги обліку фондів, грошових прибутків і їх 

розприділення, натуральних затрат (1947-1953). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4641  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя» с. Черповоди Ладижинського 

району Київської області  

Справ: 34; 1930-1933, 1944-1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1930-1933, 1944-1949 рр. 

Постанови райвиконкому (1947). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945-1950). 

Державні плани та листування з райвиконкомом і його відділами про їх виконання (1947-

1949). Список членів артілі (1932). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944-1949). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1947-1949). 

Книги головних рахунків (1945, 1946). Книги обліку: присадибних ділянок колгоспників 

(1946); нарахування трудоднів колгоспникам та їх затрат (1932, 1933); фондів та вибуття 

майна (1930, 1931); натуральних прибутків і їх розприділення, розрахунків з організаціями та 

особами (1945). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1947, 1948). 

 

 

 

 

 

 

ф.Р-4642  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Родниківка Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 49; 1944-1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1944-1961 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947-1960). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1957-1959). 

Державні плани: розвитку сільського господарства колгоспу (1952); закупівель 

сільськогосподарських продуктів (1961). Перспективні плани розвитку колгоспу (1955-1965). 

План розвитку сільського господарства колгоспу (1955). Виробничо-фінансовий план (1960). 

Система ведення господарства в колгоспі (1959). 

Основні виробничі показники (1961). 

Звіти про урожай сільськогосподарських культур (1955, 1958). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, індивідуальні зобов'язання колгоспників та акти 

перевіряння їх виконання (1951, 1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944-1946, 1948-1952). 
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ф.Р-4643  Виконавчий комітет Коржово-Кутської сільської Ради депутатів трудящих с. 

Коржовий Кут Бабанського району Черкаської області 

Справ: 87; 1944-1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 80; 1944-1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1948-1950, 1953-1959); засідань виконкому (1944, 1946, 

1948, 1954-1959); загальних зборів мешканців села (1946). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1953, 1955-1958). 

Листування: з райвиконкомом та його відділами з питань діяльності сільради (1944, 1945); з 

Бабанським райвійськоматом з питань обліку військовозобов'язаних та призивників (1944). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 1949, 1953-

1958). Інформації про організаційно-масову роботу (1955-1958). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1945, 1958). 

Одноразові звіти про вік та стать сільського населення (1944, 1947). 

Бюджети сільради (1946-1950, 1953-1956, 1958). Штатні розписи (1949, 1953-1956, 1958). 

Кошториси витрат (1946, 1947, 1953-1956, 1958). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946-1950, 1953-1955, 1957, 1959). 

Списки: депутатів сільради (1945); багатодітних матерів (1947); насильно вивезених до 

фашистської Німеччини (1945); громадян, які проживали на території села під час тимчасової 

окупації (1944); громадян, які тимчасово проживали на території сільради (1947). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 7; 1950-1952 рр. 

Протоколи сесій сільради. 

Бюджети сільради (1951, 1952). Штатні розписи (1951, 1952). Кошториси витрат (1951, 1952). 

Звіт про виконання кошторису по бюджету (1952). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4644  Виконавчий комітет Коржівської сільської Ради депутатів трудящих с. Коржова 

Бабанського району Черкаської області  

Справ: 40; 1944-1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1944-1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948, 1949, 1953, 1954); засідань виконкому (1944, 1949, 1953, 

1954). 

Протоколи засідань, списки членів постійних комісій (1949). 

Листування з райвиконкомом та його відділами з питань господарської діяльності сільради 

(1944, 1945). 

Договір на соцзмагання між сільрадами та акт перевіряння його виконання (1948): 
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Статистичні звіти про склад депутатів та постійних комісій (1948). 

Бюджети сільради (1948, 1950). Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1954). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946-1950, 1953, 1954). 

Списки: військовозобов'язаних, знятих з військового обліку (1945); сімей 

військовослужбовців (1944); військовослужбовців, убитих та які пропали безвісти під час 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (1945). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 8; 1950-1952 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1952). 

Умова на соцзмагання між сільрадами та акт перевіряння її виконання (1950). Бюджети 

сільради (1951, 1952). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4646  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Промінь Жовтня» с. Аполянка Уманського 

району Черкаської області  

Справ:114; 1944-1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ:114; 1944-1970 рр. 

Статути: артілі (1957); колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946-1958, 1960-

1970); бригадних зборів колгоспу (1949, 1950). Звітні доповіді голови колгоспу (1960, 1964, 

1966-1970). 

П'ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1966-1970). Трьохрічний план розвитку 

громадського продуктивного тваринництва (1949-1951). Виробничі завдання бригадам (1955). 

Виробничо-фінансові плани (1946-1950, 1952, 1953, 1957, 1960, 1961, 1966-1969). 

Основні показники плану розвитку сільського господарства (1964, 1965). Основні виробничі 

показники виробничо-фінансових планів (1961, 1962, 1967, 1969). 

Довідки про виконання державного плану з продажу продуктів тваринництва (1961). 

Умови на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1954, 1970). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1950, 1953). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944-1952). Акт документальної ревізії фінансово-господарської 

діяльності колгоспу (1962). 

Земельно-шнурова книга (1963-1971). Шнурова книга обліку насіння (1965-1967). Книга 

обліку державної та колгоспної торгівлі (1945). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4647  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка с. Ладижинка Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 93; 1959-1970 рр. 
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Опис 1 

Справ: 76; 1959-1970 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1959-1968, 1970, 1971); засідань правління 

колгоспу. Звітна доповідь голови колгоспу (1961). 

П’ятирічні плани розвитку господарства колгоспу (1966-1975). Державний план продажу 

сільськогосподарської продукції (1963). Виробничо-фінансові плани (1959-1962, 1966-1969). 

Розміщення посівів на полях колгоспу (1969-1971). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1968). Показники про виконання плану 

виробництва продукції (1965-1970). Аналіз господарсько-фінансової діяльності колгоспу 

(1965-1970). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання ланок, бригад та акти перевіряння 

їх виконання (1961, 1962, 1969). 

Земельно-шнурова книга (1963-1971). Книги історії полів і сівозмін (1962-1971). Шнурові 

книги обліку насіння (1965-1971). 

Документи (протоколи, рішення та інш.) товариського суду (1960, 1966, 1968-1970). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 17; 1965-1970 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1965); загальних зборів членів 

профспілки (1969, 1970); засідань профкому (1966, 1967, 1969, 1970). 

Плани роботи профкому (1968-1970). 

Кошториси витрат. Річні фінансові (1966, 1968-1970). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4648  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе с. Черповоди Уманського району 

Черкаської області  

Справ: 73; 1950-1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 60; 1950-1964 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1951-1965). Плани розвитку 

сільського господарства колгоспу, листування з райвиконкомом та його відділами про 

виконання планів (1950, 1951). Виробничо-фінансові плани (1950, 1955-1962). Обгрунтування 

сівозмін (1950-1954). 

Основні показники виробничо-фінансових планів (1959, 1960). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, бригадами, ланками, соцзобов’язання колгоспу та 

акти перевіряння їх виконання (1951, 1952, 1955, 1958-1961, 1964). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950-1952). Книга історії полів 

сівозмін (1951-1956). Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1950). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 13; 1965-1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1966, 1968, 1969). 

Книга історії полів сівозмін (1967-1971). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4649  Архітектор виконавчого комітету Городищенської районної Ради депутатів 

трудящих м. Городище Черкаської області 

Справ: 15; 1967-1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1967-1977 рр. 

Акти приймання в експлуатацію об’єктів. 

 

 

 

 

 

ф.Р-4650  Відділ народної освіти виконавчого комітету Вільшанської районної Ради депутатів 

трудящих с. Вільшана Вільшанського району Черкаської області  

Справ: 35; 1944-1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1944-1959 рр. 

Накази Київського обласного відділу народної освіти (1952). Планова та фактична мережа 

шкіл району (1956-1960). 

Довідки, інформації інспекторських перевірянь підвідомчих установ (1956-1959). 

Звіти: відділу про навчально-виховну роботу (1957); підвідомчих установ про навчально-

виховну роботу (1950-1952, 1955, 1958). Річні зведені звіти підвідомчих установ (1952-1954, 

1958). Статистичні звіти підвідомчих установ (1946, 1952, 1953, 1955-1959). 

Листування з Київським облвідділом народної освіти з навчально-виховної роботи (1944, 

1945). 

Книга реєстрації видачі свідоцтв та похвальних грамот учням (1952-1958). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950-1958). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4651  Монастирищенський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської 

області  

Справ: 77; 1967-1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1967-1976 рр. 
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Постанови: президії Черкаського обкому профспілки (1969-1971); правління Черкаської 

облспоживспілки, Монастирищенської райспоживспілки та президії райкому профспілки 

(1967, 1968, 1971-1973, 1975). 

Протоколи: районної звітно-виборної профконференції (1969); профконференцій (1967, 

1976); пленумів райкому та документи до них (1976); засідань президії райкому (1974-1976). 

Квартальні плани роботи райкому (1976). 

Зведені статистичні звіти райкому про кількість та роботу профспілкових органів (1967, 1971-

1976). 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1974-1976). 

Соцзобов’язання працівників споживчої кооперації району (1976). 

Кошторис державного соціального страхування (1967). Річний фінансовий звіт (1976). 

 

 

Опис 2 

Справ: 44; 1977-1985 рр. 

Постанови: президії Черкаського обкому профспілки; правління Черкаської 

облспоживспілки, Монастирищенської райспоживспілки та президії райкому профспілки. 

Протоколи: районної звітно-виборної профконференції; пленумів райкому та документи до 

них ; засідань президії райкому. Квартальні плани роботи райкому. 

Зведені статистичні звіти райкому про кількість та роботу профспілкових органів  

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання  

 

 

 

 

 

ф.Р-4652  Виконавчий комітет Сахнівської сільської Ради депутатів трудящих с. Сахнівка 

Корсунь- Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 33; 1922-1924, 1947-1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1947-1959 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947-1960); засідань виконкому (1947-1960). Плани роботи 

постійних комісій виконкому (1958, 1959). 

Бюджети сільради (1951-1959). Кошториси витрат (1952, 1957, 1958). Книги обліку доходів та 

видатків сільського бюджету (1955-1958). 

 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1922-1924 рр. 

Листування з райвиконкомом та слідчим 2-ої дільниці Шевченківського округу про збір 

податків та страхування. 

 

 

 

 

 

ф.Р-4653  Виконавчий комітет Хильківської сільської Ради депутатів трудящих с. Хильки 

Корсунь-Шевченківського району Київської області 
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Справ: 2; 1951-1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1951-1953 рр. 

Протоколи сесій сільради. 

 

 

 

 

 

ф.Р-4655  Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого комітету Корсунь-

Шевченківської районної Ради депутатів трудящих м. Корсунь-Шевченківський Київської 

області  

Справ: 41; 1944-1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1944-1953 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження Київського облвиконкому, земельного відділу (1944, 

1946, 1948, 1949, 1951-1953). 

Документи (постанови, рішення, акти, карти) про передачу земельних ділянок для 

будівництва та земель колгоспів (1949-1951). 

Державний план розвитку тваринництва (1950). Трирічний план розвитку громадського 

продуктивного тваринництва (1949-1951). Річні плани розвитку тваринництва по колгоспах 

району (1945, 1947-1949, 1951, 1952). Зведені відомості по обліку та бонітуванню худоби в 

колгоспах (1946-1949). Документи (договори, контрактації, листування) про організацію 

заготівель продукції тваринництва (1947-1949). Річні звіти про стан розвитку тваринництва 

(1946, 1947, 1948, 1950, 1951). 

Статистичні звіти про забезпечення колгоспів кадрами (1948, 1949). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4656  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського с. Шендерівка Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 143; 1961-1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 51; 1961-1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1966-1975). Виробничо-

фінансові плани (1961-1963, 1965). 

Аналізи господарсько-фінансової діяльності колгоспу (1971, 1972). 

Статистичні звіти про чисельність, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів сільського 

господарства (1968-1972). Список спеціалістів сільського господарства (1966). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1971, 1972). 

Книги історії полів сівозмін (1967-1969, 1971-1975). Шнурові книги обліку насіння (1969-

1972). Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1969, 1971, 1972). 
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Опис 2 

Справ: 68; 1973-1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1973, 1974); зборів уповноважених членів 

колгоспу (1975-1981); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1977-

1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1976-1981). 

Документи (протоколи, плани, звіти, колдоговори, кошториси) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 24; 1967-1972 рр. 

Протоколи; загальних зборів членів профспілки; засідань профкому. 

Плани роботи профкому (1967, 1969). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1967, 1969, 1971, 1972). Кошториси 

витрат (1967, 1971, 1972). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф.Р-4657  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Двигун» с. Стеблів Корсунь-

Шевченківського району Київської області  

Справ: 17; 1945-1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1945-1949 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1946-1949). 

Виробничо-фінансові плани (1946-1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

ф.Р-4658  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щербакова с. Миколаївка Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 19; 1939, 1940, 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1939, 1940, 1946-1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1958); засідань правління колгоспу (1948, 1949, 

1952, 1956-1958). 

Виробничий план (1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1939, 1940, 1946-1952). 
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ф.Р-4659  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова с .Шендерівка Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 37; 1950-1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1950-1960 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1954, 1955); засідань правління колгоспу (1950-

1958, 1960). 

Виробничі плани (1953, 1957). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1953). 

Книги обліку фондів, натуральних прибутків та їх розприділення, грошових і натуральних 

затрат (1950-1952, 1959, 1960). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1950, 1952). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4660  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.12-річчя РСЧА с. Шендерівка Корсунь-

Шевченківського району Київської області  

Справ: 8; 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1946-1949 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу (1946, 1948, 1949). 

Книги обліку натуральних прибутків та їх розприділення, грошових і натуральних затрат 

(1948, 1949). Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1949). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4661  Відділ народної освіти виконавчого комітету Корсунь-Шевченківської районної 

Ради народних депутатів м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Справ:414; 1944-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 395; 1944-1980 рр. 

Директиви, накази органів вищого та місцевого рівня (1944-1946); накази: Київського 

облвідділу народної освіти (1947); Черкаського облвідділу народної освіти (1975, 1976, 1980); 

рішення райвиконкому (1975-1980). Накази завідуючого районним відділом з основної 

діяльності (1978-1980). 

Протоколи: конференцій учителів та документи до них (1944, 1980); нарад директорів та 

завучів шкіл (1967-1974); нарад учителів та документи до них (1968-1979); засідань Ради з 

народної освіти при відділі (1957-1959, 1966-1979); районних методичних об'єднань учителів 

та документи до них (1968-1984). 

Плани роботи відділу (1959-1961, 1963, 1968-1980). Плани навчально-виховної роботи шкіл 

району (1973-1976). Мережа шкіл району (1948). 
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Документи (довідки, рішення, пропозиції) про перевіряння роботи відділу органами вищого 

рівня (1970-1974). 

Документи (протоколи, списки, характеристики) про нагородження працівників освіти (1974, 

1976). 

Текстові звіти про роботу відділу (1959, 1961, 1969, 1970, 1979). Річні звіти, інформації: про 

наслідки учбово-виховної роботи в школах (1955, 1958, 1975, 1976); шкіл району про стан 

шкіл, успішність та рух учнів (1944, 1947, 1950-1962, 1965-1979); про роботу шкіл робітничої 

молоді, заочних шкіл (1946-1948, 1957, 1961-1966, 1969-1976); про приймання учнів до шкіл 

(1947-1949); про роботу дитячих садків та дошкільних установ (1947-1949, 1957, 1960, 1961, 

1969-1976, 1979). Плани роботи, звіти про роботу методичного кабінету відділу (1973-1980). 

Списки: учителів (1947); учнів (1944, 1946, 1948, 1949). 

Штатні розписи, кошториси витрат: відділу (1949, 1951-1980); шкіл району (1952-1961). 

Зведені річні бухгалтерські звіти відділу (1951, 1955, 1958-1980). Акти комплексних ревізій 

господарсько-фінансової діяльності відділу (1978, 1979). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками відділу (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 19; 1965-1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1971, 1978); загальних зборів членів профспілки 

(1967-1980); засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1974-1980). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4662  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник» с. Стеблів Корсунь-

Шевченківського району Київської області  

Справ: 8; 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1946-1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947, 1948); засідань правління колгоспу (1948, 

1949). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949, 1950). Акти 

ревізійних комісій колгоспу (1950). 

Книга головних рахунків (1946). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4663  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «12-річчя Жовтня» с. Стеблів Корсунь-

Шевченківського району Київської області  

Справ: 3; 1948-1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1948-1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників. 
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Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4664  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перебудова» с. Стеблів Корсунь-

Шевченківського району Київської області  

Справ: 8; 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1946-1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1949). Виробничі 

плани (1947-1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946, 1948, 1949). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4666  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна с. Комарівка Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 137; 1960-1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1960-1972 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Документи 

(протоколи, плани, інформації, список) бюро економічного аналізу (1972). П’ятирічний план 

розвитку сільського господарства колгоспу (1966-1970). Виробничо-фінансові плани (1960-

1966). 

Аналізи господарсько-фінансової діяльності колгоспу (1970-1972). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1970-1972). Акти 

документальної ревізії господарсько-фінансової діяльності колгоспу (1967, 1968). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1962-1974). Шнурові книги обліку насіння (1961, 1963, 

1964, 1972). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1961, 1972). 

 

 

Опис 2 

Справ: 79; 1973-1981 рр. 

Протоколи: зборів уповноважених членів колгоспу (1976-1981); загальних зборів 

колгоспників (1973-1975); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу 

(1973, 1978-1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, інформації бюро економічного аналізу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1974-1976). Шнурові книги обліку насіння (1973-1976, 

1979-1982). 

Журнали обліку роботи групи народного контролю (1980, 1981). 
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Документи (протоколи, плани, колдоговори, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

профспілки. 

 

 

 

Опис 1м 

Справ: 14; 1967-1972 рр. 

Протоколи загальних зборів членів професійної спілки (1967-1969). Статистичні звіти з усіх 

видів діяльності профкому (1968, 1971, 1972). Кошториси витрат (1968-1971, 1973, 1974). 

Річні фінансові звіти (1967-1974). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4667  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» с. Драбівка Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 18; 1948-1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1948-1961 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

ф.Р-4668  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба» с. Пішки Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 115; 1966-1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1966-1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1971-1975). Виробничо-

фінансові плани 

(1966, 1967, 1970-1972). 

Аналізи господарсько-фінансової діяльності колгоспу (1971, 1972). 

Статистичні звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів сільського господарства 

колгоспу (1971, 1972). 

Акт документальної ревізії фінансово-господарської діяльності колгоспу (1971). Книга історії 

полів сівозмін колгоспу (1968-1974). Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1971-1974). 

 

 

Опис 2 

Справ: 68; 1973-1981 рр. 

Протоколи: зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. Звітні 

доповіді голови колгоспу (1974-1978, 1981). 



2100 

 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1976, 1977, 

1979). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1977-1980). Шнурові книги обліку насіння . 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету профспілки. 

 

 

Опис 1м 

Справ:13; 1966-1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1971, 1972); загальних зборів членів 

профспілки (1966-1969, 1972); засідань профкому (1966-1969, 1971, 1972). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності. Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф.Р-4669  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» с. Кошмак Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 104; 1966-1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1966-1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Виробничо-

фінансовий план (1967). 

Аналіз господарсько-фінансової діяльності колгоспу (1970). 

Соцзобов’язання колгоспників (1966). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1966). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1969-1973). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1970-1974). 

 

 

Опис 2 

Справ: 72; 1971-1981 рр. 

Протоколи: зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. Звітні 

доповіді голови колгоспу (1973-1975, 1977-1981). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1973-1981). Шнурова книга 

обліку насіння (1975-1978). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету профспілки. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 16; 1966-1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1966-1971); засідань профкому (1966, 1968-

1971). Квартальні плани роботи профкому (1970). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1966-1969). Кошторис витрат (1969). 

Річні фінансові звіти (1966-1968, 1970). 
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ф.Р-4670  Корсунь-Шевченківський районний комітет професійної спілки працівників 

споживчої кооперації м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області  

Справ:86; 1966-1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1966-1975 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1968-1970). 

Протоколи: районних профконференцій (1971, 1974); пленумів райкому (1968, 1973-1975); 

засідань президії райкому (1966, 1969-1976). 

Перспективні та квартальні плани роботи президії райкому (1967, 1968, 1970-1975). 

Довідки, інформації про роботу райкому (1967, 1973). Довідка про стан організаційно-масової 

роботи райкому (1971). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1968-1975). 

Колективні договори Корсунь-Шевченківської райспоживспілки між адміністрацією та 

райкомом профспілки працівників державної торгівлі (1968-1975). 

Документи (постанови, подання) з соцзмагання (1970, 1975). Кошториси витрат (1968-1975). 

Річні фінансові звіти (1968-1975). 

 

 

Опис 2 

Справ: 40; 1976-1996 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки. 

Протоколи: районних профконференцій; пленумів райкому; засідань президії райкому. 

Перспективні та квартальні плани роботи президії райкому. 

Довідки, інформації про роботу райкому. Довідка про стан організаційно-масової роботи 

райкому. 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. 

Колективні договори Корсунь-Шевченківської райспоживспілки між адміністрацією та 

райкомом профспілки працівників державної торгівлі. 

Документи (постанови, подання) з соцзмагання. Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф.Р-4671  Виконавчий комітет Драбівської сільської Ради народних депутатів с. Драбівка 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 166; 1955-1959, 1964-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 166; 1955-1959, 1964-1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1968-1970, 

1972-1980); звітних зборів виборців і звіти депутатів перед виборцями (1966-1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, звіти постійних комісій (1966-1980). Плани роботи 

виконкому (1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1967, 1978, 1980). 

Інформації, статистичні звіти про організаційно-масову роботу (1967-1974, 1976, 1980). 
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Статистичні звіти про склад виконкому (1965, 1966). Списки працівників виконкому (1972-

1975). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки депутатів (1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради (1964-1968, 1971, 1972, 1975-1980). Штатні розписи (1964-1967, 1977-

1980). Кошториси витрат (1964-1980). річні звіти про виконання сільського бюджету (1965-

1979). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1964, 1965). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4672  Кам’янська районна Рада професійної спілки працівників агропромислового 

комплексу м. Кам’янка Черкаської області  

Справ: 200; 1967-1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 200; 1967-1996 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1967-1975). 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1967, 1969, 1971, 1974, 1976, 

1979, 1981, 1983, 1986, 1989); пленумів райкому (1968-1993); засідань президії райкому 

(1967-1993); засідань райради та документи до них (1993-1996); засідань виконкому райради 

та документи до них (1993- 1996); звітно-виборних зборів низових установ (1967-1972). Звітні 

доповіді голови райкому (1976, 1979, 1981, 1983). 

Перспективні плани роботи райкому (1976-1978, 1981, 1982). Квартальні плани роботи 

райкому (1967-1984). 

Річні статистичні звіти райкому та підвідомчих установ з усіх видів діяльності (1967-1984). 

Статистичні звіти райкому та місцевих комітетів про підсумки виборів в місцеві комітети 

(1973-1975). Інформації, висновки з охорони праці і техніки безпеки (1968, 1970-1972). 

Соцзобов’язання працівників сільського господарства та підсумки їх виконання (1971-1980, 

1982-1984). Списки ударників комуністичної праці (1969, 1971-1975, 1979-1986). 

Бюджети, кошториси райкому та підвідомчих установ (1967-1984).Річні фінансові звіти: 

райкому (1967-1984); місцевих комітетів (1973-1976). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4673  Бурякорадгосп Кам’янського цукрового комбінату м. Кам’янка Черкаської області 

Справ: 159; 1961-1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 159; 1961-1977 рр. 

Протоколи агрономічних сесій (1975-1978). 
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Перспективний план радгоспу (1966-1970). Промислово-фінансові плани (1961, 1963-1965, 

1967-1977). Документи (постанови, баланси, акти) про об'єднання колгоспів і відділення 

радгоспу в бурякорадгосп (1961). 

Аналіз виробничо-господарської діяльності радгоспу (1972). Підсумкові виробничо-

економічні показники радгоспу (1975-1977). Основні показники виробничо-фінансового 

плану (1961-1970). 

Документи: (заяви, розрахунки, звіти, журнали реєстрації) з раціоналізації та винахідництва 

(1971-1977); (заходи, плани, звіти) з техніки безпеки (1971-1977). Статистичні звіти з 

кадрових питань (1971-1976). 

Річні агрономічні плани та звіти (1965-1977). Річні плани ветеринарно-профілактичних і 

протиепізоотехнічних заходів та ветеринарні звіти. Зооветеринарні звіти (1975-1977). Журнал 

епізоотехнічного стану тварин (1962). 

Колективні договори (1966-1977). Соцзобов’язання відділень, бригад та підсумки їх 

виконання (1964-1977). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1971-1977). Річні плани та звіти з праці. Річні 

бухгалтерські звіти з основної діяльності та про капіталовкладення. 

Книги історії полів по бурякорадгоспу та Кам’янського відділення бурякорадгоспу (1961-

1965). технологічні карти по рослинництву (1966). Шнурові книги обліку насіння радгоспу та 

відділень радгоспу (1966). 

 

 

 

 

 

 

ф.Р-4674  Кам’янське районне виробниче об'єднання по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського господарства Черкаського обласного виробничого об'єднання по виробничо-

технічному забезпеченню сільського господарства м. Кам’янка Черкаської області 

Справ: 275; 1961-1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 253; 1961-1985 рр. 

Рішення, вказівки органів вищого рівня (1977, 1978); рішення райвиконкому (1980). Накази 

керуючого райоб'єднання з основної діяльності (1974-1985). 

Протоколи: виробничих нарад (1974-1976); загальних зборів працівників та службовців 

(1961-1973); засідань технічної ради (1971-1973, 1978-1985). Протоколи засідань, плани 

роботи бюро економічного аналізу (1974-1985). 

Виробничо-торгівельно-фінансовий план (1977). Промислово-фінансовий план (1980). 

Виробничо-фінансові плани (1963, 1966-1968, 1980-1985). Річні плани та звіти з праці (1971-

1985). 

Доповідні записки, інформації про діяльність райоб'єднання, представлені в органи вищого 

рівня (1979, 1980). Аналізи виробничо-господарської діяльності райоб'єднання (1974, 1975, 

1978-1985). 

Документи: (плани, заяви, акти, звіти) з раціоналізації та винахідництва (1965-1985); плани та 

статистичні звіти про впровадження нової техніки (1977-1985); плани та статистичні звіти з 

наукової організації праці (1974-1976, 1979-1985); (плани, звіти, журнали реєстрації 

нещасних випадків) з охорони праці та техніки безпеки (1971-1985) 

Статистичні звіти про чисельність працівників та розприділення їх по займаних посадах 

(1971-1985). 
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Соцзобов’язання працівників і службовців та акти перевіряння їх виконання (1969-1985). 

Списки: осіб, представлених до нагородження (1981-1985); ударників комуністичної праці 

(1977, 1984, 1985). Колективні договори між адміністрацією райоб'єднання і робітничим 

комітетом та акти перевіряння їх виконання (1961-1964, 1966, 1968-1970, 1972-1985). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1980-1985). Річні бухгалтерські звіти (1980-1985). 

Довідки, звіти групи народного контролю (1983-1985). Документи (протоколи, плани, 

кошториси, звіти) профспілкового комітету (1983-1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 22; 1977-1982 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1979-1982); засідань робітничого комітету. 

Плани роботи робітничого комітету. 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1978-1980). Кошториси 

витрат (1979-1982). Річні фінансові звіти (1979-1982). 

 

 

 

 

ф.Р-4675  Рада голів профспілкових комітетів і профспілкових організаторів медичних 

установ Кам’янського району м. Кам'янка Черкаської області  

Справ: 118; 1967-1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 118; 1967-1996 рр. 

Протоколи: районних профконференцій (1971, 1974, 1976, 1979, 1981, 1984, 1986, 1989, 1990, 

1994-1996); пленумів райкому (1968, 1969, 1971, 1975-1982, 1984-1988); засідань президії 

райкому (1967-1969, 1972-1988); засідань районної Ради (1989-1996). Звітні доповіді голови 

райкому (1970, 1971, 1974-1976, 1979, 1981, 1984, 1986). 

Квартальні плани роботи райкому (1972-1984). 

Статистичні звіти райкому та місцевих комітетів з усіх видів діяльності (1968, 1970-1984). 

Списки ударників комуністичної праці (1976-1982). 

Кошториси витрат (1972-1984). Річні фінансові звіти (1971-1984). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4676  Кам’янський районний комітет професійної спілки працівників державних установ 

м. Кам'янка Черкаської області 

Справ: 104; 1967-1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 104; 1967-1996 рр. 

Протоколи: районних профконференцій та звітні доповіді голови райкому (1967, 1969, 1971, 

1974, 1976, 1979, 1981, 1984, 1986, 1988, 1994); засідань президії райкому. 

Плани роботи райкому (1976-1985, 1991-1995). 

Статистичні звіти райкому та підвідомчих установ з усіх видів діяльності (1971-1985). 

Кошториси витрат (1967-1985). Річні фінансові звіти (1967-1985). 
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ф.Р-4677  Планова комісія виконавчого комітету Кам'янської районної Ради народних 

депутатів м. Кам'янка Черкаської області  

Справ: 116; 1967-1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 116; 1967-1990 рр. 

Протоколи засідань планової комісії (1970, 1971, 1973-1990). Квартальні плани роботи 

планової комісії (1970-1985). 

Проекти п'ятирічних планів розвитку народного господарства і культури району (1967-1971). 

Річні плани розвитку народного господарства і культури району (1967, 1968). Проекти річних 

планів розвитку народного господарства району (1969-1982). Річні плани розвитку народного 

господарства району (1969-1985). Документи про підсумки виконання плану розвитку 

народного господарства району (1969-1985). 

Економічні характеристики району (1967, 1969, 1972, 1974). 

Річний план з закупівель сільськогосподарської продукції та документи про підсумки його 

виконання (1967). 

Річні плани соціально-культурного будівництва, розвитку освіти, охорони здоров'я та 

документи про підсумки їх виконання (1967, 1968). 

Річні плани розвитку промисловості, зв'язку, транспорту, електрифікації та документи про 

підсумки їх виконання (1967, 1968). 

Річні плани розвитку торгівлі та документи про підсумки їх виконання (1967, 1968). 

Довідки, інформації та листування з обласною плановою комісією з питань складання, змін та 

виконання планів (1979, 1980). 

Соцзобов'язання району (1975-1985). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4678  Рада голів профспілкових комітетів працівників культури Кам’янського району м. 

Кам'янка Черкаської області 

Справ: 99; 1967-1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 99; 1967-1996 рр. 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1974, 1976, 1979, 1981, 1983, 

1986); засідань президії райкому (1967-1988); засідань Ради голів профкомів (1989, 1990, 

1993-1996). 

Плани роботи райкому (1971-1984). 

Річні статистичні звіти райкому та місцевих комітетів з усіх видів діяльності (1967-1984). 

Кошториси витрат (1967-1984). Річні фінансові звіти (1967-1984). 
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ф.Р-4679  Кам’янський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи і наукових установ м. Кам'янка Черкаської області  

Справ: 82; 1967-1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 82; 1967-1979 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1967, 1970). 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1974, 1979); пленумів райкому; 

засідань президії райкому; звітно-виборних зборів місцевих комітетів (1970, 1971, 1974, 

1976). Звітна доповідь голови райкому (1967). 

Плани роботи райкому. 

Статистичні звіти: райкому та місцевих комітетів з усіх видів діяльності; про підсумки 

виборів в місцеві комітети (1967, 1970). 

Договори на соцзмагання між райкомами, соцзобов'язання працівників народної освіти (1968, 

1974-1979). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф.Р-4681  Шполянська дитяча музична школа управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної ради народних депутатів м. Шпола Черкаської області 

Справ: 206; 1944-1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 206; 1944-1981 рр. 

Постанови бюро Шполянського райкому Компартії України (1957, 1971); накази Черкаського 

облуправління культури (1961, 1965-1981); рішення райвиконкому (1969, 1970). 

Протоколи: виробничих нарад (1951); засідань педагогічної ради; засідань секційних комісій 

(1957, 1958, 1960-1981); батьківських зборів (1970-1981). 

Плани: роботи школи (1962-1980); навчально-виховної роботи викладачів (1950-1961). 

Програми звітних концертів (1970-1980). 

Текстові звіти про роботу школи (1951-1980). 

Відомості, статистичні звіти про успішність та рух учнів (1944, 1945, 1948, 1949, 1967-1980). 

Книги обліку: відвідувань уроків директором школи (1970-1979); відвідувань уроків завучем 

школи (1966, 1967, 1970-1979); взаємовідвідувань уроків викладачами (1966-1979). Журнали 

протоколів відкритих уроків (1949, 1952). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1948-1952). Річні бухгалтерські звіти (1947-1952). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4682  Шполянський районний комітет професійної спілки медичних працівників м. 

Шпола Черкаської області  
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Справ: 28; 1968-1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1968-1975 рр. 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1969, 1971, 1974); пленумів 

райкому (1970-1972, 1975); засідань президії райкому. 

Квартальні плани роботи райкому (1970-1973, 1975). Зведені статистичні звіти райкому про 

профспілкове членство. Річний фінансовий звіт (1975). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4683  Шполянський районний комітет професійної спілки працівників державної торгівлі 

і споживчої кооперації м. Шпола Черкаської області 

Справ: 43; 1971-1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1971-1977 рр. 

Протоколи: районних профконференцій (1974, 1976); пленумів райкому (1972-1977); засідань 

президії райкому. 

Плани роботи райкому (1972-1977). 

Зведені статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. 

Соцзобов'язання працівників торгівлі та акти перевіряння їх виконання (1971-1975). 

Колективні договори (1975-1977). 

Кошториси витрат (1971, 1972, 1975-1977). Річні фінансові звіти (1971-1973, 1975-1977). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4685  Озірнянська машинно-тракторна станція с. Озірна Звенигородського району 

Черкаської області  

Справ: 80; 1944-1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 80; 1944-1958 рр. 

Постанови Звенигородського райкому Компартії України (1955-1957); накази Черкаського 

облвідділу сільського господарства (1957, 1958); рішення райвиконкому (1954-1958). 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1946, 1947, 1949, 1951-1958). Плани: 

сільськогосподарських робіт в колгоспах (1949); розвитку бджільництва в колгоспах (1954); 

механізованих робіт в колгоспах (1950); сівозмін по колгоспах зони та акти перевіряння їх 

освоєння (1952-1954). 

Економічна характеристика колгоспів зони станції (1954). 

Листування з колгоспами про боротьбу з шкідниками сільськогосподарських рослин (1954). 

Документи з інвентаризації полезахисних лісонасаджень по колгоспах (1952-1954). 

Документи (титульні списки, кошториси, звіти) з капітального будівництва (1952, 1954-1957). 

Документи з впровадження передової науки та методики підвищення урожайності 

сільськогосподарських культур (1954). 
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Акти при зміні керівника станції (1952, 1954). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1949, 1953-1958). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність станції. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності станції 

(1946, 1948, 1949, 1953-1957). Колективні договори (1951, 1953-1957). 

Акт про збитки, нанесені станції німецько-фашистськими загарбниками (1944). Документи 

інвентаризації та технічного огляду будівель, зруйнованих під час військових дій та 

окупаційний період (1944). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4686  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Колективіст» с. Ризине Буцького району 

Київської області  

Справ: 31; 1944-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1944-1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1947). 

Виробничо-фінансові плани (1946, 1948-1950). 

Агрономічний звіт (1945). Річний звіт по тваринництву (1947). 

Соцзобов'язання колгоспників (1947, 1949). 

Прибутково-видаткові кошториси (1947, 1949, 1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

Земельно-шнурова книга (1950). 

Документи про об'єднання колгоспів «Колективіст» з колгоспом ім. Леніна (1950). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4687  Районний архітектор виконавчого комітету Звенигородської районної Ради 

депутатів трудящих м. Звенигородка Черкаської області 

Справ: 7; 1966-1970, 1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1966-1970, 1974 рр. 

Рішення райвиконкому (1974). 

Протокол технічної наради з розгляду проектних пропозицій планування та забудови села 

Озірна (1966). План роботи архітектора (1974). Проект плану капітального будівництва по 

району (1966-1970). Річний звіт про виконання плану житлового та цивільного будівництва 

по району (1974). Звіт про чисельність працівників апарату управління та роз-приділення всіх 

працюючих по займаних посадах (1974). 
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ф.Р-4688  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» с. Стецівка Звенигородського 

району Київської області  

Справ: 26; 1944-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1944-1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944-1948, 1950); засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1948-1950). 

Прибутково-видаткові кошториси. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944-1948). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1944, 1947-1949). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4689  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пролетар» с. Стецівка Звенигородського 

району Київської області  

Справ: 21; 1944- 1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1944- 1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945-1947, 1949, 1950); засідань правління 

колгоспу (1944-1947, 1950). 

Виробничо-фінансові плани (1947-1950). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945-1947, 1949, 1950). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу (1944-1947, 1949). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1947-1950). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4690  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар» с. Стецівка Звенигородського 

району Київської області  

Справ: 17; 1944-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944-1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945, 1948-1950). 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1948, 1949). 

Прибутково-видатковий кошторис (1949). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944, 1946, 1948-1950). 

Книга сівозмін колгоспу (1948-1950). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1945, 1948, 1950). 
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ф.Р-4691  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень» с. Юрківка Звенигородського 

району Київської області  

Справ: 30; 1944-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1944-1950 рр. 

Статут артілі (1950). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944-1949); засідань правління колгоспу. 

Агрономічні звіти (1944-1946). Річний звіт по тваринництву (1945). Договори на соцзмагання 

між бригадами колгоспу (1945). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1945). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу (1944, 1945). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). Список 

осіб, представлених до вручення медалі «За доблестныїй труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

 

 

 

 

 

ф.Р-4692  .Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна с. Юрківка Звенигородського 

району Черкаської області 

Справ: 15; 1951-1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1951-1957 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1951, 1952, 1954-

1958). Виробничі плани (1951-1953, 1956). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4693  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова с. Юрківка Звенигородського 

району Київської області  

Справ: 20; 1944-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944-1950 рр. 

Статут артілі (1950). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1945-1950). 

Виробничий план (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 
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ф.Р-4694  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Юрківка 

Звенигородського району Київської області  

Справ: 32; 1944-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1944-1950 рр. 

Статут артілі (1950). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Виробничі плани 

(1944, 1945, 1947, 1948). 

Агрономічний звіт (1945). Річний звіт по тваринництву (1947). Соцзобов'язання колгоспників 

(1947). 

Прибутково-видаткові кошториси (1947, 1949). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

ф.Р-4695  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняхівського с. Скаливатка 

Звенигородського району Черкаської області  

Справ: 20; 1946-1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1946-1957 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946-1956). 

Виробничі плани (1951, 1953, 1955, 1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949-1952, 1955, 1956). Книги 

головних рахунків (1946, 1948). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4696  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1-ше Травня» с. Майданівка 

Звенигородського району Черкаської області  

Справ: 32; 1944-1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1944-1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944-1950, 1953-1957); засідань правління 

колгоспу (1944-1949, 1952-1957). 

Виробничо-фінансові плани (1951-1954, 1956, 1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945-1952). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1950-1954). 
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ф.Р-4697  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Гришка с. Ризине Звенигородського 

району Черкаської області  

Справ: 82; 1951-1958, 1970-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1951-1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1951, 1952, 1954-

1957). План розвитку сільського господарства колгоспу (1954). Виробничо-фінансові плани 

(1951, 1953, 1957, 1958). 

Агрономічні звіти (1951, 1954-1956). Річні звіти по тваринництву. 

Прибутково-видаткові кошториси (1952-1957). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1954-1960). 

 

 

Опис 2 

Справ: 44; 1970-1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1972-1979). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу. Шнурова книга обліку насіння (1974). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4698  Звенигородська машинно-тракторна станція м. Звенигородка Черкаської області 

Справ: 78; 1944-1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 78; 1944-1958 рр. 

Накази Черкаського облуправління сільського господарства (1956, 1957); рішення 

райвиконкому (1954-1956). 

Виробничо-фінансові плани (1945-1958). Річні виробничі завдання тракторним бригадам 

(1952-1954). 

Плани по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур в колгоспах 

(1952, 1953). Агрономічні звіти (1950-1952, 1954). Звіти: про урожайність 

сільськогосподарських культур(1951-1954); про збирання хлібів (1952); про бонітування 

великої рогатої худоби (1953, 1954). Акти перевірянні весняних сівозмін (1952, 1953). Зведені 

акти звіряння виконаних тракторних робіт (1949, 1951). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1951-1958). Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізії 

фінансово-господарської діяльності станції (1953, 1955, 1956). 

Колективні договори (1957, 1958). 
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ф.Р-4699  Уманське музичне училище управління культури виконавчого комітету Черкаської 

обласної Ради народних депутатів м. Умань Черкаської області 

Справ: 395; 1963-1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 351; 1963-1981 рр. 

Документи про організацію училища (1963). 

Накази, постанови: Міністерства культури УРСР та інформації про їх виконання (1966-1972, 

1976-1981); Черкаського облуправління культури та інформації про їх виконання (1965, 1967, 

1971, 1973-1980); рішення, розпорядження Уманського міськвиконкому (1974, 1978-1980). 

Протоколи: засідань ради при директорі школи (1975-1984); засідань педагогічної ради та 

плани роботи (1963, 1965-1967, 1969-1982); засідань методичної ради (1979-1983); засідань 

методичних об'єднань учителів та плани роботи (1966-1981); засідань відділів училища (1970-

1984). 

П'ятирічні та перспективні плани розвитку училища (1964-1985). Плани учбово-виховної, 

політико-виховної, культурно-масової та спортивної роботи (1963-1969, 1976-1981). 

Річні звіти: про роботу училища (1970-1973, 1975, 1979-1981); про учбово-виховну роботу 

(1963-1968, 1973, 1975-1980); про стан творчої роботи училища (1973, 1974). Статистичні 

звіти з усіх видів учбово-виховної роботи (1963-1975). 

Документи (протоколи, плани, довідки, звіти) про роботу методичних об'єднань музичних 

шкіл Уманської зони та про перевіряння їх роботи (1976-1982). 

Плани приймання учнів та довідки про підсумки приймання (1971, 1973-1981). Документи 

(накази, протоколи, розрахунки, списки) про розприділення випускників (1971-1982). 

Річні звіти голови Державної екзаменаційної комісії (1975, 1979-1981). 

Звіти про роботу з кадрами (1971-1975). Статистичні звіти про чисельність працівників 

апарату управління та розприділення всіх працюючих по займаних посадах, про рух учнів 

(1976-1981). Паспорти училища (1976-1980). 

Книги обліку взаємовідвідувань уроків викладачами училища (1968-1973). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. Акти ревізії фінансово-

господарської діяльності училища за період з 1964 по 1969 рр. 

Плани роботи та звіти про роботу бібліотеки училища (1976-1981). 

Документи (протоколи, плани, довідки) групи народного контролю (1981-1984). 

Документи: (протоколи, соцзобов'язання) профспілкового комітету викладачів (1981-1984); 

(протоколи, статистичні звіти) профспілкового комітету учнів (1981, 1982). 

 

 

Опис 1п 

Справ: 4; 1970-1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1980); звітно-виборних профзборів (1970-

1973); загальних зборів членів профспілки (1970-1973, 1980, 1981); засідань профкому (1970-

1973, 1980, 1981). 

Перспективні плани роботи профкому (1975-1978). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 40; 1963-1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1965, 1966, 1975, 1976, 1979, 1980); загальних 

зборів членів профспілки (1967, 1971-1976); засідань місцевого комітету (1964-1982). Звітні 

доповіді голови місцевого комітету (1966, 1972-1975). 
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Плани роботи місцевого комітету (1965, 1972-1975, 1979). 

Річні звіти про роботу місцевого комітету (1967, 1968). Статистичні звіти місцевого комітету 

з усіх видів діяльності (1967-1969). 

Соцзобов'язання колективу училища (1975, 1978, 1980). 

Кошториси витрат (1965-1969). Річні фінансові звіти (1965-1969). 

 

 

 

 

 

ф.Р-4700  Будівельно-монтажний трест «Уманьпромжитлобуд» комбінату «Черкасипромбуд» 

Міністерства промислового будівництва УРСР м. Умань Черкаської області  

Справ: 1090; 1967-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 791; 1967-1980 рр. 

Документи секретаря, головного механіка, головного енергетика, відділів: виробничо-

технічного, планово-економічного, праці і зарплати, кадрів та охорони праці і техніки 

безпеки, учбового пункту, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 66; 1968-1975 рр. 

Документи секретаря, головного механіка, головного енергетика, відділів: виробничо-

технічного, планово-економічного, праці і зарплати, кадрів та охорони праці і техніки 

безпеки, учбового пункту, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1п 

Справ: 198; 1967-1979 рр. 

Протоколи: звітно-виборних та профконференцій (1969-1974, 1976-1979); засідань президії 

об'єднаного будівельного комітету (1968-1979). Звідні доповіді голови будівельного комітету 

(1967-1969). 

Перспективні плани роботи (1968-1979). 

Зведені статистичні звіти об'єднаного будівельного комітету та звіти підвідомчих 

будівельних комітетів з усіх видів діяльності (1969-1979). Документи (протоколи, звітні 

доповіді) про роботу будівельних комітетів профспілки підвідомчих підприємств (1968-1975). 

Документи (протоколи, плани, інформації, звіти та інш.) про роботу організаційно-масової, 

культурно-виховної, виробничо-масової комісій, комісії по державному соціальному 

страхуванню та інших об'єднаного будівельного комітету (1970, 1972-1979). 

Зведені звіти об'єднаного будівельного комітету та статистичні звіти підвідомчих 

будівельних комітетів про підсумки виборів будівельних комітетів (1971-1973, 1976-1979). 

Документи (плани, заходи, умови, довідки, аналізи) штабу охорони праці і техніки безпеки 

тресту (1969-1976). 

Колективні договори підвідомчих підприємств та акти перевіряння їх виконання (1969-1979). 

Кошториси витрат об'єднаного будівельного комітету та підвідомчих будівельних комітетів 

(1971-1979). Зведення фінансових звітів підвідомчих будівельних комітетів та фінансові звіти 

об'єднаного будівельного комітету (1971-1979). 
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Опис 1м 

Справ: 45; 1967-1979 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1978); загальних зборів членів профспілки (1970, 

1974-1977, 1979); засідань місцевого комітету (1969, 1970, 1974-1979). Звітні доповіді голови 

місцевого комітету (1968-1975). 

Плани роботи місцевого комітету (1975, 1976, 1978, 1979). 

Статистичні звіти про роботу місцевого комітету (1967, 1968, 1971-1973, 1976-1979). 

Кошториси прибутків та видатків. Річні фінансові звіти. 

Ф. Р–4701  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Ризине Буцького району 

Київської області 

Справ: 30; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1950). 

Виробничо-фінансові плани (1947–1950). 

Агрономічний звіт (1948). Річні звіти по тваринництву (1948–1950). 

Прибутково-видатковий кошторис (1949). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1945, 1947–1950). 

Земельно-шнурова книга (1950). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1944, 1946–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4702  Виконавчий комітет Рогівської сільської Ради народних депутатів с. Роги 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 194; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 194; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1956, 1959, 1964, 1966–1980); засідань виконкому (1945–

1959, 1965–1980); загальних зборів мешканців села (1959, 1970–1973, 1976–1980); звітних 

зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1958, 1971–1975, 1977–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1956–1959, 1968–1980). 

Плани роботи виконкому (1980). 

Акти перевіряння роботи сільради керівними органами (1965). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1954, 1955, 1958, 

1959, 1971–1974, 1976–1978). Інформації про організаційно-масову роботу (1954, 1958, 1970–

1975). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1953, 1971–1979). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки депутатів (1955–1957, 1959, 1965, 1967, 1971, 

1973, 1975, 1977, 1980). 
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Бюджети сільради (1945–1948, 1950–1960, 1964–1980). Штатні розписи (1950–1956, 1958, 

1959, 1964, 1965, 1967–1980). Кошториси витрат (1950–1960, 1964–1980). Річні бухгалтерські 

звіти про виконання сільського бюджету та обрахування сум самооподаткування (1950, 1951, 

1953–1960, 1964–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945–1949, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4703  Виконавчий комітет Дзензелівської сільської Ради народних депутатів с. 

Дзензелівка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 287; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 287; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1956, 1959–1980); засідань виконкому (1944–1956, 1959–

1980); загальних зборів мешканців села (1944, 1955, 1959–1973); сходок мешканців села 

(1974–1977, 1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1950, 1955, 

1959–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1955–1982). 

Плани роботи виконкому (1980). 

Акти перевіряння роботи сільради керівними органами (1947–1949). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1954–1956, 1960–

1962, 1964–1978). Інформації про організаційно-масову роботу (1954, 1956, 1963–1975, 1977). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, постійних комісій (1947, 1953, 1954, 1963, 1964, 

1968–1979); про чисельність населення та худоби (1944). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, картки депутатів (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 

1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973–1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1944–1956, 1959–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1946–

1948, 1950, 1952–1956, 1959–1980). Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського 

бюджету (1947–1949, 1953–1956, 1959–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1949–1952). 

Відомості про громадян, які були насильно вивезені на примусові роботи до фашистської 

Німеччини (1945–1947). Списки: багатодітних матерів, нагороджених орденами та медалями 

(1947, 1963); вихованців дитячого будинку (1957); мешканців села (1957, 1958); господарств 

села (1946); мешканців села, розстріляних у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. 

(1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4704  Виконавчий комітет Маломаньківської сільської Ради народних депутатів с. Мала 

Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 276; 1944–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 276; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1980); засідань виконкому (1944–1947, 1954–1980); 

загальних зборів мешканців села (1944, 1945, 1952, 1958–1980);звітних зборів виборців та 

звіти депутатів перед виборцями (1958, 1959, 1973–1980). 

Документи (протоколи, плани, відомості, звіти, списки) постійних комісій (1946, 1957–1980). 

Плани роботи виконкому (1975–1979). 

Акти перевіряння роботи сільради керівними органами (1946). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1957–1962, 1964, 

1967, 1969–1974, 1976, 1977). Інформації про організаційно-масову роботу (1964, 1966–1969, 

1971–1978). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, постійних комісій (1954, 1963, 1964, 1968–1977); про 

посів: збирання урожаю, облік худоби у індивідуальних господарствах колгоспників (1944–

1950). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1953, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1965, 1967, 1969, 

1971–1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1944, 1946–1980). Штатні розписи (1944, 1946–1973, 1975, 1976). 

Кошториси витрат (1944, 1946–1980). Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського 

бюджету та обрахування сум самообкладання. 

Відомості та списки мешканців села, які були насильно вивезені до фашистської Німеччини 

(1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4705  Виконавчий комітет Харківської сільської Ради депутатів трудящих с. Харківка 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 20; 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1946–1949). 

Акт перевіряння роботи сільради керівними органами (1952). 

Бюджети сільради (1946–1948, 1951, 1952, 1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1949, 

1951, 1952, 1954). Місячні звіти про виконання сільського бюджету та обрахування сум 

самообкладання (1953). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1947, 1950–1952, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4706  Виконавчий комітет Молодецької сільської Ради народних депутатів с. 

Молодецьке Маньківського району Черкаської області 

Справ: 244; 1944–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 244; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1980); засідань виконкому (1946–1980); загальних зборів 

мешканців села (1958, 1960–1972, 1975–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів 

перед виборцями (1955, 1956, 1961, 1963–1967, 1970–1972, 1976–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1959–1961, 1963–1980). 

Плани роботи виконкому (1951, 1976, 1977, 1980). 

Договори, умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 

1953–1957, 1960–1962, 1968, 1971–1978). Інформації про організаційно-масову роботу (1962–

1964, 1969–1977). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, постійних комісій (1963, 1970–1979); про чисельність 

населення по селу за статтю і віком та облік худоби (1945, 1979). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1955, 1956, 1958, 1961, 1963, 1969, 1971, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1947, 1948, 1950–1980). Штатні розписи (1947, 1948, 1950–1956, 1960–

1963, 1965–1967, 1971, 1974–1980). Кошториси витрат (1945–1948, 1950–1963, 1965–1980). 

Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету та обрахування сум 

самообкладання (1947, 1950–1955, 1960–1970, 1972–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1948, 1949, 1957–1959, 1971). 

Списки мешканців села (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4707  Виконавчий комітет Попівської сільської Ради народних депутатів с. Попівка 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 235; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 235; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1980); засідань виконкому (1946, 1947, 1950–1980); 

загальних зборів мешканців села (1956, 1963, 1968–1980); сходок мешканців села (1959); 

звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1963, 1968, 1969, 1974, 1976–

1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1959–1965, 1969–1980). 

Плани роботи виконкому (1952, 1977–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1952–1957, 1960, 

1963, 1964, 1969, 1973–1977). Інформації про організаційно-масову роботу (1969–1979). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, постійних комісій (1953, 1955, 1956, 1963, 1969, 1970, 

1973–1979); про урожай індивідуальних господарств села (1944, 1945). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, картки депутатів (1955, 1959, 1963, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 
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Бюджети сільради (1945, 1947, 1949–1954, 1956–1959, 1962–1980). Штатні розписи, 

кошториси витрат (1950–1954, 1956–1960, 1962–1967, 1969–1980). Річні бухгалтерські звіти 

про виконання сільського бюджету (1948, 1949, 1953, 1954, 1959, 1960, 1962–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1955–1958, 1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4708  Виконавчий комітет Іваньківської сільської Ради народних депутатів с. Іваньки 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 291; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 291; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1980); засідань виконкому (1948, 1950–1980); загальних 

зборів мешканців села (1958, 1961, 1965, 1967–1980); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями (1957, 1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1959, 1963, 1966–1982). 

Плани роботи виконкому (1954, 1975, 1978, 1980). 

Документи (рішення, договори, акти, довідки про роботу сільради (1944). 

Техніко–економічна характеристика села (1972). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1957, 1958, 1960, 

1962, 1964, 1967, 1969–1974, 1977, 1978). Інформації про організаційно-масову роботу (1956, 

1963, 1969–1973, 1977–1979). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1953, 1963, 1968–1979). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, картки депутатів (1953, 1955, 1961, 1963, 1965–1967, 

1969–1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1948, 1950–1980). Штатні розписи (1945–1947, 1950–1952, 1954–

1965, 1975–1980). Кошториси витрат (1945–1952, 1954–1980). Річні бухгалтерські звіти про 

виконання сільського бюджету (1945, 1949, 1953–1955, 1961–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1948, 1950, 1951, 1958–1960). 

Списки репатрійованих мешканців села (1946, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4709  Виконавчий комітет Паланоцької сільської Ради депутатів трудящих с. Паланочка 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 34; 1944–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1944–1960 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1953, 1955); засідань виконкому (1945–1949, 1955). 

Плани роботи виконкому (1946). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1956). 
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Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1953). 

Бюджети сільради (1944, 1947, 1948, 1951–1956, 1959, 1960). Штатні розписи (1944, 1947–

1951). Кошториси витрат (1944, 1947, 1948, 1951–1956, 1960). Річні бухгалтерські звіти про 

виконання сільського бюджету (1947, 1948, 1951, 1953). 

 

 

 

 

Ф. Р–4710  Виконавчий комітет Полковничої сільської Ради депутатів трудящих с. 

Полковнича Маньківського району Черкаської області 

Справ: 39; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому (1944, 1945, 1948–1954); 

загальних зборів мешканців села (1944, 1954). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953). 

Бюджети сільради (1946–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1950–1954). Річні 

бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету (1948–1953). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1948, 1952). 

 

 

Ф. Р–4711  Виконавчий комітет Маньківської районної Ради народних депутатів смт. 

Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 713; 1944–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 691; 1944–1962, 1965–1980 рр. 

Постанови Київського облвиконкому (1943–1945); постанови, рішення, розпорядження 

Черкаського облвиконкому (1978, 1979). Постанови райвиконкому та документи до них 

(1944–1950, 1956, 1958–1962, 1965, 1966, 1969–1971, 1973, 1975, 1976). Обов’язкові: 

постанови райвиконкому (1949); рішення райвиконкому (1951, 1953). Проекти постанов, 

рішень райвиконкому та документи до них (1944, 1945). Рішення райвиконкому та документи 

до них (1947, 1949, 1950, 1953–1962, 1965–1980). Розпорядження райвиконкому та документи 

до них (1952–1963, 1965–1980). 

Протоколи: сесій райради (1946–1962, 1965–1980); засідань виконкому; загальних зборів 

колгоспників з питань об’єднання колгоспів району (1950, 1951); звітних зборів виборців та 

звіти депутатів перед виборцями (1955, 1956, 1961, 1971, 1972, 1974, 1977–1980). Журнали 

обліку протоколів сесій райради та засідань виконкому (1967–1972). 

Документи: (протоколи, рішення, плани, звіти) постійних комісій (1944, 1945, 1957, 1959, 

1965, 1967–1979); (протоколи, постанови, рішення, акти) адміністративної комісії (1962, 1966, 

1968, 1970–1973, 1976, 1980); (протоколи, рішення, плани, звіти) комісії у справах 

неповнолітніх (1966–1979). 

Плани роботи виконкому (1945, 1968). 

Директивні вказівки, розпорядження органів вищого рівня про діяльність райвиконкому 

(1944). 



2121 

 

Документи (довідки, звіти, списки та інш.) у справах релігійних культів (1944, 1946, 1971, 

1977–1980) 

Документи (директиви, постанови, протоколи, довідки, списки) про нагородження орденами 

та медалями: працівників сільського господарства та промисловості району (1951, 1952, 1957, 

1960–1962, 1965–1968, 1974–1979); багатодітних матерів (1952, 1953, 1955–1960, 1965–1979). 

Журнали та картки реєстрації: рішень райвиконкому (1952, 1954–1962, 1965–1980); 

розпоряджень райвиконкому (1955–1962, 1965–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами району та акти перевіряння їх виконання (1952, 

1953, 1956, 1959, 1960, 1962, 1968, 1975–1977, 1980). Довідки, інформації про організаційно-

масову роботу райвиконкому (1949, 1951–1953, 1955, 1957, 1959–1962, 1967, 1976, 1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій, скликання сесій (1949, 1952, 1955, 

1957–1962, 1965–1968, 1971, 1975, 1977–1980). Звіти про чисельність працівників і 

службовців за статтю та віком (1951, 1952, 1975). 

Документи: (плани, схеми, висновки, відгуки) з організації виставок досягнень народного 

господарства та участі в них колгоспів, установ району (1955); (директивні вказівки, 

доповідні записки, інформації, довідки) про покращення торгівлі в районі, роботу 

промисловості району (1967). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати райради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955–1957, 1959, 1961, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1975–1977, 1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1946, 1949, 1960, 1961, 1965–1980). Річні 

бухгалтерські звіти. 

Документи про учасників партизанського та підпільного руху (1943–1976). Журнал обліку 

братських могил на території району (1944). Списки, довідки: про працівників райвиконкому 

(1944); працівників сільрад (1944). Списки: депутатів районної та сільських Рад (1944, 1945, 

1953, 1955, 1961, 1965, 1967, 1977, 1980); громадських організацій району (1962); 

колгоспників–переселенців району у інші області (1944); населення району, насильно 

вивезених на примусові роботи до фашистської Німеччини (1944). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 22; 1967–1982 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1971, 1973–1982); засідань місцевого 

комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1970–1973, 1976–1982). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1971–1973, 1977–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4712  Виконавчий комітет Буцької районної Ради депутатів трудящих с. Буки Буцького 

району Черкаської області 

Справ: 218; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 218; 1944–1959 рр. 
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Постанови, розпорядження Київського облвиконкому (1944, 1954); розпорядження 

Черкаського облвиконкому (1956, 1959). Постанови райвиконкому та документи до них 

(1946–1951, 1956). Обов’язкові: постанови райвиконкому (1946); рішення райвиконкому 

(1949, 1955). Рішення райвиконкому та документи до них (1950, 1953–1956, 1959). 

Розпорядження райвиконкому та документи до них (1951, 1953, 1955–1959). 

Протоколи: сесій райради; засідань виконкому та документи до них; сесій сільрад, засідань 

виконкомів сільрад та документи до них (1944, 1945); зборів працівників райвиконкому та 

списки голів і секретарів сільрад (1944–1946). 

Списки членів постійних комісій (1944). 

Плани роботи виконкому (1947–1955, 1958). 

Директиви Київського облвиконкому про роботу райвиконкому (1944–1946). 

Статути сільськогосподарських артілей (колгоспів) району (1956). Документи (протоколи, 

списки) про обє’днання колгоспів (1950–1954) 

Документи (постанови, протоколи, акти, списки) про нагородження орденами та медалями: 

працівників сільського господарства району (1946, 1947, 1951, 1956, 1957); багатодітних 

матерів (1946, 1953, 1958, 1959). 

Документи (рішення, довідки, заяви, копії свідоцтв про народження) про усиновлення дітей 

(1953). 

Журнали реєстрації: рішень райвиконкому (1955, 1957–1959); розпорядження райвиконкому 

(1955). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій та списки депутатів і голів райради 

(1944, 1950, 1955, 1958). 

Документи: (відомості, списки) народного суду та прокуратури (1944, 1945); (відомості, 

довідки, звіти) з усіх показників сільського господарства району (1944–1946); (директивні 

вказівки, відомості, довідки, звіти) з питань роботи місцевої промисловості (1945, 1946); 

(постанови, плани, відомості) з питань колгоспного будівництва (1945); (довідки, списки) про 

розвиток торгівлі та громадського харчування (1945, 1946); (свідоцтва, звіти, акти, списки) 

про Всесоюзну сільськогосподарську виставку народного господарства (1954, 1955); 

(рішення, довідки, характеристики) про облік кадрів райвиконкому (1953). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати райради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1948, 1950, 1953, 

1955, 1957, 1959). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1955–1959). Річні бухгалтерські звіти про виконання 

районного бюджету (1956–1958). 

Акти про збитки, нанесені жителям, які проживали на території району, німецько-

фашистськими загарбниками (1944, 1945). Списки: населених пунктів (1944); промислових 

установ, організацій та підприємств району і колгоспів (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4713  Фінансовий відділ виконавчого комітету Маньківської районної Ради народних 

депутатів смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 645; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 645; 1945–1980 рр. 
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Накази, рішення, розпорядження Черкаського обласного фінансового відділу (1955, 1961, 

1965, 1966, 1968–1976); постанови, рішення, розпорядження райвиконкому (1955, 1956, 1959–

1962, 1965–1975). Накази завідуючого райфінвідділом з основної діяльності (1976–1980). 

Протоколи: виробничих нарад працівників відділу (1965–1967, 1969, 1971–1980); семінарів, 

нарад з бухгалтерами бюджетних установ району (1976–1980). 

Плани роботи відділу (1956, 1962, 1966–1980). 

Акти, довідки про перевіряння діяльності відділу керівними органами (1954–1960, 1962, 1963, 

1965–1980). Інформації, довідки про роботу відділу, представлені в обласний фінансовий 

відділ (1964–1975). 

Зведення: затверджених бюджетів району (1946, 1949, 1955, 1956, 1959–1962, 1965–1980); 

сільських та селищних бюджетів з додатками (1946–1948, 1955, 1956, 1960, 1961, 1965–1975). 

Прийняті проекти бюджетів району (1959–1962, 1967–1975). Книги обліку прибутків 

бюджетів району (1945, 1958, 1965–1973). Рішення райвиконкому з питань складання і 

виконання бюджету та доповіді завідуючого відділом про складання бюджетів (1967–1969, 

1976–1980). Вказівки відділу сільрадам, організаціям та установам з питань складання і 

виконання бюджетів (1967–1975). Річні звіти про виконання бюджетів району та документи 

до них (1947, 1953, 1955–1957). 

Затверджені зведені кошториси відділів райвиконкому та кошториси установ, що 

перебувають на районному бюджеті (1967–1980). Плани мережі, штатів та контингентів 

установ, організацій і підприємств (1956, 1957). Затверджені штатні розписи та кошториси 

витрат відділу (1954–1957). Кошториси витрат установ, організацій та підприємств (1965–

1970). Річні бухгалтерські звіти про виконання кошторисів витрат та пояснюючі записки до 

них (1954–1957). Документи (штати, кошториси, картки з реєстрації штатів, акти ревізій та 

перевірянь з штатної дисципліни) з державної реєстрації установ, організацій та підприємств 

(1946–1956, 1964–1973, 1976–1980). Журнали обліку зареєстрованих штатів та кошторисів 

установ, організацій і підприємств (1946, 1948–1960, 1965–1972, 1976–1980). Довідки, 

пропозиції зі скорочення штатів, з’єднання та ліквідації паралельно–діючих установ і 

організацій (1951, 1965, 1967, 1968, 1970–1972, 1976). Реєстраційні свідоцтва про порушення 

правил реєстрації кустарів та ремісників, протоколи та реєстраційні свідоцтва кустарів і 

ремісників (1965–1975). 

Річні плани: з державних прибутків та листування з обласним фінансовим відділом по їх 

складанню, довідки про їх виконання (1965, 1970–1972, 1977, 1979, 1980); надходжень з 

окремих видів прибутків бюджету та документи до них (1970–1973). Річні звіти: про суми 

надходжень недоїмок з державних прибутків (1967, 1971, 1976, 1977); про зміни нарахованих 

сум та платежів, що надійшли з податків (1965, 1966, 1970, 1972, 1973, 1978–1980); про 

підсумки обліку платників та обрахування сільськогосподарського податку (1966, 1967, 1971, 

1975–1980); про підсумки обліку платників та обрахування прибуткового податку з 

населення і зведені таблиці (1965–1967, 1970–1980); про результати обрахування прибутку та 

прибуткового податку з колгоспів і розроблювальні таблиці до них (1965, 1970–1980); про 

обрахування та надходження прибуткового податку з кооперативних підприємств і 

організацій, розроблювальні таблиці до них (1965, 1966, 1970–1980); про обрахування 

податку з будівель та земельні ренти і зведені таблиці до них (1965–1967, 1970–1980); про 

надходження та виконання податку з видовищ (1965, 1966, 1970–1980). Документи на 

господарства, які звільнені від сплати сільськогосподарського податку (1966, 1970–1975). 

Акти оцінки майна, документи з реалізації та повернення вартості конфіскованого 

безгосподарського майна, що за правом спадкоємності надходить до держави (1954–1958, 

1960, 1967, 1976–1980). 
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Інформації, довідки відділу про роботу з кадрами (1966, 1969, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980). 

Документи (накази, директиви, характеристики) про нагородження працівників відділу (1969, 

1976, 1979). Плани, інформації, звіти контролера–ревізора (1967, 1969–1980). 

Список працівників відділу (1965). 

Соцзобов’язання працівників відділу, інформації та довідки про їх виконання (1965, 1966, 

1969–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4714  Фінансовий відділ виконавчого комітету Буцької районної Ради депутатів 

трудящих с. Буки Буцького району Черкаської області 

Справ: 104; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 104; 1944–1959 рр. 

Накази, директиви Київського обласного фінансового відділу (1945); постанови, рішення 

райвиконкому про роботу відділу (1947, 1949–1954, 1957, 1959). 

Зведення: затверджених бюджетів району, сітки та штатів установ з додатками; сільських та 

селищних бюджетів з додатками (1946, 1948–1950, 1954). Прийняті проекти бюджетів району 

та подані на розгляд органам вищого рівня. Рішення райвиконкому з питань складання та 

виконання бюджетів (1951, 1955, 1956). Річні звіти про виконання бюджетів району (1948, 

1953–1957, 1959). 

Облік мережі бюджетних організацій (1945). Штатні розписи, кошториси витрат відділу 

(1955–1959). Бухгалтерські звіти про виконання кошторисів витрат відділу (1955–1958). 

Документи з державної реєстрації установ, організацій та підприємств (1944–1956). Журнали 

обліку зареєстрованих штатів і кошторисів установ, організацій та підприємств. Звіти та 

відомості з реєстрації штатів (1956–1959). 

Звіти: про зміни нарахованих сум та надходження платежів по податках (1953); про підсумки 

обліку платників та обрахування прибуткового податку з населення і зведені таблиці до них 

(1952); про результати обрахування прибутку та прибуткового податку з колгоспів (1952); 

про обрахування та надходження прибуткового податку з кооперативних підприємств та 

організацій і розроблювальні таблиці до них (1950, 1951); про надходження податку з установ 

та організацій (1948–1952); про обрахування податку з будівель і земельної ренти та зведені 

таблиці до них (1951–1953). 

Книги обліку актів опису та оцінки прийнятого на обліку конфіскованого безгосподарського 

майна (1954, 1955, 1957–1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4715  Відділ культури виконавчого комітету Маньківського районної Ради народних 

депутатів смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 207; 1947–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 207; 1947–1980 рр. 
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Постанови, накази, рішення Міністерства культури УРСР (1967); накази, директивні вказівки 

Київського облуправління культури (1950, 1952); накази Черкаського облуправління 

культури (1961, 1965, 1968, 1969); рішення, розпорядження райвиконкому (1950, 1954–1956, 

1962, 1966, 1968, 1970–1980). 

Протоколи засідань ради відділу та додатки до них (1965, 1968, 1969, 1973, 1974, 1979). 

Плани роботи відділу та підвідомчих установ (1951, 1952, 1954, 1958–1974, 1978–1980). 

Акти перевіряння діяльності відділу керівними органами (1950–1955, 1957–1974). Довідка 

про фронтальне перевіряння бібліотек району (1969). 

Інформації, річні звіти про роботу відділу (1953, 1966, 1969, 1971–1980). Інформації, річні 

звіти про роботу відділу (1953, 1966, 1969, 1971–1980). Інформації, річні звіти та статистичні 

звіти про роботу культурно–освітніх установ району (1951–1980). Аналізи, інформації та 

довідки про культурно–масову та культурно–виховну роботу відділу і підвідомчих установ 

(1965, 1968, 1972). Річні текстові та статистичні звіти з кадрів культурно–освітніх установ 

(1961, 1962, 1965, 1971, 1972, 1975–1980). 

Документи: (паспорти, довідки, фотографії) про пам’ятники археології району (1947–1970); 

(паспорти, охоронні свідоцтва, акти обслідування, фотографії) про пам’ятники історії і 

архітектури (1948–1971). 

Протоколи, програми з проведення свят та масових заходів у районі (1966–1971). 

Списки працівників відділу та підвідомчих установ, представлених до нагородження (1970, 

1973). 

Списки працівників відділу та підвідомчих установ (1967, 1970–1980). 

Соцзобов’язання відділу, підсумки соцзмагання відділу та підвідомчих установ (1970, 1974, 

1976–1980). 

Акти при зміні керівника відділу (1950, 1952, 1972). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу та підвідомчих установ (1949–1980). Річні 

бухгалтерські звіти відділу та підвідомчих установ (1950–1957, 1961, 1962, 1965–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4716  Дзензелівська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Маньківської районної Ради депутатів трудящих с. Дзензелівка Маньківського району 

Черкаської області 

Справ: 72; 1944–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 72; 1944–1970 рр. 

Накази, постанови, рішення райвиконкому (1944–1946, 1968–1970). 

Протоколи: виробничих нарад учителів школи (1951, 1952); нарад класних керівників (1951–

1956); засідань педагогічної ради (1946–1969); засідань батьківського комітету (1962–1966). 

Плани роботи школи (1951, 1956, 1958–1963, 1966–1970). 

Акти перевіряння діяльності школи керівними органами (1962, 1967–1969). 

Звіти про роботу школи (1947–1949, 1951, 1955, 1957). Інформації, звіти про учбово–виховну 

роботу (1956, 1957, 1968). Звіти класних керівників про успішність та відвідування учнями 

уроків (1956, 1957). 

Інформації про роботу піонерських загонів (1946, 1947). 

Кошториси витрат школи (1945–1947, 1949, 1956, 1958, 1962, 1963). Річні бухгалтерські звіти 

(1951, 1952, 1954–1963, 1970). 
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Ф. Р–4717  Планова комісія виконавчого комітету Маньківської районної Ради народних 

депутатів м. Маньківка Черкаської області 

Справ: 167; 1945–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 167; 1945–1979 рр. 

Постанови: Київського облвиконкому (1946); Черкаської обласної планової комісії (1973); 

рішення райвиконкому (1956, 1957, 1971–1979). Накази голови районної планової комісії з 

основної діяльності (1959–1963). 

Протоколи засідань планової комісії (1968–1979). 

Плани роботи планової комісії (1962, 1965, 1970–1979). 

Державні плани розвитку народного господарства району (1953–1955, 1977). Зведений 

районний п’ятирічний план розвитку народного господарства і культури району та 

документи до нього (1965–1970). Проекти річних планів розвитку народного господарства і 

культури району та документи до них (1952, 1953, 1960–1962, 1967, 1976). Річні плани 

розвитку народного господарства і культури району та документи до них (1957, 1960–1962, 

1966–1976). Плани економічного і соціального розвитку району (1978, 1979). Основні 

показники розвитку народного господарства і культури району на 1946–1950 рр. Документи 

(плани, довідки, аналізи, інформації) про підсумки виконання планів розвитку народного 

господарства і культури району (1949–1956, 1966, 1968–1979). 

Економічні характеристики району (1945, 1951–1955, 1965–1967). 

Виробничо-фінансові плани організацій, підприємств, колгоспів та радгоспів району (1951, 

1959, 1962). Проект п’ятирічного плану розвитку сільського господарства району (1955–

1960). П’ятирічні плани розвитку сільського господарства по колгоспах району (1955–1965). 

Річний план розвитку сільського господарства колгоспів району (1969). Державні плани 

закупівель та заготівель сільськогосподарських продуктів по району (1957, 1960). Річні плани 

закупівель та заготівель сільськогосподарських продуктів по колгоспах району (1959, 1960, 

1965–1967, 1970–1974, 1977–1979). Річні плани розвитку тваринництва району (1959, 1970). 

Основні показники: виконання виробничо–фінансових планів по господарствах району 

(1959–1962, 1969, 1972, 1973, 1977–1979); виконання планів розвитку тваринництва по 

колгоспах району (1953, 1957, 1960, 1961, 1965). Відомості: про виконання планів розвитку 

сільського господарства (1956, 1957, 1966); про виконання державних планів закупівель 

сільськогосподарських продуктів (1961, 1969, 1970). Звітна доповідь голови комісії про 

розвиток тваринництва району (1950). 

Семирічний план соціально–культурного будівництва району (1959–1965). Річні плани 

розвитку будівництва району (1966–1979). 

Річний план розвитку промисловості району (1976). 

Штатні розписи, кошториси витрат планової комісії (1950–1952, 1954–1961, 1965). Річні 

бухгалтерські звіти (1950–1952, 1954–1958, 1960–1962). 
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Ф. Р–4718  Виконавчий комітет Тимошівської сільської Ради депутатів трудящих с. 

Тимошівка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 24; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому (1944–1949); загальних зборів 

мешканців села (1944, 1946, 1948). 

Договір на соцзмагання між сільрадами та акт перевіряння його виконання (1948). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1947, 1948). 

Бюджети сільради (1944–1949). Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1949). Річні 

бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету (1946–1950). 

Книга обліку видатків сільського бюджету (1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4719  Виконавчий комітет Багвянської сільської Ради народних депутатів с. Багва 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 264; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 264; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1980); засідань виконкому (1944, 1946–1980); загальних 

зборів мешканців села (1950–1952, 1959, 1961, 1963, 1964, 1968–1980); звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями (1963–1965, 1967, 1969–1980). 

Документи (протоколи, плани, звіти, списки) постійних комісій (1948–1952, 1961, 1963, 1965, 

1967–1980). 

Плани роботи виконкому (1979, 1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 1953, 1955–

1958, 1960, 1962, 1964, 1967–1974, 1976, 1977). Інформації про організаційно-масову роботу 

(1948, 1956, 1958, 1964, 1968–1974, 1976, 1977). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, постійних комісій (1948, 1953, 1954, 1963, 1964, 

1968–1979); про чисельність населення села та худоби (1944, 1973). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, картки та списки депутатів (1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 

1963, 1965, 1967, 1969–1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1945, 1947–1980). Штатні розписи (1945, 1947–1973). Кошториси витрат 

(1945, 1947–1980). Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету та 

обрахування сум самообкладання (1948–1980). 

Списки мешканців села та відомості про наявність у них земельних ділянок (1944–1946). 

Списки мешканців села, які проживали на території сільради (1950, 1952, 1954, 1955). 

Документи про багатодітних матерів (1946, 1947). 

Характеристики, списки мешканців села, які працювали під час тимчасової окупації території 

в 1041–1943 рр. (1944–1946). 
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Ф. Р–4721  Золотоніська неповна середня дитяча музична школа управління культури 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Золотоноша 

Черкаської області 

Справ: 108; 1955–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 86; 1955–1973 рр. 

Накази, постанови Черкаського облуправління культури (1957, 1960). 

Протоколи: засідань педагогічної ради; засідань секцій школи (1965–1973); батьківських 

зборів (1955–1962, 1969). 

Учбовий план (1956). Плани учбово-виховної роботи (1964, 1966–1973). 

Річні звіти про роботу школи (1958, 1960, 1961, 1967–1973). Звіти про успішність учнів 

(1955–1957). 

Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів (1965, 1966, 1969, 1971–1973). 

Журнали обліку відвідувань уроків директором та завучем школи (1965, 1967). 

Штатні розписи (1957, 1959–1962, 1965). Кошториси витрат (1955–1962, 1964–1968, 1971–

1973). Річні бухгалтерські звіти (1955–1957, 1959–19968). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 22; 1969–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1971–1974, 1976–1980); засідань місцевого 

комітету (1969–1975, 1977, 1980, 1981). Звітні доповіді голови місцевого комітету та звіти про 

роботу місцевого комітету (1969–1972, 1976–1980). 

Плани роботи місцевого комітету (1972–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4722  Золотоніська середня школа № 1 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Золотоніської районної Ради народних депутатів м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 105; 1946–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 105; 1946–1981 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1946–1982); засідань методичних об’єднань учителів 

та плани роботи (1961–1964, 1971–1981); засідань методичної комісії учителів (1961–1964); 

засідань предметної комісії учителів (1959–1962); засідань батьківського комітету (1963–

1980). 

П’ятирічні плани роботи школи (1971–1980). Річні плани роботи школи (1951, 1952, 1955, 

1957–1960, 1963, 1964, 1967, 1971–1981). Плани учбово-виховної роботи (1953, 1954, 1961, 

1962, 1968, 1969). 

Довідки про підсумки роботи школи (1972, 1979). Характеристика роботи педагогічного та 

учнівського колективів школи (1974). Річні звіти та довідки школи про учбово–виховну 
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роботу (1947, 1951–1953, 1955, 1956, 1958, 1962, 1968, 1975). Статистичні звіти школи про 

рух та успішність учнів (1947, 1971–1981). 

Журнал записів висновків та вказівок з результатів внутрішкільного контролю (1966). 

Умови соцзмагання з підготовки школи до нового учбового року та акт перевіряння їх 

виконання (1969). 

Фінансові звіти (1948, 1949, 1951, 1952, 1954, 1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4723  Новодмитрівська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа 

відділу народної освіти виконавчого комітету Золотоніської районної Ради депутатів 

трудящих м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 85; 1948–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 85; 1948–1971 рр. 

Протоколи: засідань виробничих нарад учителів (1965–1970); засідань педагогічних рад 

(1950–1954, 1957–1971); засідань батьківського комітету (1957, 1959–1972); загально–

шкільних батьківських зборів (1949, 1950, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1967–1972). 

Плани: роботи школи (1948–1950, 1955, 1957–1959, 1962–1968, 1970); мережі класів (1952, 

1954, 1955, 1957–1959, 1962, 1968, 1969). 

Звіти класних керівників про навчально–виховну роботу (1951, 1953, 1966). Інформації про 

ідейно–політичне та естетичне виховання учнів (1957). Статистичні звіти школи та класних 

керівників про рух та успішність учнів (1951–1970). 

Штатні розписи (1955, 1963, 1965). Кошториси витрат (1950, 1951, 1953, 1955, 1956, 1958, 

1962, 1963, 1965). Річні фінансові звіти (1950, 1951, 1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4725  Золотоніська санаторна середня школа–інтернат відділу народної освіти 

виконавчого комітету Золотоніської районної Ради депутатів трудящих м. Золотоноша 

Черкаської області 

Справ: 75; 1961–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 75; 1961–1969 рр. 

Накази Черкаського облвідділу народної освіти (1961, 1962, 1968, 1969). Накази директора 

школи (1962–1967). 

Протоколи: засідань педагогічної рад (1961, 1962, 1965–1969);засідань методичної та 

предметної комісій учителів. 

Плани роботи школи (1961, 1962, 1964–1967). Мережа класів (1962, 1963, 1966, 1967, 1969). 

Виробничо-фінансові плани (1963, 1965–1969). 

Довідки, звіти про роботу школи (1965, 1966, 1969). Інформації, звіти про навчально–виховну 

роботу (1962, 1967–1969). Доповіді про естетичне виховання учнів (1964, 1967). 

Звіти про роботу гуртків (1961, 1962). 
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Журнали запису висновків та вказівок з наслідків внутрішнього контролю (1962, 1965–1969). 

Документи (плани фінансування, титульні списки, кошториси) з будівництва (1963–1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1961, 1963–1965, 1969). Річні фінансові звіти (1962–

1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4726  Золотоніський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 171; 1948–1995 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 171; 1948–1962, 1965–1995 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1967). 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1948, 1950, 1953–1955, 1958, 

1961, 1965, 1967, 1969, 1971, 1974, 1976, 1979, 1981, 1984, 1986, 1989, 1994); засідань 

пленумів райкому та документи до них (1974–1994); засідань президії райкому та документи 

до них (1949–1954, 1958–1962, 1965–1995); організаційного засідання райкому (1948); 

загальних зборів членів профспілки (1958). Доповіді голови райкому за період (1950–1953, 

1955–1958, 1969–1972, 1975, 1976). 

Плани роботи райкому (1956–1962, 1965–1969, 1972–1984). 

Зведені статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1949–1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 

1962, 1965–1967, 1970–1986). 

Кошториси витрат (1949–1962, 1968, 1970, 1972–1986). Річні фінансові звіти (1949, 1961,  

1969, 1971, 1973, 1975–1986). Акти перевіряння фінансово-господарської діяльності райкому 

(1965–1967, 1973–1976, 1984, 1985). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4727  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Золотоніської міської Ради 

депутатів трудящих м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 8; 1963–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1963, 1964 рр. 

Довідки, акти про перевіряння діяльності відділу органами вищого рівня.  

Звіти про виплату пенсій та державних допомог. Річні звіти про виплату державних допомог 

багатодітним та одиноким матерям. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

Ф. Р–4728  Золотоніське районне споживче товариство (райст) Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 610; 1943–1980 рр. 



2131 

 

 

Опис 1 

Справ: 589; 1946–1980 рр. 

Постанови правління Черкаської облспоживспілки (1964–1966, 1969). 

Протоколи та постанови засідань правління райст (1947–1980); протоколи загальних зборів 

уповноважених пайовиків та документи до них (1956–1980). 

Плани: товарообігу райпо та підвідомчих організацій (1948, 1953, 1963); господарської 

діяльності райст та підвідомчих організацій (1949–1966, 1970–1980); промислового 

виробництва по району (1956). Виробничі плани (1964–1966). 

Дислокація торгівельно–роздрібної мережі та підприємств громадського харчування (1956, 

1960–1980). 

Показники, аналізи, зведені статистичні звіти райст та статистичні звіти сільпо про 

господарську діяльність, виконання планів товарообігу, мережу підприємств громадського 

харчування та чисельність пайовиків. Зведені одноразові звіти райпо та одноразові звіти 

сільпо про чисельність адміністративно–управлінського та молодшого обслуговуючого 

персоналу та розприділення всіх працюючих по займаних посадах (1946, 1948, 1951, 1953–

1980). 

Документи (постанови, соцзобов’язання, довідки, звіти) по соцзмаганню працівників 

споживчої кооперації (1958–1980). 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат райст та підвідомчих організацій (1948–

1951, 1954–1980). Зведені бухгалтерські звіти райст (1947–1980). Річні бухгалтерські звіти, 

сільпо та інших підвідомчих організацій (1947–1980). 

 

 

Опис 2 

Справ: 21; 1943–1946 рр. 

Постанови, розпорядження Полтавської облспоживспілки (1943–1947); накази Золотоніської 

райспоживспілки (1943, 1944). 

Протоколи засідань правління райспоживспілки та постанови. 

Плани господарської діяльності (1944). 

Річний звіт про роботу райспоживспілки (1944). Статистичні звіти сільпо (1944–1946). 

Бухгалтерські звіти райспоживспілки та сільпо (1944–1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4729  Черкаський міський комітет Добровільного товариства сприяння армії, авіації і 

флоту (ДТСААФ) м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 94; 1959–1972 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 94; 1959–1975 рр. 

Рішення Черкаського міськвиконкому (1964). 

Проекти рішень Черкаських міських конференцій ДТСААФ (1959, 1961, 1964, 1967, 1969, 

1971). Протоколи: засідань президії міського комітету (1959–1975); пленумів міського 

комітету та документи до них (1960–1972). Постанови, рішення: президії міського комітету 

(1960–1964, 1967–1972); зборів партійно–оборонного активу м. Черкаси та документи до них 

(1960–1970). 
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Плани: роботи президії міського комітету (1966–1974); заходів з оборонно–масової, учбової 

та спортивної роботи (1962–1973). Довідки, відомості, звіти з учбової, спортивної та 

агітаційно–пропагандистської роботи. 

Плани: підготовки спортсменів з військово–прикладних видів спорту 91959–1965, 1971); 

проведення спартакіад та свят (1962–197). Протоколи судейських колегій і особисто–

командних змагань та звіти головного судді про проведені змагання (1960–1972). 

Соцзобов’язання колективу міського комітету (1964–1974). 

Фінансові плани, кошториси витрат та ліміти (1960–1974). Фінансові звіти. Книги особових 

рахунків з обліку членів ДТСААФ (1969–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4731  Обласний профспілковий центр культури і організації дозвілля трудящих 

Координаційної Ради Федерації незалежних професійних спілок Черкаської області м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 294; 1968–1992 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 281; 1968–1992 рр. 

Документи (постанови, положення, листування, штатні розписи, кошториси витрат) про 

створення Будинку художньої самодіяльності Ради профспілок та затвердження його 

художньої ради (1968, 1969). 

Постанови: Колегії Міністерства культури СРСР (1971); президії Української 

Республіканської Ради профспілок (1969, 1970); Черкаського облуправління культури (1969, 

1970, 1985); Черкаської облпрофради (1969–1979, 1985). 

Протоколи засідань художньої ради Будинку художньої самодіяльності (1970, 1971, 1976–

1989). 

Плани роботи Будинку художньої самодіяльності, міжсоюзного Будинку самодіяльної 

творчості,  обласного профспілкового центру, методистів, секцій та клубів (1969–1991). 

Інформації, звіти про роботу Будинку художньої самодіяльності (1971–1988). Довідки про 

колективи художньої самодіяльності профспілок області, анкети колективів та про роботу 

профспілкових клубів і бібліотек, самодіяльних інструментальних колективів (1969–1978). 

Довідки, відомості про надання шефської допомоги профспілковими клубами підшефним 

колгоспам (1970, 1971). Методичні розробки з жанрів художньої самодіяльності та клубної 

роботи (1969–1989). Списки колективів художньої самодіяльності області за жанрами (1969, 

1970). 

Документи: (постанови, протоколи, положення, програми, інформації, довідки) про 

підготовку та проведення обласного фестивалю самодіяльного мистецтва (1969–1984); 

(постанови, умови, протоколи, довідки, фільмографічні картки) про підготовку та проведення 

обласного огляду–конкурсу самодіяльної художньої творчості (1969–1985). Довідки про стан 

роботи та підготовку до фестивалю художньої самодіяльності (1969–1978). Положення, 

умови про проведення обласної виставки художньої фотографії (1969–1971). Програми: 

концертів художньої самодіяльної творчості (1969–1984); оглядів–конкурсів за жанрами 

обласного фестивалю самодіяльного мистецтва (1969–1988). 

Документи (постанови, учбові плани, розклади, кошториси) про проведення семінарів 

керівників драматичних і хорових колективів, гуртків, художнього читання та масовиків–

витівників (1969–1980, 1987–1989). 
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Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів (1970–1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти (1969–1990). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки (1981–1991). 

 

 

Опис 2 

Справ: 13; 1975–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів та документи до них (1977, 1980); 

загальних зборів членів профспілки та документи до них (1978, 1979); засідань місцевого 

комітету (1977–1981). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4734  Управління сільського господарства виконавчого комітету Черкаської районної 

Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 927; 1961–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 854; 1961–1985 рр. 

Протоколи: засідань технічної та виробничої рад управління (1973–1984); звітно-виборних 

зборів колгоспників (1965). 

Зведені економічні показники по району та економічні показники по колгоспах району (1961–

1967, 1976–1985). 

Річні земельні звіти про розприділення земель по угіддях та землекористувачах (1965–1985). 

Документи (постанови, рішення, заяви, довідки, проекти) про відведення земельних ділянок 

установам, організаціям та підприємствам (1965–1985). 

Виробничо-фінансові плани колгоспів та їх основні показники. Плани розвитку господарств 

колгоспів. Довідки про хід виконання планів виробництва з продажу сільськогосподарської 

продукції. Річні звіти колгоспів та висновки ревізійних комісій до них (1962–1968, 1974–

1980). 

Плани колгоспів про розміщення посівів на полях сівозмін (1964–1969, 1973–1985). Основні 

показники колгоспів з агротехніки посівів культур, річні звіти про використання мінеральних 

добрив та апробацію посівів, акти апробації посівів (1964–1969, 1973–1985). 

Звіти колгоспів про наявність порідних тварин та птиці, підсумки ветеринарно–зоотехнічного 

огляду тварин та виконання планів виробництва і заготівель продуктів тваринництва. 

Документи (накази, рішення, плани, зведені книги бонітування худоби) з племінної роботи. 

Документи (плани, інформації, звіти) про будівництво (1970). 

Звіти про роботу інспекції технічного нагляду та акти проведення осіннього технічного 

огляду (1967, 1968). 

Плани роботи та звіти з питань раціоналізації в колгоспах району (1978, 1979). Звіти 

колгоспів з техніки безпеки та звіти управління про потерпілих при нещасних випадках, 

пов'язаних з виробництвом (1967–1969, 1971–1982, 1985). 

Документи (накази, звіти, списки) про роботу з кадрами (1964–1985). 

Соцзобов'язання працівників сільського господарства району та основні показники їх 

виконання (1965–1969, 1975–1985). 
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Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат управління (1965–1985). Штатні розписи 

колгоспів (1965–1969, 1975–1985). Річні бухгалтерські звіти управління (1965–1980, 1983–

1985). Зведені річні звіти колгоспів та висновки з їх розгляду (1963–1985). Акти 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності: управління (1965–1969, 1983–

1985); колгоспів (1965–1969, 1985). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1983–1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 14; 1970–1984 рр. 

Протоколи засідань та постанови районної Ради колгоспів. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 23; 1965–1975 рр. 

Документи про відведення земельних ділянок під будівництво різних об’єктів. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 36; 1965–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1969, 1971–1974, 1982); загальних зборів 

членів профспілки (1965, 1966, 1968, 1972–1974, 1976–1981); засідань місцевого комітету 

(1965–1969, 1972–1982). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4735  Редакція газети ―Серп і молот‖ – орган Черкаського райкому Компартії України і 

районної Ради депутатів трудящих м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 65; 1965–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ:65; 1965–1977 рр. 

Плани роботи редакції. 

Річні звіти про роботу редакції (1965–1971). Доповіді редактора газети на районних нарадах 

робітничо–сільських кореспондентів (1965–1971). 

Контрольні екземпляри газети. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4736  Спеціальний колгосп по птахівництву ім. 1–ше Травня с. Хутори Черкаського 

району Черкаської області 

Справ: 81; 1962–1972 рр. 
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Опис 1 

Справ: 44; 1962–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1968–1971). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1971). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1964–1970). Виробничо-фінансові плани (1963–

1970). 

Економічна характеристика колгоспу (1963). 

Аналіз колгоспу (1971). Основні показники планів розвитку сільського господарства (1964, 

1965). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1964–1966). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1968–1971). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 17; 1964–1971 рр. 

Проекти рішень звітно-виборних профспілкових зборів (1968–1971). Протоколи: загальних 

зборів членів профспілки (1964, 1965); засідань профспілкового комітету. 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1965, 1966, 1969). 

Кошториси витрат (1965–1971). Річні фінансові звіти (1965–1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4737  Черкаське обласне виробниче об’єднання нерудних будівельних матеріалів 

―Черкаситрудпром‖ Республіканського промислового об’єднання нерудних будівельних 

матеріалів ―Укрнерудпром‖ м. Сміла Черкаської області 

Справ: 1264; 1963–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 513; 1963–1973 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово–виробничого, фінансового, планово-економічного та 

виробничо-технічного, інспектора з кадрів, центральної лабораторії, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 398; 1974–1980 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово–виробничого, фінансового, планово-економічного та 

виробничо-технічного, інспектора з кадрів, центральної лабораторії, бухгалтерії та відділів: 

наукової організації праці, праці і зарплати та охорони праці і техніки безпеки. 

 

 

Опис 4д 

Справ: 117; 1966–1980 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово–виробничого, фінансового, планово-економічного та 

виробничо-технічного, інспектора з кадрів, центральної лабораторії, бухгалтерії та відділів: 

наукової організації праці, праці і зарплати та охорони праці і техніки безпеки. 
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Опис 5 

Справ: 58; 1977–1980 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово–виробничого, фінансового, планово-економічного та 

виробничо-технічного, інспектора з кадрів, центральної лабораторії, бухгалтерії та відділів: 

наукової організації праці, праці і зарплати та охорони праці і техніки безпеки. 

 

 

Опис 3 

Справ: 130; 1974–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій об’єднаного профкому (1976, 1977, 1979, 

1980); засідань президії об’єднаного комітету профспілки; засідань постійно–діючої 

профспілкової наради (1974); засідань партійно–господарського активу (1975, 1977); засідань 

заводського комітету головного підприємства (1974–1976); звітно-виборних 

профконференцій заводських комітетів підприємств (1976, 1977); звітно-виборних 

профзборів працівників підприємств (1978–1980). 

Перспективні плани роботи об’єднаного комітету (1975–1977). Плани роботи об’єднаного 

комітету (1975, 1976, 1978–1980). 

Довідки, інформації про роботу профкому, представлені обкому профспілки (1979, 1980). 

Доповіді про роботу: об’єднаного комітету (1974); заводських комітетів підприємств (1976, 

1977). Документи (протоколи, плани, звіти) про роботу комісій об’єднаного комітету (1974–

1977). 

Статистичні звіти об’єднаного комітету про кількість профорганів, чисельність членів 

профспілки та путівки. 

Плани: оздоровлення дітей в піонерських таборах; збирання членських профвнесків та 

розприділення путівок (1974–1976). 

Довідки, інформації, звіти про роботу товариських судів (1974, 1975, 1978–1980). 

Списки підприємств, які знаходяться в обслуговуванні профкому (1976, 1980). 

Зведений профбюджет (1974–1977). Бюджети державного соціального страхування (1975–

1977, 1980). Зведені кошториси державного соціального страхування (1978, 1979). Штатні 

розписи, кошториси витрат об’єднаного комітету (1975–1980). Кошториси витрат заводських 

комітетів підприємств (1975–1980). Зведені звіти: по профбюджету (1975–1980); про 

виконання кошторисів державного соціального страхування (1977–1980); про внески на 

державне соціальне страхування (1975–1977); про каси взаємодопомоги. 

 

 

Опис 1п 

Справ: 33; 1968–1973 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій об’єднаного профкому; засідань президії 

об’єднаного комітету профспілки; засідань постійно–діючої профспілкової наради; засідань 

партійно–господарського активу; засідань заводського комітету головного підприємства; 

звітно-виборних профконференцій заводських комітетів підприємств; звітно-виборних 

профзборів працівників підприємств. 

Перспективні плани роботи об’єднаного комітету. Плани роботи об’єднаного комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 15; 1963–1973 рр. 
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Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1963–1967, 1971); засідань місцевого 

комітету (1963–1967, 1971–1974). Звітні доповіді голови місцевого комітету (1969, 1973). 

Статистичний звіт місцевого комітету про профспілкове членство, соцзмагання та навчання 

профактиву (1968). 

Кошториси витрат (1963–1965). Річні фінансові звіти (1963, 1964, 1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4738  Управління головного архітектора і містобудування виконавчого комітету 

Черкаської міської Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 75; 1946, 1957–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 75; 1946, 1957–1980 рр. 

Генеральні плани, схеми, пояснюючі записки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4739  Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету 

Канівської районної Ради депутатів трудящих м. Канів Черкаської області 

Справ: 182; 1944–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 86; 1944–1962 рр. 

Накази, рішення, розпорядження органів вищого рівня. 

Плани: роботи відділу (1944, 1954); з будівництва шляхів у колгоспах та радгоспах району 

(1945–1947, 1955). Річні виробничі плани з додатками (1948–1953, 1956–1962). 

Листування відділу з організаціями вищого та місцевого рівня з питань основної діяльності. 

Акти приймання в експлуатацію закінчених об’єктів (1956–1962). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1951–1954, 1962). Річні бухгалтерські звіти (1945, 1947–

1962). 

 

 

Опис 2 

Справ: 89; 1965–1974 рр. 

Накази, рішення, розпорядження органів вищого рівня. 

Плани: роботи відділу; з будівництва шляхів у колгоспах та радгоспах району. Річні 

виробничі плани з додатками. 

Листування відділу з організаціями вищого та місцевого рівня з питань основної діяльності. 

Акти приймання в експлуатацію закінчених об’єктів. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 7; 1965–1967, 1969, 1971–1973 рр. 
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Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1971, 1973); загальних зборів членів 

профспілки (1965–1967, 1969, 1972); засідань місцевого комітету (1967, 1969, 1971–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4740  Редакція газети ―Дніпрова зірка‖ – орган Канівського міського комітету Компартії 

України, міської і районної Рад народних депутатів м. Канів Черкаської області 

Справ: 98; 1944–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 98; 1944–1979 рр. 

Накази, постанови, рішення органів вищого рівня (1965–1975). 

Тематичні плани редакції (1951, 1953–1962). Плани роботи редакції (1973–1975).Інформації, 

звіти про роботу редакції (1944–1946, 1950, 1954–1961). Листування з організаціями вищого 

та місцевого рівня з питань основної діяльності редакції (1946, 1947, 1959). 

Контрольні екземпляри газети (1955, 1958, 1959, 1962, 1966, 1969, 1970, 1972–1979). 

Списки працівників редакції – членів Спілки журналістів СРСР (1958). 

Договори на соцзмагання між колективами районних газет (1960, 1961). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1962, 1965–1979). Річні бухгалтерські звіти (1965–

1979). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності редакції (1958–1961). 

Документи (протоколи, плани, соцзмагання) місцевого комітету профспілки (1976–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4741  Прокуратура Канівського району Прокуратури Черкаської області м. Канів 

Черкаської області 

Справ: 369; 1944–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 83; 1944–1953 рр. 

Накази, розпорядження органів вищого рівня та листування з ними (1944, 1947–1950); накази 

обласного прокурора та листування з ним (1944, 1945). 

Аналізи, подання прокуратури, які виносяться на розгляд в радянські та профспілкові органи 

(1951). 

Огляди роботи прокуратури (1945, 1946, 1949). 

Розглянуті та припинені справи (1944, 1946–1953). Наглядові виробництва з кримінальних 

справ (1947–1952). 

 

 

Опис 2  

Справ: 286; 1951–1962, 1965–1974 рр. 

Накази, розпорядження органів вищого рівня та листування з ними; накази обласного 

прокурора та листування з ним. 

Аналізи, подання прокуратури, які виносяться на розгляд в радянські та профспілкові органи. 

Огляди роботи прокуратури. 
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Розглянуті та припинені справи. Наглядові виробництва з кримінальних справ. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4742  Канівська ордена Трудового Червоного Прапора дослідна гідролісомеліоративна 

станція м. Канів Черкаської області 

Справ: 349; 1958–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 281; 1958–1971 рр. 

Накази, рішення органів вищого рівня (1958, 1967, 1968, 1970, 1971). 

Протоколи: постійно–діючих виробничо–технічних нарад (1961, 1967, 1969–1971); звітно-

виборних зборів членів науково–технічного товариства (1964, 1969, 1970). 

Техніко–промислово–фінансові плани (1969–1971). Виробничо-фінансові плани (1958, 1967, 

1968). 

Річні плани лісокультурних робіт та статистичні звіти про проведення цих робіт (1967–1971). 

Акти перевіряння діяльності станції органами вищого рівня (1968–1970). 

Доповіді директора про господарську та виробничо–фінансову діяльність станції (1961, 1966–

1971). Місячні статистичні звіти з валової продукції (1967–1971). 

Документи: (плани, акти, зведення, книги обліку лісопорушень) з охорони та захисту лісів 

(1967–1971); про облік лісового фонду (1960, 1961, 1964, 1966–1971); (плани, кошториси, 

акти, звіти) про будівництво гідротехнічних споруд; (геодезичні журнали, проектувальні 

відомості, таксаційні описи лісництв, схематичні карти, плани лісонасаджень планети, 

технічні проекти) з лісового господарства (1962–1971); (довідки, зведені відомості, акти) про 

ведення господарства в колгоспних лісах (1964–1971). 

Документи про роботу постійно–діючих курсів підвищення економічних знань (1967, 1968). 

Документи: (протоколи, плани, заяви, інформації, пропозиції, креслення) з раціоналізації 

(1966–1971); звіти про розвиток та впровадження нової техніки (1967–1971); (плани, титульні 

списки, довідки, звіти, акти приймання виконаних робіт (1967–1971); (інформації, звіти, звіти 

про нещасні випадки) з охорони праці і техніки безпеки (1967–1971). 

Звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів (1967–1971). Зведення, 

характеристики про нагородження працівників (1967–1971). 

Документи (умови, накази, показники, протоколи) з соцзмагання (1966–1971). 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат (1958–1960, 1967–1971). Місячні 

статистичні звіти про виконання планів з праці (1961–1964, 1967–1971). Річні бухгалтерські 

звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 68; 1964–1975 рр. 

Протоколи: профконференцій та документи до них (1967–1976); загальних зборів членів 

профспілки (1966–1975); засідань робітничого комітету профспілки та документи до них 

(1967–1976). 

Статистичні звіти робітничого комітету: з усіх видів діяльності; про підсумки виборів (1968). 

Документи (умови, показники, довідки, інформації) по соцзмаганню (1967–1975). Колективні 

договори (1967–1975).  

Кошториси витрат (1970, 1972–1975). Річні фінансові звіти (1967–1975). 
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Ф. Р–4743  Канівський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої школи 

і наукових установ м. Канів Черкаської області 

Справ: 34; 1970–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1970–1976 рр. 

Постанови, рішення Черкаського обкому профспілки (1970, 1973). 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1971, 1974–1976); пленумів 

райкому та постанови (1970–1976); звітно-виборних зборів низових профорганізацій та 

документи до них (1972, 1974). 

Плани роботи райкому. 

Інформації з питань діяльності райкому, направлені органам вищого рівня (1973, 1974). 

Статистичні звіти райкому та місцевих комітетів з усіх видів діяльності (1971–1974). 

Соцзобов’язання працівників та підсумки про їх виконання (1971–1975). 

Прибутково-видатковий кошторис (1974). Річні фінансові звіти (1973, 1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4744  Канівський районний комітет професійної спілки працівників державних установ 

м. Канів Черкаської області 

Справ: 44; 1967–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1967–1975 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1972–1975). 

Протоколи: районних профконференцій (1974); засідань райкому та документи до них (1968–

1971, 1974, 1975); звітно-виборних зборів низових профорганізацій та документи до них 

(1969, 1971, 1974, 1975). 

Плани роботи райкому (1969, 1970, 1972–1975). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. 

Прибутково-видаткові кошториси (1970–1975). Річні фінансові звіти (1970–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4745  Канівський риболовецький колгосп ―Перше Травня‖ м. Канів Черкаської області 

Справ:119; 1951–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 119; 1951, 1952, 1954–1972 рр. 
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Накази, постанови, рішення, розпорядження органів вищого рівня (1958–1960, 1962, 1965–

1969, 1971, 1972). 

Статут колгоспу (1972). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1957–1972); засідань правління артілі (1951, 1952, 

1955–1972). Звітні доповіді голови рибколгоспу (1962–1964, 1966, 1967, 1969, 1971, 1972). 

Планові завдання по вилову риби (1960, 1960–1970). Виробничо-фінансові плани (1956–1959, 

1962, 1965–1972). 

Акти інспекторської перевірки рибколгоспу (1963). 

Листування з організаціями вищого рівня з питань основної діяльності рибколгоспу (1958, 

1959, 1961, 1962). 

Акти про проведення рибно–меліоративних робіт (1963–1968). 

Книги обліку відомостей про здавання риби (1956, 1957, 1959, 1961, 1962). 

Соцзобов’язання працівників та акти перевіряння їх виконання (1962, 1964, 1966, 1968, 1969, 

1971, 1972). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність рибколгоспу (1954, 1956–1961, 1964–

1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4746  Канівське лісозаготівельне господарство (лісгоспзаг) Черкаського обласного 

управління лісового господарства і лісозаготівель м. Канів Черкаської області 

Справ: 124; 1960–1967 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 106; 1960–1967 рр. 

Рішення, листи органів вищого рівня (1961, 1965–1967). Накази директора лісгоспзагу з 

основної діяльності (1965, 1967). 

Перспективний план розвитку лісового господарства і лісозаготівель (1966–1970). Річні 

плани лісокультурних робіт, інформації та звіти про їх виконання (1964–1966). Виробничо-

фінансові плани (1964–1967). 

Інформації, листи про діяльність лісгоспзагу, направлені в органи вищого рівня (1963–1967). 

Інформації про виробничу діяльність (1961, 1962). Доповіді директора та річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність. Статистичні звіти про виконання планів з праці (1962, 

1965, 1966). Довідки, звіти про виконання планів з валової продукції (1960, 1962, 1965). 

Річний звіт з мисливського господарства та мисливського нагляду (1963). 

Документи: (відомості, листи, акти, доручення) про відведення та прийняття площ 

державного лісового фонду (1963, 1964, 1966); (плани, акти, листи, планшети, пояснюючі 

записки) про лісоустаткування (1962, 1963, 1966); (заходи, листи, зведення, інформації) про 

полезахисні та протиерозійні лісонасадження (1960–1962, 1965, 1966); (рішення, 

розпорядження, листи, інформації) про створення навколо міста та населених пунктів району 

зеленої зони та проведення місячника лісу і саду (1961, 1963). 

Книга обліку лісових пожеж (1961–1966). 

Документи: (відомості дослідів, листування, паспорти) про науково–дослідні роботи (1963); 

(плани, інформації, звіти, акти) з раціоналізації та впровадження передового досвіду (1963–

1966); (кошториси, титульні списки, акти, звіти) з капітального будівництва (1964, 1966, 
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1967); (плани, інформації, звіти) про роботу з кадрами (1964, 1967). Інформації, звіти з 

охорони праці і техніки безпеки (1963–1966). 

Багатотиражна газета ―Лісовод‖ (1960–1962). 

Документи (соцзобов’язання, постанови, умови, показники, списки) по соцзмаганню (1963, 

1966, 1967). Показники та розрахунки з преміювання працівників (1964–1966). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 18; 1961, 1963–1967 рр. 

Протоколи: профконференції та документи до них (1963, 1965–1967); загальних зборів членів 

профспілки (1963, 1967); засідань робітничого комітету. 

Акти перевіряння діяльності робітничого комітету обласною профорганізацією (1961, 1963). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1965). 

Колективні договори (1964, 1966). 

Кошторис витрат (1965). Фінансовий звіт (1965). 

 

 

 

 

Ф. Р–4747  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комуніст‖ с. Сушки Гельмязівського 

району Черкаської області 

Справ: 52; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1944–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1953, 1954). Перспективний 

план розвитку колгоспу (1951–1955). Виробничі плани (1948, 1950, 1953–1957). 

Агрономічні звіти (1958). Річні та одноразові статистичні звіти про сортові посіви (1954). Звіт 

про стан тваринництва (1958). 

Проекти та рішення з капітального будівництва в колгоспі (1951, 1952, 1956). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949–1952, 1954). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1947, 1954, 1956–1958). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1954–1960). Сортонасіннева книга (1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4748  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Литвинець Канівського 

району Черкаської області 

Справ: 3; 1952–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1952, 1953, 1955 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1955). Звітна 

доповідь голови колгоспу (1955). 

Прибутково-видатковий кошторис (1952). Річний звіт про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (9152). Акти ревізійної комісії колгоспу (1953). 
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Ф. Р–4749  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Жовтень‖ с. Ковалі Канівського району 

Черкаської області 

Справ: 12; 1952–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1952–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1952–1954, 1957, 1958). 

Виробничо-фінансові плани (1953, 1958). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4750  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Заповіт Леніна‖ с. Литвинець Канівського 

району Черкаської області 

Справ: 15; 1965–1967 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1965–1967 рр. 

Статут артілі (1967). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1965). 

Виробничо-фінансові плани. 

Основні економічні показники діяльності колгоспу (1966, 1967). 

Схеми сівозмін, перехідні таблиці з історії полів (1965, 1967). Книга історії полів сівозмін 

колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4751  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Заповіт Леніна‖ м. Канів Черкаської 

області 

Справ: 33; 1968–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1968–1971 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1969–1971). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Документи (протоколи, плани, довідки, відомості) бюро економічного аналізу. 
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Виробничо-фінансові плани. 

Агрономічні звіти. Зооветеринарні звіти. 

Штатні розписи. Акти ревізійної комісії колгоспу. 

Схеми сівозмін, перехідні таблиці з історії полів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4752  Управління житлового господарства виконавчого комітету Черкаської обласної 

Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 320; 1964–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 307; 1964–1982 рр. 

Накази Міністерства комунального господарства УРСР (1964, 1966, 1967, 1971, 1973–1982); 

рішення, розпорядження облвиконкому (1964, 1970–1982). Накази начальника управління з 

основної діяльності. 

Комплексний план соціального розвитку (1976–1980). Зведений перспективний план 

підвищення рівня благоустрою житлового фонду області (1976–1980). Перспективний план 

організаційно–технічних заходів з підвищення продуктивності праці та автоматизації 

виробничих процесів (1973–1975). Перспективний план капітального ремонту фонду (1976–

1980). Організаційно–технічні заходи управління (1970–1982). 

Довідки про стан житлового фонду та об’єктів комунального господарства, про роботу 

управління (1971–1982). Довідки, інформації та звіти про участь громадськості у збереженні 

житлового фонду (1965–1969). Зведені звіти про виконання планів прибутку та побутове 

обслуговування населення (1969–1982). Довідки, звіти про проведення виховної і спортивно–

масової роботи, благоустрій, озеленення дворів та культурно–масову роботу (1976–1982). 

Документи: (протоколи, рацпропозиції, звіти) з раціоналізації та винахідництва (1966–1982); 

9плани, інформації, звіти) про розвиток та впровадження нової техніки (1965, 1970–1982); 

звіти з охорони праці і техніки безпеки та звіти про потерпілих пр нещасних випадках (1970–

1982). 

Плани та звіти про роботу з кадрами (1970–1982). Статистичні звіти про чисельність 

адміністративно–управлінського персоналу, спеціалістів та розприділення всіх працюючих 

по займаних посадах (1968–1982). 

Соцзобов’язання колективу управління і домоуправління та інформації про хід їх виконання. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Зведені річні бухгалтерські звіти управління. Річні 

бухгалтерські звіти домоуправлінь. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 13; 1977–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1980–1982); загальних зборів членів 

профспілки (1978, 1982); засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1981, 1982). 

Кошториси прибутків і витрат (1981, 1982). Фінансові звіти (1980–1982). 
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Ф. Р–4753  Управління громадського харчування виконавчого комітету Черкаської обласної 

Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 901; 1966–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 797; 1966–1988 рр. 

Документи секретаря, старшого економіста, відділів: торгівельно–виробничого, планово-

економічного, праці і зарплати, наукової організації праці та контрольно–ревізійного, 

помічника керуючого з кадрів, бухгалтерії, профспілкового комітету. 

 

 

Опис 2 

Справ: 21; 1989р. 

Документи секретаря, старшого економіста, відділів: торгівельно–виробничого, планово-

економічного, праці і зарплати, наукової організації праці та контрольно–ревізійного, 

помічника керуючого з кадрів, бухгалтерії, профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 68; 1966–1989 рр. 

Документи (протоколи, атестаційні листи, списки) атестаційних комісій (1969–1972, 1975, 

1976). 

Особові справи звільнених; інженерно–технічних працівників та службовців управління 

(1969–1974, 1977–1989); працівників підприємств (1977–1981). Особові картки звільнених 

співробітників (1977–1981). 

Заяви, висновки, розрахунки економічного ефекту на прийняті раціоналізаторські пропозиції 

(1972, 1973). 

Акти про нещасні випадки на виробництві (1974, 1976, 1977). 

Розрахункові відомості нарахування зарплати працівникам контори (1967–1975, 1977–1988). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 15; 1969–1974, 1979–1981 рр. 

Протоколи засідань місцевого комітету профспілки. Звітні доповіді голови місцевого 

комітету (1972, 1973). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1970, 1974, 1979–1981). 

Кошториси прибутків і витрат (1971–1974, 1979–1981). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4754  Черкаська обласна інспекція з охорони природи Державного комітету УРСР з 

охорони природи м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 181; 1967–1986 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 181; 1967–1986 рр. 

Накази, постанови колегії Держкомітету УРСР з охорони природи (1967, 1969–1975, 1981, 

1984–1986); рішення, розпорядження облвиконкому (1968–1981). Накази начальника 

інспекції з основної діяльності та з особового складу (1967–1975). 

Плани роботи інспекції (1969–1975, 1979–1986). 

Річні звіти про роботу інспекції. 

Документи: (протоколи, плани, звіти) про роботу обласної секції охорони і раціонального 

використання земель (1970–1975); (постанови, рішення, доповідні записки, акти, статзвіти, 

листування) з охорони пам’ятників природи та повітряного басейну; (рішення, відомості, 

листування) про роботу громадських організацій та активістів охорони природи; (рішення, 

відомості, листування) про боротьбу з шкідниками сільськогосподарських культур (1969–

1975). 

Листування з Держкомітетом УРСР з охорони природи, підприємствами та організаціями про 

роботу громадськості з охорони природи та охорону пам’ятників природи в області (1967–

1969, 1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4755  Виконавчий комітет Пеніжківської сільської Ради народних депутатів с. 

Пеніжкове Христинівського району Черкаської області 

Справ: 231; 1944–1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 231; 1944–1978 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1946, 1948–1950, 1952–1978); засідань виконкому (1946, 

1948, 1952–1978); загальних зборів мешканців села (1946, 1968–1970, 1972–1975); звітних 

зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1957, 1966–1969, 1973). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1952, 1953, 1957, 1963–

1978). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 1953–1955, 

1957–1969, 1972–1976). Інформації про організаційно-масову роботу (1952, 1953, 1955, 1961, 

1962, 1964, 1965, 1976, 1977). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, постійних комісій (1951–1953, 1977); про чисельність 

населення за статтю та віком (1952, 1954, 1961, 1963–1978 ). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки депутатів (1945, 1951, 1961, 1963, 1965, 1967, 

1969, 1971, 1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради (1946–1978). Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1948–1978). Річні 

бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету (1945–1977). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Списки сімей села (1944). 
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Ф. Р–4756  Виконавчий комітет Кузьмино–Гребельської сільської Ради народних депутатів с. 

Кузьмина Гребля Христинівського району Черкаської області 

Справ: 252; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 252; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1964–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1960, 1964, 1967, 

1968, 1972–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1961, 1963–1981). 

Акти перевіряння діяльності сільради керівними органами (1977–1979). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1954, 1957, 

1960, 1963–1977). Інформації про організаційно-масову роботу (1964, 1965, 1967, 1970, 1977–

1980). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, постійних комісій (1964, 1970); про чисельність 

населення за статтю та віком (1965–1975, 1978, 1980). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, списки депутатів (1950, 1953, 1957, 1959, 1961, 1963, 

1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1954, 1956, 1958–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1946–

1954, 1956, 1958–1980). Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету (1966–

1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1950, 1953–1965). 

 

 

 

 

Ф. Р–4757  Виконавчий комітет Осітнянської сільської Ради депутатів трудящих с. Осітна 

Ладижинського району Черкаської області 

Справ: 33; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1946, 1948–1954); засідань виконкому. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1950–1952). 

Статистичний звіт про склад депутатів, постійних комісій (1950). 

Бюджети сільради (1944, 1946–1953). Штатні розписи (1947, 1950, 1952, 1953). Кошториси 

витрат (1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953). Річний бухгалтерський звіт про виконання 

сільського бюджету (1951). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948–1951, 1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4758  Виконавчий комітет Вікторівської сільської Ради депутатів трудящих с. 

Вікторівка Христинівського району Київської області 

Справ: 38; 1944–1953 рр. 
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Опис 1 

Справ: 38; 1944–1953 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1953); засідань виконкому (1946). 

Статистичний звіт про склад депутатів, постійних комісій (1949, 1951, 1953). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1953). 

Бюджет сільради 91945). Штатний розпис, кошторис витрат (1945). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945–1948, 1950, 1951, 1953). 

Акт про збитки, нанесені селу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Відомості про репатрійованих мешканців села (1946); мешканців села (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4759  Виконавчий комітет Шукайводівської сільської Ради народних депутатів с. 

Шукайвода Христинівського району Черкаської області 

Справ: 262; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 262; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільрад (1944–1948, 19501952, 1954–1958, 1960–1980); засідань виконкому; 

загальних зборів мешканців села (1951, 1963, 1968, 1976, 1979, 1980); звітних зборів виборців 

та звіти депутатів перед виборцями (1956, 1958, 961–1965, 1967–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1950, 1951, 1953–1956, 

1958–1982). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1951–1962, 

1975, 1980). Інформації про організаційно-масову роботу (1954–1956, 1958–1967). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, постійних комісій, скликання сесій, організаційно-

масову роботу та підсумки громадської самодіяльності населення (1947, 1950, 1953, 1961, 

1963–1967, 1977, 1978); про чисельність населення села за статтю та віком (1945, 1960). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, особові картки та списки депутатів (1947, 1950, 1953, 

1955, 1957, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1975, 1980). 

Бюджети сільради (1945–1956, 1958–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1947–

1956, 1958–1980). Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету (1946, 1947, 

1952–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1950, 1952). 

Списки мешканців села (1945, 1946 ). 



2149 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4760  Відділ охорони виконавчого комітету Христинівської районної Ради депутатів 

трудящих м. Христинівка Черкаської області 

Справ: 25; 1946–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1946–1957 рр. 

Річні медичні текстові звіти відділу (1947–1951). Медичні звіти медичних та дитячих установ 

(1948–1951). 

Звіт про мережу та штати відділу (1949). Статистичні звіти про чисельність працівників та 

фонд зарплати апарату медичних установ (1953, 1956). 

Списки лікувальних та дитячих установ (1948–1956). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу та підвідомчих установ (1948–1957). Річні 

бухгалтерські звіти: відділу (1950, 1954); лікувальних та дитячих установ (1946, 1948, 1951–

1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4761  Христинівська районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Христинівка Черкаської області 

Справ: 229; 1953–1981 рр. 

 

Опис 1 



2150 

 

Справ: 229; 1953–1981 рр. 

Накази, рішення Черкаського облвідділу охорони здоров’я (1962–1975); рішення 

райвиконкому (1960–1974). Накази головного лікаря з основної діяльності (1969, 1970, 1972). 

Документи (протоколи, плани, рішення, списки) про роботу медичної Ради лікарні (1968–

1981). 

Плани роботи лікарні (1958, 1961, 1963–1981). 

Інформації, акти про перевіряння діяльності лікарні керівними органами (1953, 1954, 1959–

1961, 1963, 1965–1973). 

Текстові та медичні статистичні звіти лікарні (1962, 1964–1981). Доповідні записки, довідки, 

інформації про роботу лікарні та медичних установ району (1968). Річні медичні звіти 

підвідомчих організацій з додатками (1968, 1970–1981). Санітарно–статистичні показники з 

охорони здоров’я району (1965–1967, 1970, 1976–1981). 

Статистичні звіти про виконання планів з праці та мережу діяльності кадрів (1958–1967, 

1970–1981). 

Списки працівників охорони здоров’я району (1958–1967, 1970–1981). 

Штатні розписи, кошториси витрат: лікарні (1965–1967, 1976–1981 ); лікувальних та дитячих 

установ (1958–1967, 1970–1981). Річні бухгалтерські звіти: лікарні (1969–1981); лікарні, 

лікувальних та дитячих установ (1955, 1958–1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4762  Христинівський районний комітет професійної спілки медичних працівників м. 

Христинівка Черкаської області 

Справ: 50; 1955–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1955–1980 рр. 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1963, 1974–1976); засідань 

президії райкому (1959–1977). 
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Перспективні плани роботи райкому (1975, 1976). 

Довідки, акти про перевіряння діяльності райкому керівними органами (1957, 1959, 1963–

1967, 1969, 1971, 1973, 1974, 1976, 1977). 

Статистичні звіти райкому про облік членів профспілки (1970–1976). 

Кошториси витрат (1955–1958, 1960–1963, 1966–1975, 1977). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4763  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Іскра‖ с. Сичівка Христинівського району 

Черкаської області 

Справ: 182; 1951–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 109; 1951–1971 рр. 

Статути: артілі (1951, 1956); колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1956, 1957, 1962, 1966, 1968–1971). 

Документи (плани, довідки, інформації, відомості, списки) бюро економічного аналізу (1966–

1971). 

Зведений план розвитку сільського господарства (1958). Виробничо-фінансові плани (1951, 

1953, 1954, 1957–1962). 

Довідки, акти, пропозиції про перевіряння діяльності колгоспу керівними органами (1961, 

1964–1971). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1961, 1967–1969, 1971). 

Документи (протоколи, довідки, акти, списки) про землекористування колгоспників (1951–

1958, 1961, 1962, 1965–1968). Зведені відомості та акти розміщення посівних площ сівозмін 

колгоспу (1965–1969). 

Списки передовиків сільського господарства колгоспу (1965, 1966). 
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Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

Земельно-шнурова книга (1953–1955). Шнурові книги обліку насіння (1966–1970). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1965, 1971). 

Багатотиражна газета колгоспу ―Шлях до комунізму‖ (1960, 1961, 1964). 

 

 

Опис 2 

Справ: 63; 1972–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1969–1978). 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання та акти їх перевіряння, кошториси, звіти) 

профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 17; 1964–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1964–1972); засідань профкому (1964–1972). 

План роботи профкому (1965). 

Акти перевіряння діяльності профкому керівними органами (1965–1971). 

Статистичні звіти профкому про облік членів профспілки (1965–1971). 

Кошториси витрат (1965–1971). Річні фінансові звіти (1965–1971). 
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Ф. Р–4764  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Радянська Україна‖ с. Заячківка 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 140; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 85; 1944–1970 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1946, 1949–1970); засідань правління 

колгоспу (1944–1946, 1948–1970). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1969, 1970). 

Перспективні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1970). Планові 

завдання колгоспу (1944, 1946). Виробничо-фінансові плани (1945, 1952–1962). 

Акти перевіряння діяльності колгоспу керівними органами (1962, 1963, 1965, 1967–1970). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1968–1970). 

Річний звіт по тваринництву (1965). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання колгоспників та акти перевіряння 

їх виконання (1956, 1957, 1961, 1970). Списки нагороджених колгоспників урядовими 

нагородами (1964–1970). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952, 1955). 

Земельно-шнурові книги (1947, 1954, 1955, 1959–1961, 1970). Книга історії полів сівозмін 

колгоспу (1967–1971). 

Списки та акти присадибних ділянок колгоспників (1968, 1969). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 44; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1971–1977). 
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Земельно-шнурова книга (1972). Шнурові книги обліку насіння. 

Документи (протоколи, соцзобов’язання і їх показники, кошториси, звіти) профспілкового 

комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 11; 1965, 1969–1974 рр. 

Протоколи засідань профкому (1970–1973). 

Акти перевіряння діяльності профкому керівними органами (1965, 1970, 1971, 1973). 

Статистичні звіти профкому про облік членів профспілки (1970, 1972, 1973). 

Кошториси витрат (1970–1973). Річні фінансові звіти (1969–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4765  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Промінь Ілліча‖ с. Івангород 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 182; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 97; 1951–1970 рр. 

Статути: артілі (1962); колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967, 1969, 1970). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1970–1972). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1970). Виробничо-

фінансові плани (1954–1963). 
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Акти перевіряння діяльності колгоспу керівними органами (1960, 1962–1964, 1967–1970). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1963, 1966, 1968, 1969). Основні показники 

виробничо–фінансового плану (1962, 1963). 

Документи (акти, протоколи, рішення, списки) про облік присадибних ділянок колгоспників 

(1951–1957, 1959, 1970, 1971). Зведені відомості та акти розміщення посів– 

них площ сівозмін (1964–1970). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання колгоспу та акти перевіряння їх 

виконання (1962, 1963, 1970). Списки передовиків сільського господарства колгоспу (1969–

1971). Копії характеристик, представлені на Всесоюзну сільськогосподарську виставку 

(1955). 

Штатні розписи колгоспу (1962, 1963). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1951, 1952). 

Земельно-шнурові книги (1963, 1965). Шнурова книга обліку насіння (1963–1964). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1970). 

Багатотиражна газета колгоспу ―Промінь Ілліча‖ (1960–1965). 

 

 

Опис 2 

Справ: 67; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1971, 1975). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1972–1975,  

1977, 1980). 

Земельно-шнурова книга (1973). Шнурова книга обліку насіння (1979). 

Документи (протоколи, колдоговори, соцзобов’язання і акти їх перевіряння, звіти) 

профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 18; 1964–1971 рр. 
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Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1964–1970); засідань профкому (1964–1970). 

Звітні доповіді голови профкому (1965, 1967, 1968, 1971). 

Плани роботи профкому (1970, 1971). 

Акти перевіряння діяльності профкому керівними органами (1966–1969, 1971). 

Статистичні звіти профкому про обліку членів профспілки (1965–1971). 

Кошториси витрат (1965–1971). Річні фінансові звіти (1965–1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4766  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Колос‖ с. Шукайвода Христинівського 

району Черкаської області 

Справ: 147; 1954–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 75; 1954–1971 рр. 

Статути артілі (1956, 1965). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1961, 1964, 1968–1970). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1968–1973). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1955–1975). План розвитку 

господарства колгоспу (1958). Виробничо-фінансові плани (1954–1962). Плани організації 

зеленого конвеєра (1967, 1970, 1971). 

Документи (акти, пропозиції, плани) про перевіряння діяльності колгоспу керівними 

органами (1963–1965, 1968–1971). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1967, 1968, 1971). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1955–1967). Технологічні карти колгоспу (1967–1969, 

1971). 
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Книга обліку присадибних ділянок колгоспників (1965). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1954, 1956, 1968, 1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 60; 1972–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1970–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1976–1978, 

1981–1983). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1971–1975, 1979–1984). 

Документи (протоколи, акти перевіряння діяльності, соцзобов’язання, кошториси, звіти) 

профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 12; 1964–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1964–1971); засідань профкому (1964–1971). 

Звітна доповідь голови профкому (1968). 

Акти перевіряння діяльності профкому керівними органами (1965, 1967–1969). 

Статистичні звіти профкому про обліку членів профспілки (1965–1970). 

Кошториси витрат (1965–1970). Річні фінансові звіти (1965–1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4767  Сілльськогосподарська артіль (колгосп) ―Маяк‖ с. Остіна Христинівського району 

Черкаської області 
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Справ: 123; 1961–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 63; 1961–1970 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1967–1974). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-

фінансові плани. План організації зеленого конвейєра (1969). 

Акти, висновки, пропозиції з перевіряння діяльності колгоспу керівними органами (1963–

1970). 

Основні показники колгоспу (1961, 1964, 1966, 1967, 1969, 1970). Аналізи господарської 

діяльності колгоспу (1966, 1967, 1969). 

Звіт про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів (1964). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1961–1966). Акти розміщення посівних площ сівозмін 

колгоспу (1963–1975). Технологічні карти колгоспу (1964, 1969, 1970). Шнурові книги обліку 

насіння. 

 

 

Опис 2 

Справ: 43; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1972–1978). 

Земельно-шнурова книга (1972). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, показники соцзобов’язань, кошториси, звіти) 

профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 
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Справ: 17; 1964–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профкому. 

Акти перевіряння діяльності профкому керівними органами (1965, 1967–1971). 

Статистичні звіти профкому про облік членів профспілки (1965–1971). 

Кошториси витрат (1965–1971). Річні фінансові звіти (1965–1971). 

 

 

Ф. Р–4769  Драбівська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я облвідділу 

охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів смт. 

Драбів Драбівського району Черкаської області 

Справ: 196; 1947–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 196; 1947, 1949–1979 рр. 

Накази: Київського облвідділу охорони здоров’я (1951); Черкаського облвідділу охорони 

здоров’я (1964–1968, 1971–1979); рішення райвиконкому (1951, 1953, 1958, 1967, 1978). 

Накази головного лікаря з основної діяльності (1963, 1965–1968). 

Протоколи засідань та рішення медичної Ради лікарні (1965–1969, 1973, 1975–1981). 

Плани: роботи лікарні (1965, 1966, 1968); основних організаційних заходів (1965, 1968–1979). 

Мережа лікувальних установ району (1963, 1966–1968). 

Довідки, акти перевіряння роботи лікарні (1966, 1976–1979). 

Довідки та текстові звіти про роботу лікарні (1961, 1963–1970). Текстові звіти відділень 

(1957, 1965, 1966, 1969–1979). Плани, відомості, звіти про роботу кабінетів лікарні (1958–

1962, 1964–1966). Довідки, відомості, звіти про покращення умов праці медичних 

працівників, покращення медичної допомоги та матеріальне забезпечення лікарні (1966, 

1975–1979). Статистичні звіти про наявність лікувальних установ та ліжок (1959, 1960, 1963–

1968). 

Статистичні звіти про чисельність адміністративного персоналу та розприділення 

працівників по розмірах зарплати (1966, 1968, 1972, 1973, 1975). 

Соцзобов’язання медичних працівників та основні показники їх виконання (1974–1979). 

Штатні розписи, кошториси витрат: лікарні (1952, 1963–1971, 1974–1979); підвідомчих 

установ (1959, 1961–1967, 1976–1979). Річні бухгалтерські звіти лікарні (1964–1979). Звіти 
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про виконання кошторисів витрат підвідомчих установ (1959–1961, 1965–1967). Квартальні 

звіти підвідомчих установ про виконання планів з праці (1959–1962, 1965). Акти 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності лікарні (1947, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4770  Драбівське міське професійно–технічне училище № 17 Черкаського обласного 

управління професійно–технічної освіти смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Справ: 147; 1967–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 104; 1967–1980 рр. 

Накази, постанови Черкаського облуправління профтехосвіти (1967–1972, 1974, 1978–1980); 

рішення райвиконкому (1969). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1968–1980); засідань методичної комісії (1976, 1977). 

Плани: організаційно–виховної та культурно-масової роботи (1967, 1977); роботи методичної 

комісії (1973–1975, 1978, 1979). 

Звіт про роботу училища (1969). Довідки, звіти про стан навчально–виховної роботи (1972–

1975, 1977–1979). Довідки, інформації про стан організаційно–масової, та спортивної роботи, 

житлово–побутові умови,  організацію харчування (1968, 1970, 1974, 1976, 1978, 1979). 

Плани прийому молоді на навчання (1974–1976). Статистичні звіти про прийом, наявність та 

рух учнів. 

Плани, інформації, звіти про роботу з кадрами (1967, 1968, 1970, 1973–1979). Статистичні 

звіти про чисельність адміністративно–управлінського персоналу та розприділення всіх 

працюючих по займаних посадах і розмірах зарплати (1968–1970, 1974–1970). 

Список керівних працівників, представлених до нагороди (1970). 

Плани з праці та звіти про їх виконання (1969, 1973–1976). Фінансові плани, штатні розписи, 

кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
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Опис 1м 

Справ: 43; 1967–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1971, 1972, 1974); загальних зборів 

членів профспілки (1972–1976); засідань місцевого комітету (1968–1971, 1974–1980). Звітні 

доповіді голови місцевого комітету (1971, 1972). 

Статистичні звіти місцевого комітету про культурно–масову роботу та чисельність членів 

профспілки (1967, 1969, 1973–1980). 

Кошториси прибутків і витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4771  Гельмязівський районний комітет професійної спілки працівників культури с. 

Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області 

Справ: 28; 1954–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1954–1962 рр. 

Протоколи: загальних звітно-виборних зборів (1957, 1959, 1961); засідань райкому (1956–

1959, 1961, 1962). 

Плани роботи райкому (1956–1962). 

Звіти голови райкому про роботу культурно–освітніх установ району (1956–1961). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1961, 1962). 

Кошториси витрат (1955–1962). Річні фінансові звіти (1955–1962). 

 

 

 



2162 

 

 

 

Ф. Р–4772  Канівщанський радгосп Українського республіканського об’єднання 

―Укрсортнасіннєовоч‖ с. Канівщина Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 150; 1962–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 150; 1962–1970 рр. 

Накази директора радгоспу з основної діяльності (1962, 1964). 

Протоколи засідань правління радгоспу (1962). 

Акт передавання радгоспу в підпорядкованість Міністерству харчової промисловості УРСР 

(1965). 

Перспективні плани розвитку радгоспу (1964–1970). Агро–технічні плани. Виробничо-

фінансові плани та допоміжні розрахункові таблиці до них. Фінансові плани (1962–1966). 

Економічні показники господарської діяльності радгоспу (1962, 1967–1970). Основні 

показники: виробничо–фінансових планів (1962, 1963, 1966); розвитку сільського 

господарства (1964, 1965). Аналізи, довідки про стан виробничої та результати господарської 

діяльності радгоспу (1962, 1967). 

Звіти про потерпілих при нещасних випадках, пов'язаних з виробництвом (1968–1970). 

Документи (плани, ліміти фінансування, титульні списки, кошториси, технічні акти 

приймання будівель та споруд) з капітального будівництва (1962–1966). Звіти про 

чисельність адміністративно–управлінського персоналу та чисельність працівників за 

професіями, тарифними розрядами, формами та системами оплати парці (1962–1964, 1968). 

Агрономічні звіти (1962–1964, 1966, 1968, 1970). Заключний звіт про підсумки сівби під 

урожай (1963). Звіти про збирання сільськогосподарських культур (1965). Відомості про стан 

тваринництва та виробництво продуктів тваринництва (1962–1965, 1967, 1968, 1970). 

Соцзобов’язання колективу радгоспу та відомості про хід їх виконання (1963, 1967, 1969, 

1970). Колективні договори (1963, 1967, 1969, 1970). 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат. Зернофуражні баланси (1962, 1966). Річні 

звіти з основної діяльності. Акти перевіряння фінансово-господарської діяльності радгоспу 

(1966–1970). 

Інвентаризаційні описи та книги обліку основних засобів (1962–1966). 

Шнурова книга обліку насіння (1968–1970). 
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Ф. Р–4773  Золотоніська технічна школа тресту ―Південьбудмеханізація‖ м. Золотоноша 

Черкаської області 

Справ: 206; 1949–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 190; 1949–1981 рр. 

Накази: Міністерства транспортного будівництва (1960); Головного управління з механізації 

будівельних робіт (1952); тресту механізації земляних робіт на шляхах (1955–1958). 

Протоколи: засідань педагогічної ради; засідань методичної ради (1950, 1951); засідань 

предметних та циклових комісій (1965–1972); загальних зборів викладачів та учнів (1962–

1981). 

Річні плани роботи школи (1962–1968, 1972–1975, 1978–1980). Плани політико–виховної та 

культурно-масової роботи (1952, 1954, 1955, 1959, 1965–1981). 

Річні звіти про роботу школи (1949, 1951, 1952, 1954, 1955, 1957–1981). 

Статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів (1953, 1956, 1957). 

Книги обліку відвідувачів уроків викладачами (1967–1971). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 16; 1974–1981 рр. 

Протоколи: загальноосвітніх профспілкових зборів (1977–1981); засідань місцевого комітету 

(1975). Звітні доповіді голови місцевого комітету (1978–1980). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 
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Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

Ф. Р–4774  Коробівський державний племінний птахівничий завод качок Головного 

управління птахівничої промисловості с. Коробівка Золотоніського району Черкаської 

області 

Справ: 240; 1965–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 194; 1965–1977 рр. 

Накази: Головного управління птахівничої промисловості УРСР (1967, 1969, 1970); 

Київського міжобласного спеціалізованого тресту птахофабрик і птахорадгоспів (1966). 

Статут радгоспу (1971). 

Документи бюро економічного аналізу (1976, 1977). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства (1966–1980). Перспективний план 

племінної роботи птахофабрики (1967–1970). Виробничо-фінансові плани (1965–1971, 1974, 

1976, 1977). Плани протиепізоотичних та лікувально–профілактичних заходів. 

Аналіз господарсько–фінансової діяльності радгоспу (1969). Основні показники: виробничо–

фінансових планів (1965–1971, 1974, 1976, 1977); плану розвитку сільського господарства 

(1965). Економічні показники виробничо-фінансової діяльності птахофабрики (1966, 1976, 

1977). Економічні аналізи виконання планів продукції птахівництва та тваринництва (1966–

1968). 

Звіти: про надходження та впровадження винаходів і рацпропозицій (1971, 1976); про 

потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом (1968, 1971–1977). 

Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів, чисельність працівників за 

професіями, статтю, віком, стажем роботи та оплатою праці (1965–1971, 1977). 

Агрономічні звіти. Ветеринарні звіти. Спеціалізовані річні звіти з птахівництва та 

тваринництва (1965–1975). Звіти про виробництво продукції тваринництва. 

Соцзобов’язання птахофабрики та акти перевіряння їх виконання (1967–1977). Колективні 

договори та акти перевіряння їх виконання (1965–1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1976, 1977). Плани з праці (1969–1977). Річні 

бухгалтерські звіти. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності: птахофабрики (1964–

1968); радгоспу (1969–1975). 
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Книга історії полів сівозмін (1976–1980). Технологічні карти (1965, 1966, 196–1971, 1976–

1979). Шнурова книга обліку насіння (1976–1980).  

 

 

Опис 1м 

Справ: 46; 1965–1979 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1966); загальних зборів членів профспілки; 

засідань фабричного комітету. Звітні доповіді голови фабричного комітету (1969–1972, 1978, 

1979). 

Статистичні звіти фабричного комітету з усіх видів діяльності (1965, 1966, 1975). 

Кошториси витрат (1966, 1973–1975, 1978, 1979). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4775  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Золотоніської районної Ради 

депутатів трудящих м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 57; 1944–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 57; 1944–1956 рр. 

Накази Полтавського облвідділу охорони здоров’я (1945, 1948, 1951–1953); постанови, 

рішення райвиконкому (1946, 1948, 1950, 1952). 

Протоколи: районних медичних конференцій та документи до них (1954, 1955); нарад 

медичних працівників (1948, 1950, 1953). 

Річні плани роботи відділу (1951–1954, 1956). 

Акти обслідування лікувальних установ (1945). 

Статистичні звіти відділу та лікувальних установ про лікувально–профілактичну роботу. 
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Кошториси витрат відділу та лікувальних установ. Річні фінансові звіти відділу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4776  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Гельмязівської районної Ради 

депутатів трудящих с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області 

Справ: 19; 1944–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1955 рр. 

Рішення райвиконкому (1953). 

Статистичні звіти відділу та лікувальних установ про лікувально–профілактичну роботу 

(1945–1947, 1953). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу та лікувальних установ (1947–1949, 1953–1955). 

Річні фінансові звіти: відділу (1944, 1950–1955); лікувальних установ (1951–1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4777  Гельмязівська районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Гельмязівської районної Ради депутатів трудящих с. Гельмязів Гельмязівського району 

Полтавської області 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 
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Штатні розписи (1945, 1947–1950). Кошториси витрат. Місячні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4778  Відділ культури виконавчого комітету Гельмязівської районної Ради депутатів 

трудящих с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області 

Справ: 60; 1949–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 60; 1949–1962 рр. 

Накази Черкаського облвідділу культури (1954, 1958); рішення райвиконкому (1952–1962). 

Протоколи: нарад та загальних зборів працівників культурно–освітніх установ (1952, 1953); 

засідань Ради відділу (1952, 1953, 1959). 

Річні плани роботи відділу (1956, 1958, 1960–1962). 

Текстові звіти: про роботу відділу (1957, 1959); відділу про роботу культурно–освітніх 

установ району (1954–1956, 1958, 1960, 1961). Річні звіти про роботу районної бібліотеки для 

дорослих (1951, 1952, 1954, 1955, 1957, 1959, 1962). Зведені статистичні звіти бібліотек про 

рух книжкового фонду (1953, 1954, 1961, 1962). Плани роботи та статистичні звіти сільських 

клубів про культурно–масову роботу (1952, 1953, 1955, 1961). 

Плани роботи, списки з проведення семінарів працівників культурно–освітніх установ (1955, 

1957). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу та культурно–освітніх установ (1950–1954, 1956–

1960). Річні фінансові звіти (1949, 1951–1958, 1960, 1962). 
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Ф. Р–4779  Золотоніська районна інформаційно–обчислювальна станція державної 

статистики Черкаського обласного статистичного управління м. Золотоноша Черкаської 

області 

Справ: 400; 1943–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 400; 1943–1981 рр. 

Накази: Полтавського облстатуправління (1951); Черкаського облстатуправління (1962–1964, 

1971); рішення, розпорядження райвиконкому (1964, 1967, 1969, 1972). 

Плани роботи інспектури (1953, 1954, 1966–1968, 1970–1976). Звіти про роботу інспектури 

(1951). 

Аналітичні і доповідні записки, інформації та зведені статистичні звіти з усіх галузей 

народного господарства (1963–1981). 

Зведення, відомості та таблиці про виконання планів промисловими підприємствами, річні 

звіти промислових підприємств (1952–1981). Всесоюзний перепис дрібної промисловості 

(1943–1945). 

Зведення та відомості з статистики сільського господарства, зведені відомості по заготівлях 

сільськогосподарських продуктів (1955–1981). Районні підсумки даних про чисельність 

худоби, звіти про наявність худоби та відомості по обліку породистої худоби (1943–1950, 

1953, 1956, 1960, 1961, 1963–1981). Відомості про перепис щорічного обліку худоби в 

колгоспах, радгоспах та інших господарствах і у населення, доповідні записки про результати 

перепису (1948, 1952, 1954, 1955, 1957–1959, 1962, 1963). 

Зведені річні звіти по колгоспах, річні звіти колгоспів, радгоспів та інших державних 

господарств по статистиці землеробства, урожайності, заключні звіти колгоспів про підсумки 

сівби та розміри посівних площ (1964, 1977–1981). Відомості про перепис плодово–ягідних 

насаджень та виноградників у колгоспах, радгоспах і інших господарствах та у населення 

(1946, 1953, 1970). 

Статистичні звіти про наявність і технічний стан тракторів та іншого транспорту (1943, 1947–

1950, 1953, 1956–1961, 1966–1981). 

Зведені статистичні звіти: по обліку житлових будинків (1962); по капітальному будівництву 

(1960–1981). 

Одноразові звіти про віковий та статевий склад сільського населення, відомості про 

механічний та природний рух населення (1943, 1952–1964, 1967–1981). 

Статистичні звіти про чисельність працівників і службовців за статтю, віком та стажем 

безперервної роботи, з праці та зарплати, списки підприємств і установ (1947, 1948, 1964–

1967, 1971–1981). 
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Річні звіти з статистики транспорту та зв’язку (1977–1981). 

Річні звіти дошкільних установ, відомості одноразового обслідування перепису та з обліку 

освіти (1972, 1977–1981). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950–1953, 1966–1973). Річні бухгалтерські звіти (1965–

1978). 

Списки промислових підприємств та колгоспів, звільнених від німецько–фашистських 

загарбників (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4780  Подільський племінний радгосп – репродуктор курей Головного управління 

птахівничої промисловості Міністерства радгоспів УРСР с. Подільське Золотоніського 

району Черкаської області 

Справ: 121; 1967–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 106; 1967–1976 рр. 

Накази Головного управління птахівничої промисловості (1971, 1976); рішення 

облвиконкому (1967). 

Статут радгоспу (1971). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1971–1977). 

П’ятирічні плани розвитку господарства радгоспу (1971–1980). Виробничо-фінансові плани. 

Плани ветеринарно–профілактичних та протиепізоотичних заходів (1973, 1974, 1976). Заходи 

з поліпшення роботи та збільшення виробництва продуктів (1968–1970, 1973–1980). 

Економічні аналізи господарсько–фінансової діяльності радгоспу (1969, 1970, 1972–1980). 

Основні показники: виробничо–фінансових планів (1969–1976); з рослинництва, 

тваринництва та продажу продукції державі. 

Звіт про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом (1971). Статистичні 

звіти радгоспу про чисельність адміністративного апарату і розприділення всіх працюючих 
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по займаних посадах, чисельність і склад спеціалістів, підготовку та підвищення кваліфікації 

кадрів. Плани та звіти з капітального будівництва (1968, 1972). 

Агрономічні звіти. Ветеринарні звіти (1971–1976). 

Соцзобов’язання працівників радгоспу (1969, 1970, 1974–1976). Колективні договори (1968, 

1970, 1972–1974). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність радгоспу. Акти перевіряння фінансово-

господарської діяльності радгоспу (1967–1974). 

Книга історії полів сівозмін радгоспу (1967–1972). Технологічні карти радгоспу (1972–1977). 

Шнурова книга обліку насіння (1968–1969). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 15; 1968, 1970–1977 рр. 

Протоколи засідань робітничого комітету профспілки (1970, 1972–1974, 1976, 1977). Звітні 

доповіді голови робітничого комітету (1972–1974). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1971, 1973–1977). 

Кошториси витрат (1968, 1970, 1973, 1977). Річні фінансові звіти (1970, 1973). 

 

 

Ф. Р–4781  Тальнівський молочноконсервний комбінат продуктів дитячого харчування 

Всесоюзного об’єднання підприємств молочноконсервної промисловості 

―Союзконсервмолоко‖ м. Тальне Черкаської області 

Справ: 228; 1944–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 95; 1944–1958 рр. 

Документи канцелярії, відділів: виробничого, планового, праці і зарплати та кадрів, 

лабораторії, бухгалтерії. 
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Опис 2 

Справ: 84; 1961–1970 рр. 

Документи канцелярії, відділів: виробничого, планового, праці і зарплати та кадрів, 

лабораторії, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 49; 1952–1959, 1962–1970 рр. 

Розпорядження Черкаського обкому профспілки працівників харчової промисловості (1965). 

Протоколи: виробничих нарад (1965); звітно-виборних профзборів (1967); загальних зборів 

членів профспілки (1954, 1964, 1965, 1968–1970); засідань заводського комітету. Звітні 

доповіді голови заводського комітету (1967–1969). 

Плани роботи заводського комітету (1966, 1969, 1970). 

Річні статистичні звіти заводського комітету про профспілкове членство, соцзмагання та 

виробничі наради (1954, 1955, 1962, 1964–1966, 1970). 

Соцзобов'язання колективу комбінату (1965, 1966). Колективні договори (1968–1970). 

Кошториси прибутків та витрат (1964–1970). Річні фінансові звіти (1954, 1955, 1963–1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4782  Виконавчий комітет Тальнівської міської Ради народних депутатів м. Тальне 

Черкаської області 

Справ: 426; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 426; 1944–1980 рр. 
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Збірник постанов та розпоряджень УРСР (1945). Постанови Київського облвиконкому (1944). 

Обов’язкові постанови міськради (1948, 1949, 1951–1953, 1955, 1957, 1958). Постанови 

міськради (1945–1949); рішення міськвиконкому (1955, 1957–1959). 

Протоколи: сесій міськради (1945–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців 

міста (1975, 1976); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1956–1958, 

1964, 1970–1978, 1980). 

Плани роботи та звіти постійних комісій (1948, 1950, 1953, 1956–1982). 

Плани роботи виконкому (1946, 1973–1980). 

Звіти голови виконкому (1951–1957). 

Листування з облвиконкомом, підприємствами міста та колгоспами про благоустрій міста та 

житлове будівництво (1944, 1951, 1956, 1972–1974). Інформації виконкому про зміни, що 

відбулись з благоустрою міста (1951–1954). Історії вулиць (1952). 

Документи про нагородження багатодітних та одиноких матерів (1946). 

Умови на соцзмагання між міськрадами та акти перевіряння їх виконання (1950–1952, 1958–

1965). Інформації про організаційно-масову роботу (1956–1973). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1947, 1952, 1953, 1955, 1956, 1958, 

1962, 1973, 1977). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати міськради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 

1959, 1961, 1963, 1967, 1969, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети міськради (1949–1980). Річні бухгалтерські звіти про виконання міського бюджету 

(1946, 1948–1976, 1978–1980). Акти документальних ревізій фінансово-господарської 

діяльності міськради (1949, 1950, 1976–1980). 

Списки: громадян, які не повернулися з фашистської Німеччини (1949); установ, організацій 

та підприємств, розміщених у місті (1955). Довідки–характеристики громадян (1944–1946). 

Заяви мешканців міста (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4783  Корсунь–Шевченківська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа № 4 

з виробничим навчанням відділу народної освіти виконавчого комітету Корсунь–
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Шевченківської районної Ради депутатів трудящих м. Корсунь–Шевченківський Черкаської 

області 

Справ: 37; 1948–1967 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1948–1967 рр. 

Накази Корсунь–Шевченківського райвідділу народної освіти (1951, 1965, 1966); рішення 

райвиконкому (1951, 1966). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1953–1968); засідань батьківського комітету (1963–

1967). 

Плани учбово-виховної роботи (1960, 1963–1967 ). 

Річний звіт про роботу школи (1961). Статистичні звіти школи (1964–1967). 

Штатні розписи (1953, 1954). Кошториси витрат (1948–1958, 1966). Звіти про виконання 

кошторисів (1948–1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4784  Народний суд Корсунь–Шевченківського району м. Корсунь–Шевченківський 

Черкаської області 

Справ: 72; 1956–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 72; 1956–1972 рр. 

Постанови органів вищого рівня (1958, 1959, 1961, 1963, 1964, 1966, 1968–1970, 1972). 

Протоколи міжвідомчих нарад та документи до них (1958, 1960, 1964–1972). 

Зведені статистичні звіти про діяльність: суду (1958, 1959); судових органів з розгляду 

цивільних та кримінальних справ (1960–1972). Доповідні записки, огляди та звіти: про стан та 
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роботу судових органів (1962, 1965–1970); судової практики з окремих категорій цивільних 

та кримінальних справ (1959, 1960, 1964–1969). 

Доповідні записки, акти ревізій і обстежень народного суду органами державного та 

партійного контролю. 

Узагальнення судової практики з окремих категорій кримінальних та цивільних справ (1961–

1963, 1966–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4785  Районний архітектор виконавчого комітету Корсунь–Шевченківської районної 

Ради депутатів трудящих м. Корсунь–Шевченківський Черкаської області 

Справ: 7; 1963–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1963–1975 рр. 

Протоколи засідань технічної Ради (975). 

Плани: будівництва житла та соціально–культурних об’єктів району (1971–1975); 

спорудження пам’ятників, пам’ятних знаків та встановлення меморіальних досок (1970, 

1971). Схеми та монументи у честь Корсунь–Шевченківської битви (1968). 

Відомості про площі забудови земель, які відведені під промислове та цивільне будівництво 

району (1966). 

Акти здавання об’єктів в експлуатацію (1963). 
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Ф. Р–4786  Корсунь–Шевченківське педагогічне училище ім. Т.Г.Шевченка відділу народної 

освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Корсунь–

Шевченківський Черкаської області 

Справ: 271; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 237; 1944–1980 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства освіти УРСР (1945); накази Черкаського облвідділу 

народної освіти (1960). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1944–1946, 1949, 1950, 1958–1964, 1967–1981); 

предметно–методичних комісій викладачів (1975–1980). 

Плани: навчально–виховної роботи (1947, 1950, 1952–1962, 1965–1971, 1975–1980); 

політико–виховної та культурно-масової роботи (1969, 1973, 1974, 1977–1980). Зведені плани 

методичної роботи (1963, 1971, 1972, 1978–1980). 

Звіти: про роботу училища (1947–1962, 1965–1971); про навчально–виховну роботу (1972–

1980). Статистичні звіти школи (1944–1978). 

Інформація про підсумки набору учнів (1975). 

Журнали обліку відвідувачів уроків викладачами (1976, 1977). 

Соцзобов’язання колективу училища (1973, 1975–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1948, 1952, 1954–1963, 1965–1980). Річні фінансові 

звіти. 

 

Опис 2 

Справ: 34; 1970, 1972–1980 рр. 

Протоколи: виробничих нарад (1975–1980); загальних зборів членів профспілки (1973–1979); 

засідань місцевого комітету (1972–1982). 

Плани роботи місцевого комітету (1973–1980). 

Звіти про роботу місцевого комітету (1974–1976, 1979). 

Комплексний план поліпшення умов охорони та санітарно–оздоровчих заходів (1977). 

Умови соцзмагання (1975). Колективні договори (1970, 1979, 1980). 
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Ф. Р–4787  Корсунь–Шевченківський районний комітет професійної спілки працівників 

державних установ м. Корсунь–Шевченківський Черкаської області 

Справ: 160; 1960–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 160; 1960–1996 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1963, 1966–1968, 1970, 1972, 1973, 1976). 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1963, 1967, 1969, 1971, 1974, 

1976, 1979, 1981, 1984, 1986, 1989, 1995); пленумів райкому (1975, 1977, 1980–1996); засідань 

президії райкому (1963–1996); звітно-виборних зборів в низових профорганізаціях та 

документи до них (1963, 1965, 1967, 1968, 1970–1973). Звітні доповіді про роботу райкому 

(1963–1965, 1971). 

Плани роботи райкому (1963–1968, 1971–1983, 1985). 

Річні статистичні звіти райкому та місцевих комітетів з усіх видів діяльності (1962–1965, 

1967, 1968, 1971–1973, 1975–1983, 1985). 

Кошториси витрат (1960–1964, 1966–1968, 1970–1978, 1980–1982). Річні фінансові звіти 

(1969–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4788  Корсунь–Шевченківське районне споживче товариство Черкаської обласної 

спілки споживчих і кооперативних товариств м. Корсунь–Шевченківський Черкаської області 

Справ: 360; 1944–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 336; 1944–1979 рр. 

Документи секретаря, відділів: організаційного, планового та фінансового, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 16; 1980 р. 

Документи секретаря, відділів: організаційного, планового та фінансового, бухгалтерії. 

 

 

 

Опис 2 

Справ: 8; 1978, 1979 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів; загальних зборів членів профспілки (1978); засідань 

місцевого комітету (1977, 1978). 

Плани роботи місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4789  Управління сільського господарства виконавчого комітету Корсунь–

Шевченківської районної Ради народних депутатів м. Корсунь–Шевченківський Черкаської 

області 

Справ: 743; 1962–1985 рр. 
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Опис 1 

Справ: 699; 1962–1985 рр. 

Протоколи: засідань виробничої Ради управління (1965, 1968–1975, 1979–1985); районних 

нарад працівників сільського господарства (1965, 1967, 1969–1976); районних зборів 

представників колгоспів (1969). 

Документи про відведення земельних ділянок для державних та інших установ (1966). 

Річні звіти колгоспів (1980–1985). Зведені річні звіти колгоспів (1963–1970, 1979–1984). 

Виробничо-фінансові плани колгоспів та їх основні показники. Державні плани продажу 

державі сільськогосподарських продуктів. 

Плани сортооновлення сільськогосподарських культур. Зведені відомості про освоєння 

сівозмін в колгоспах. Інформації про облік та збереження урожаю. Рішення, інформації та 

звіти з захисту рослин, про боротьбу з шкідниками та хворобами сільськогосподарських 

культур. 

Зведення про стан тваринництва. Основні показники виробництва та продажу державі 

продуктів тваринництва. Звітні відомості обліку бонітування худоби. 

Документи (постанови, накази, плани, відомості, звіти) з питань механізації сільського 

господарства (1965–1976). 

Інформації, відомості колгоспів про наявність та стан машинно–тракторного парку (1965, 

1966, 1968, 1975). 

Документи: (постанови, протоколи, плани, звіти) з раціоналізації та винахідництва в 

колгоспах району (1967, 1972–1976); (протоколи, плани, звіти) з охорони праці та техніки 

безпеки (1981–1985). 

Документи (протоколи, плани, звіти, списки) про роботу з кадрами в районі. 

Штатні розписи, кошториси витрат управління. Ліміти фінансування кредитування колгоспів 

(1964, 1972–1978). Річні фінансові звіти управління (1964, 1970–1985). Акти комплексних 

ревізій фінансово-господарської діяльності управління (1962–1967, 1974, 1976, 1978, 1980, 

1982, 1985). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки (1981–1985). 

 

 

Опис 3 

Справ: 23; 1971–1983 рр. 
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Протоколи: засідань районної Ради колгоспів та документи до них; районних звітно-

виборних зборів представників колгоспів (1978, 1980, 1983). 

Плани роботи Ради (1978–1980). 

 

 

Опис 4 

Справ: 9; 1982–1985 рр. 

Рішення райвиконкому (1982). 

Протоколи засідань ради районного агропромислового об’єднання (1983–1985). Положення 

про об’єднання (1983). 

Кошториси надходжень та витрат централізованого фонду (1984, 1985). 

 

 

Опис 2 

Справ: 12; 1973–1977 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1973, 1976); загальних зборів членів профспілки 

(1974, 1975, 1977). 

Плани роботи місцевого комітету (1974–1976). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат (1975–1977). Річні фінансові звіти (1974–1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4791  Виконавчий комітет Кривецької сільської Ради народних депутатів с. Кривець 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 280; 1946–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 280; 1946–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому (1950–1980); загальних зборів 

мешканців села (1953, 1960–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями (1960–1962, 1965–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1956, 1959–1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1962–1977). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1954, 1963, 1964, 1968–1978). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1953, 1963, 1964, 1968). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 19171, 1973, 1975, 1977, 

1980). 

Бюджети сільради (1946–1950, 1953, 1955–1980). Штатні розписи (1960–1965, 1967–1971, 

1973–1979). Кошториси витрат (1953, 1956–1980). Річні бухгалтерські звіти про виконання 

сільського бюджету (1946–1956, 1963–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1957–1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4792  Виконавчий комітет Юрпільської сільської Ради депутатів трудящих с. Юрпіль 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 40; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому (1944–1946); загальних зборів 

мешканців села (1944, 1948, 1954). 
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Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953). 

Бюджети сільради (1945, 1946, 1948–1954). Штатний розпис (1946, 1948–1953). Кошториси 

витрат (1945, 1946, 1948–1954). Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету 

(1946–1954). 

Звіти: про підсумки сівби під урожай в господарствах колгоспників (1944, 1945); про 

чисельність населення за статтю та віком (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4793  Виконавчий комітет Чорнокам’янської сільської ради народних депутатів с. Чорна 

Кам’янка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 198; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 198; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1967, 1973–1980);  засідань виконкому (1946–1965, 1971–

1980); загальних зборів мешканців села (1960, 1965, 1969, 1976–1980); звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями (1949, 1963–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1963, 1964, 1970–1980). 

Плани роботи виконкому (1962, 1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1958, 1964, 1971–

1973). Інформації про організаційно-масову роботу (1963, 1964, 1969, 1972). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1953, 1963, 1964, 1969, 1972, 1973, 

1976–1979). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 
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Бюджети сільради (1945, 1947–1969, 1974–1980). Штатні розписи (1945, 1947, 1949–1953, 

1961–1964). Кошториси витрат (1947–1969, 1974–1980). Річні бухгалтерські звіти про 

виконання сільського бюджету (1947–1964, 1967, 1968, 1970, 1971, 1974–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1945, 1946, 1958). 

Звіти: про підсумки сівби під урожай в господарствах колгоспників (1945); про перепис 

худоби в господарствах колгоспників (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4794  Виконавчий комітет Маньківської селищної Ради народних депутатів смт. 

Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 252; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 252; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1957, 1959–1965); сесій селищної Ради (1966–1980); засідань 

виконкому (1944, 1946–1980); загальних зборів мешканців села та селища (1944, 1962, 1964–

1966, 1968, 1976); сходок мешканців селища (1973, 1977); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями (1956, 1966, 1973, 1975, 1976, 1980). Рішення селищної Ради 

(1969–1971). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1951, 1955–1980). 

Річні звіти про роботу виконкому (1956, 1958, 1959, 1961–1968). 

Договори на соцзмагання між сільрадами, селищними Радами та акти перевіряння їх 

виконання (1951–1964, 1967, 1971). Інформації про організаційно-масову роботу (1961, 1966, 

1969–1977). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, постійних комісій (1951, 1963, 1964, 1968–1977); про 

чисельність населення села за статтю та віком (1963). 

Список про нагородження мешканців селища орденами та медалями (1969). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільської та 

селищної Ради, окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по 
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виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, списки депутатів (1947, 1950, 1953, 1955, 

1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1980). 

Бюджети: сільради (1946–1952, 1954–1965); селищної Ради (1966–1975, 1978–1980). Штатні 

розписи (1947, 1950–1952, 1954–1974). Кошториси витрат (1950–1952, 1954–1977, 1980). 

Річні бухгалтерські звіти про виконання: сільського бюджету (1946, 1950–1952, 1954–1965); 

селищного бюджету (1966–1980). 

Заключний звіт про підсумки сівби в господарствах колгоспників (1946). Списки: мешканців 

села, насильно вивезених на примусові роботи до фашистської Німеччини (1948); громадян, 

які тимчасово проживали на території села (1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4795  Виконавчий комітет Кінашівської сільської Ради депутатів трудящих с. Кінашівка 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 27; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому (1944–1948). 

Плани роботи виконкому (1945). 

Протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953). 

Бюджети сільради (1944, 1946–1949, 1952, 1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1944–

1949, 1952, 1954). Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету (1946–1952). 

Списки мешканців, які проживали на території села (1945). 
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Ф. Р–4796  Виконавчий комітет Русалівської сільської Ради народних депутатів с. Русалівка 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 216; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 216; 944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1950, 1953, 1954, 1957–1980); засідань виконкому (1944–

1949, 1957–1980); загальних зборів мешканців села (1963–1967, 1971–1980); звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями (1961, 1968–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1961–1964, 1967–1980). 

Плани роботи виконкому (1953, 1980). 

Звіти та списки з питань релігійних культів (1969). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1957, 1962, 1964, 

1967–1976). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1950–1954, 1958, 1968–1977). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1967, 1969, 1971, 1973, 

1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1971, 1975–1980). 

Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету (1945–1952, 1956–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1953, 1954, 1957, 1965). 

Заключні звіти про підсумки урожаю господарств колгоспників села (1944–1946). Списки: 

мешканців села (1951, 1957); господарств мешканців села (1952–1954). 
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Ф. Р–4797  Виконавчий комітет Кищенецької сільської Ради народних депутатів с. Кищенці 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 272; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 272; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1953, 1955–1957, 1959–1980); засідань виконкому (1945–

1947, 1949–1980); загальних зборів мешканців села (1945, 1947, 1958–1980); звітних зборів 

виборців та звіти депутатів перед виборцями (1957, 1958, 1961, 1966–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1945, 1958–1980). 

Акти перевіряння діяльності сільради керівними органами (1946). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1958, 1961, 1962, 

1970–1977). Інформації про організаційно-масову роботу (1963, 1964, 1968, 1971–1977). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1968–1970, 1977–

1980). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, картки депутатів (1947, 1953, 1954, 1958, 1959, 1961, 

1963, 1965, 1967, 1969, 1971–1977, 1979, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1957, 1961–1980). Штатні розписи (1945–1957, 1962–1965). 

Кошториси витрат (1945–1957, 1962–1980). Річні бухгалтерські звіти про виконання 

сільського бюджету (1949–1957, 1969–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946, 1950, 1959–1968). 

Одноразовий статистичний звіт про чисельність населення та кількість худоби (1961). Списки 

репатрійованих мешканців села (1945). 
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Ф. Р–4798  Виконавчий комітет Нестерівської сільської Ради народних депутатів с. 

Нестерівка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 272; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 272; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1951, 1958, 1967–1970, 1974–1977, 1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями (1960–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1951, 1957, 1958, 1961–

1981). 

Плани роботи виконкому (1952, 1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1953, 1957–1964, 

1967, 1971–1978). Інформації про організаційно-масову роботу (1963, 1964, 1968–1975). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1954, 1963, 1964, 1969–1975). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 

1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1945–1980). Штатні розписи (1945, 1946, 1950–1956, 1959–1965). 

Кошториси витрат (1945–1980). Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету 

(1950–1957, 1962–1968, 1972–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1948, 1961, 1966, 1969, 1970). 

Списки репатрійованих мешканців села (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4799  Виконавчий комітет Добрянської сільської Ради народних депутатів с. Добра 

Маньківського району Черкаської області 
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Справ: 244; 1948–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 244; 1948–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949–1980); засідань виконкому; загальних зборів мешканців села 

(1953, 1958–1960, 1963–1965, 1972–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями (1966–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1956–1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1954–1964, 1967, 

1971–1974, 1977). Інформації про організаційно-масову роботу (1954, 1956, 1963–1969, 1972–

1977). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій та організаційно-масову роботу 

(1954, 1963–1980). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, картки обліку депутатів (1957, 1959, 1961, 1963, 1965–

1967, 1969–1971, 1973–1977, 1980). 

Бюджети сільради (1955–1980). Штатні розписи (1963, 1978–1980). Кошториси витрат (1954, 

1957–1980). Річні звіти про виконання сільського бюджету (1962–1965, 1970–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1954–1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4800  Виконавчий комітет Красноставської сільської Ради депутатів трудящих с. 

Красноставка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 8; 1947–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1947–1954 рр. 
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Протоколи: сесій сільради (1950–1953); засідань виконкому (1947, 1948). 

Бюджети сільради (1952, 1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1952, 1954). Річний 

бухгалтерський звіт про виконання сільського бюджету (1952). 

Книга обліку видатків сільського бюджету (1954). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4801  Виконавчий комітет Буцької селищної Ради народних депутатів с–ще Буки 

Маньківського району Черкаської області  

Справ: 262; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 262; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1949, 1950, 1953–1964); сесій селищної Ради (1966–1980); засідань 

виконкому; загальних зборів мешканців селища (1958, 1964, 1969, 1972–1974, 1978–1980); 

звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1967–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1958–1960, 1962, 1963, 1966–1980). 

Плани роботи виконкому (1980). 

Договори на соцзмагання між селищними Радами та акти перевіряння їх виконання (1960, 

1964, 1960–1977). Інформації про організаційно-масову роботу (1958, 1968, 1970–1977). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1958, 1963, 1964, 1968–1979). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати селищної ради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, картки депутатів (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 

1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1980). 

Бюджети: сільради (1947–1965); селищної Ради (1966–1980). Штатні розписи (1946, 1949–

1957, 1963, 1964.). Кошториси витрат (1946, 1947, 1950–1980). Річні бухгалтерські звіти про 

виконання: сільського бюджету (1945, 1949–1951, 1955–1958, 1960–1965); селищного 

бюджету (1966–1975, 1977–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1948, 1952–1954, 1959). 

Книга пам’яті воїнів Радянської Армії, які загинули в боях за звільнення села у 1944 р. (1950). 

Список членів партизанських загонів, з’єднань, які під час тимчасової окупації 1941–1945 рр. 

приймали активну участь в боротьбі проти німецьких загарбників (1962). Відомості про 

наявність пам’ятників і монументів пам’яті воїнам та партизанам, які загинули в роки 

громадянської та Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (1966). 
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ф. Р–4802  Виконавчий комітет Березовської сільської Ради депутатів трудящих с. Березівка 

Маньківського району Черкаської області  

Справ: 61; 1944–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 61; 1944–1960 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1954, 1956–1958, 1960); загальних зборів 

мешканців села (1959). 

Договір на соцзмагання між сільрадами та акт перевіряння його виконання (1960). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1959). 

Бюджети сільради (1946–1960). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1947–1960). Річні 

бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету (1951–1953, 1955–1960). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946, 1948–1950, 1954). 

Заключний звіт про підсумки урожаю господарств колгоспників села (1945). Списки 

мешканців, які проживали на території села (1944). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4803  Виконавчий комітет Кислинської сільської Ради депутатів трудящих с.Кислин 

Буцького району Черкаської області  

Справ: 44; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1949–1954); засідань виконкому; загальних зборів 

мешканців села (1950, 1952, 1954). 

Акти про перевіряння умов соцзмагання між сільрадами (1951). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1952, 1953). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, картки депутатів (1950, 

1953). 

Бюджети сільради (1946–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1954). Річні 

бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету (1946–1954). 

Заключні звіти про підсумки урожаю господарств колгоспників села (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

 

 

ф. Р–4804  Виконавчий комітет Кутівської сільської Ради народних депутатів с. Кути 

Маньківського району Черкаської області  

Справ: 143; 1944–1954, 1970–1980 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 143; 1944–1954, 1970–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954, 1970–1980); засідань виконкому (1944, 1945, 1951–

1954, 1970–1980); загальних зборів мешканців села (1944, 1945, 1950, 1971, 1973–1980); 

звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1972–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1945, 1971–1980). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1971–1977). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1971, 1977). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, постійних комісій та організаційно-масову роботу 

(1945, 1946, 1948, 1971, 1973–1980); про чисельність населення села та наявність худоби у 

колгоспників села (1945, 1971). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради (1948–1954, 1971–1973, 1975–1980). Штатні розписи (1948–1954, 1970–

1973, 1975–1977, 1979, 1980). Кошториси витрат (1945–1954, 1971–1973, 1975–1980). Річні 

бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету (1945–1954, 1971–1980). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай в господарствах колгоспників, одноосібників, 

працівників та службовців (1944, 1945). Подвірні списки про кількість худоби (1947, 1948). 

 

 

 

 

 

 

ф. Р–4805  Виконавчий комітет Антонівської сільської Ради депутатів трудящих с. Антонівка 

Буцького району Черкаської області  

Справ: 33; 1944–1954 рр.  

 

Опис 1 

Справ: 33; 1944–1954 рр.  

Протоколи: сесій сільради (1944, 1948, 1950, 1953, 1954); засідань виконкому (1948, 1949, 

1953, 1954); 

звітних зборів виборців (1949). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, постійних комісій (1950, 1953); про чисельність 

населення села за статтю та віком (1947). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, картки депутатів (1947, 

1950, 1953). 

Бюджети сільради (1947, 1948, 1950–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1954). 

Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету (1947–1950, 1952, 1953). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1951). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4806  Виконавчий комітет Подібнянської сільської Ради народних депутатів с. Подібна 

Маньківського району Черкаської області  

Справ: 254; 1944–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 254; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради та документи до них (1947–1959, 1961, 1963–1980); засідань 

виконкому та документи до них (1944–1950, 1952–1958, 1960–1980); загальних зборів 

мешканців села (1956, 1957, 1960, 1961, 1963, 1965–1980); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями (1955, 1956, 1958, 1961, 1963, 1964, 1966, 1968–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1951, 1956, 1958, 1961, 

1963–1980). 

Плани роботи виконкому (1945, 1980). 

Акти перевіряння роботи сільради керівними органами (1966–1971). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 1954, 1956, 

1958, 1960, 1962, 1963, 1967, 1971–1975). Інформації про організаційно-масову роботу (1954, 

1955, 1963, 1964, 1968–1977). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1954, 1963, 1964, 1968–1970, 1972–

1979). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися, картки обліку роботи 

депутатів (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1966, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради (1944, 1946–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1946–1980). 

Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету (1945, 1950, 1951, 1954–1980). 

Книги обліку доходів і видатків сільського бюджету (1946–1948, 1952, 1953). 

Списки мешканців села, які приймали участь у партизанському русі в роки Великої 

Вітчизняної війни (1975). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4807  Відділ народної освіти виконавчого комітету Маньківської районної Ради 

народних депутатів смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області  

Справ: 264; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 248; 1944–1980 рр. 

Документи канцелярії, учбової частини, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 16; 1972–1976 рр. 

Документи канцелярії, учбової частини, бухгалтерії. 
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ф. Р–4808  Маньківська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів смт. Маньківка Маньківського району 

Черкаської області  

Справ: 135; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 76; 1951–1970 рр. 

Документи секретаря, організаційного відділу, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 59; 1971–1980 рр. 

Документи секретаря, організаційного відділу, бухгалтерії. 

 

 

 

 

 

ф. Р–4809  Маньківський районний комітет професійної спілки медичних працівників смт. 

Маньківка Маньківського району Черкаської області  

Справ: 49; 1955–1957, 1965–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1955–1957, 1965–1979 рр. 

Протоколи: районних конференцій та документи до них (1957, 1967, 1974, 1976, 1979); 

засідань пленумів райкому (1965, 1966, 1974–1979); засідань президії райкому (1975–1981). 

Звітні доповіді голови райкому (1955, 1956). 

Плани роботи райкому (1955, 1965, 1975–1979). 

Акти перевіряння діяльності райкому керівними органами (1955, 1967, 1969, 1971). 

Соцзобов’язання медичних працівників (1975–1977). 

Статистичні звіти райкому про чисельність членів профспілки (1955,1965,1966,1974–1979). 

Кошториси витрат (1965–1977). Річні фінансові звіти (1965–1981). 

 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1980 р. 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. 

 

 

 

 

 

ф. Р–4810  Відділ народної освіти виконавчого комітету Буцької районної ради депутатів 

трудящих с. Буки Буцького району Черкаської області  

Справ: 24; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1944–1958 рр. 



2193 

 

Накази Київського облвідділу народної освіти (1948–1951); постанови райвиконкому (1949–

1951). 

Плани розгортання мережі шкіл району (1958). 

Річні звіти про стан учбово-виховної роботи в школах району (1944, 1947–1950, 1955, 1957). 

Статистичний звіт про стан шкіл району та склад учнів (1949). Річні звіти про роботу дитячих 

садків та дошкільних установ району (1951). 

Договори на соцзмагання між райвідділами народної освіти (1951). 

Тарифікаційні списки працівників освіти (1950). 

Кошторис витрат (1958). Місячні бухгалтерські звіти (1949, 1951–1956, 1958). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4811  Редакція газети ―Промінь комунізму‖ – орган Маньківського райкому Компартії 

України та районної Ради народних депутатів смт. Маньківка Маньківського району 

Черкаської області 

Справ: 113; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 113; 1944–1980 рр. 

Плани роботи редакції (1948, 1954–1957, 1965–1980). 

Річні звіти про роботу редакції (1965–1969, 1972–1981). 

Листи з історії району (1966–1969). 

Контрольні екземпляри газет (1950, 1952, 1955, 1958, 1961, 1970, 1975–1978). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти (1944–1950, 1952–1959, 1961–1980). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4812  Редакція газети ―Ленінський шлях‖ – орган Буцького райкому Компартії України 

та районної Ради депутатів трудящих с. Буки Буцького району Черкаської області  

Справ: 23; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1944–1959 рр. 

Штатні розписи, кошториси витрат (1951, 1952, 1954–1959). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф. Р–4813  Районний архітектор виконавчого комітету Маньківської районної Ради народних 

депутатів смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області  

Справ: 6; 1965–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1965–1977 рр. 
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Постанови, рішення, розпорядження органів вищого та місцевого рівня (1965). 

Документи про облік, охорону та використання пам’ятників історії і культури (1970, 1971, 

1974–1976). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4814  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Буцької районної ради депутатів 

трудящих с. Буки Буцького району Черкаської області  

Справ: 33; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1944–1957 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1944–1946, 1952, 1955). 

Плани роботи відділу та лікувальних установ району (1946–1950, 1956). 

Акти перевіряння роботи лікувальних установ керівними органами (1952–1956). 

Річні медичні звіти відділу, медичних та дитячих установ (1946, 1947, 1955, 1956). 

Статистичні звіти про чисельність працівників і службовців та фонду зарплати лікувальних і 

дитячих установ (1952–1957). 

Паспорти медичних установ (1946). Списки працівників відділу та медичних установ (1953, 

1955, 1956). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу, лікувальних та дитячих установ району (1947–

1949, 1951, 1953–1955). Місячні бухгалтерські звіти відділу, лікувальних та дитячих установ 

(1947–1950, 1953, 1954). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4816  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний шлях‖ с. Сатанівка 

Монастирищенського району Вінницької області  

Справ: 2; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1944–1946 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

ф. Р–4817  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Балаклія Смілянського 

району Київської області 

Справ: 12; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944–1951 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948–1951); засідань правління колгоспу (1946–

1951). 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1946, 1947). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1944). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4818  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Сунки Смілянського району 

Черкаської області 

Справ: 42; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1944–1958 рр. 

Розпорядження райвиконкому (1944). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948–1958). Звітна 

доповідь голови колгоспу (1953). 

Перспективний план розвитку сільського господарства колгоспу (1955–1960). Виробничі 

плани (1944, 1945, 1948, 1950–1955, 1958). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4819  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дружба‖ с. Балаклія Смілянського району 

Черкаської області 

Справ: 31; 1951–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1951–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1952–1958); засідань правління колгоспу. Звітні 

доповіді голови колгоспу (1954, 1957, 1958). 

Виробничо-фінансові плани (1951–1955). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1958). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1956). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4820  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Санжариха 

Смілянського району Черкаської області 

Справ: 59; 1944–1946, 1953–1959, 1970–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1944–1946, 1953–1959, 1970–1972 рр. 
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Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1946, 1956, 

1958–1961, 1970–1972). Звітні доповіді голови колгоспу (1970–1972). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970–1972). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1971–1975). Плани розвитку 

тваринництва (1946). 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1946, 1958). Плани та зобов’язання колгоспу з усіх видів 

державних постачань (1944, 1945). 

Аналізи виконання планових завдань по виробництву продукції сільського господарства 

(1970–1972). 

Книги головних рахунків (1944–1946). Книги обліку основних засобів, затрат, розрахунків з 

організаціями (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 22; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1973, 1974); загальних зборів уповноважених 

членів колгоспу (1975–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу 

(1973, 1974, 1977, 1979, 1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1974–1980). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1976–1980). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4821  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дружба‖ с. Балаклія Смілянського району 

Черкаської області 

Справ: 149; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 65; 1959–1972 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1963). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1959–1966, 1968–

1972). Звітні доповіді голови колгоспу (1963–1965, 1968, 1970). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1968–1972). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1971–1975). Виробничо-фінансові плани 

(1959–1964, 1967). 

Агрономічні звіти (1969, 1972). 

Соцзобов’язання колгоспу та показники їх виконання (1963, 1970, 1971). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1966–1976). Сортонасіннева книга колгоспу (1959р.). 

Шнурові книги обліку насіння (1964, 1965, 1969). 

 

 

Опис 2 

Справ: 84; 1973–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних зборів колгоспу та звітні доповіді голови колгоспу; загальних 

зборів колгоспників (1974–1980); засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1974–1980). 

Шнурові книги обліку насіння (1973–1977). 
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Документи (протоколи, плани, статзвіти, соцзобов’язання, кошториси, фінансові звіти) 

профспілкового комітету профспілки. 

 

 

 

 

 

ф. Р–4822  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Росія‖ с. Мала Смілянка Смілянського 

району Черкаської області 

Справ: 18; 1958–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1958–1961 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1959). Виробничо-фінансові плани. 

Свідоцтва колгоспу в учасники Всесоюзної сільськогосподарської виставки та про 

нагородження медалями (1957, 1958). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4823  Елітно–насінницький радгосп ―Росія‖ Черкаської обласної державної 

сільськогосподарської дослідної станції с. Мала Смілянка Смілянського району Черкаської 

області  

Справ: 12; 1961–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1961–1962 рр. 

Постанови Міністерства сільського господарства УРСР (1962); рішення райвиконкому (1961). 

Виробничо-фінансові плани. 

Основні показники підвищення виробництва сільськогосподарської продукції району (1961). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річний бухгалтерський звіт (1961). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4824  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького с. Велика Яблунівка 

Смілянського району Черкаської області  

Справ: 112; 1949–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 56; 1949–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951–1971); засідань правління колгоспу. Звітні 

доповіді голови колгоспу (1967, 1969). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971). 

Виробничо-фінансові плани (1956–1961). Річні виробничі завдання по бригадах колгоспу 

(1962). 



2198 

 

Соцзобов’язання колгоспу (1969). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1965). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1966–1970). Земельно-шнурова книга (1954). Шнурові 

книги обліку насіння (1966–1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 56; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1977–1980). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу. Шнурові книги обліку насіння. 

Документи (протоколи, плани, статзвіти, соцзобов’язання) профспілкового комітету 

профспілки. 

 

 

 

 

ф. Р–4825  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Завалля 

Монастирищенського району Вінницької області  

Справ: 22; 1946–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1946–1953 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1952). 

Книги головних рахунків (1946, 1948–1952). Книги обліку грошових і натуральних прибутків 

та їх розприділення, грошових та натуральних затрат (1950–1953). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4826  Виконавчий комітет Пастирської сільської Ради народних депутатів с. Пастирське 

Смілянського району Черкаської області  

Справ: 223; 1959–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 223; 1959–1985 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села; звітних 

зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями, накази виборців депутатам. 

Документи (протоколи, плани, акти, звіти) постійних комісій (1959–1987). 

Плани роботи виконкому (1981–1985). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1964, 1965, 1969). 

Інформації, довідки та звіти про організаційно-масову роботу (1959–1980). 

Статистичні звіти про кількість населення, худоби (1959–1963). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1959, 1961–1965, 1967–1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 

1982, 1985). 
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Бюджети сільради. Кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського 

бюджету. 

Документи (протоколи, плани, акти, звіти, список) групи народного контролю (1981–1984). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4827  Виконавчий комітет Санжариської сільської Ради депутатів трудящих с. 

Санжариха Смілянського району Київської області  

Справ: 7; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1944–1946 рр. 

Протоколи засідань виконкому. 

Плани роботи сільради. 

Статистичні звіти про наявність дворів, кількість населення в селі та облік худоби у 

населення. 

 

 

 

 

 

ф. Р–4828  Ташлицька восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Смілянської районної Ради народних депутатів с. Ташлик Смілянського району Черкаської 

області 

Справ: 103; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 103; 1950–1980 рр. 

Накази директора школи з основної діяльності (1977–1984). 

Протоколи: нарад при директорі школи (1974–1980); засідань педагогічної ради (1950–1972, 

1977–1979); виробничих нарад педагогів школи (1952); методичних об’єднань учителів 

школи та плани роботи (1966, 1967, 1969, 1972–1976, 1980, 1981); засідань батьківського 

комітету (1963–1968, 1978–1980); загально–шкільних батьківських зборів (1963–1968, 1970–

1974, 1978). 

П’ятирічний план учбово-виховної роботи (1959–1965). Плани учбово-виховної та 

навчально–виховної роботи (1953–1956, 1958–1972, 1974–1978). План підготовки до нового 

навчального року (1972). 

Річні звіти школи про учбово–виховну та навчально–виховну роботу (1953–1957, 1961, 1962, 

1970–1972, 1977–1980). Статистичні звіти учбової частини (1953–1957, 1964). 

Журнали для записів висновків та вказівок директора та завуча з наслідків внутрішкільного 

контролю (1970–1972). Журнали планування та обліку роботи самодіяльних гуртків (1973–

1978). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1951–1953, 1958, 1961). Звіти про виконання кошторисів 

(1951–1953, 1958, 1961). 

Документи (протоколи, плани, звіти) профспілкового комітету профспілки (1976–1980). 
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ф. Р–4829  Черкаський міжобласний трест дорожних ресторанів Республіканської контори по 

керівництву дорожними ресторанами ―Укрдорресторан‖ Міністерства торгівлі УРСР м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 252; 1969–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 193; 1969–1977 рр. 

Листування з облвиконкомом, обласною плановою комісією, облуправлінням торгівлі та 

облспоживспілкою з питань організації тресту (1969). Статут тресту (1969). Акти, основні 

показники плану та інші документи приймання-передавання підприємств від контори 

громадського харчування і споживчої кооперації та від Одеського міжобласного тресту 

дорожних ресторанів (1969, 1970). 

Накази керуючого тресту з основної діяльності. 

Протоколи виробничих нарад (1977, 1978). 

П’ятирічний план тресту (1971–1975). Плани тресту та підвідомчих організацій з праці і 

зарплати, товарообігу та промислового виробництва. 

Довідки про результати комплексних перевірянь роботи тресту та підприємств тресту (1970–

1973). 

Аналізи господарської діяльності та планові показники тресту. Звіти про торгівельно–

виробничу роботу тресту та підприємств тресту. Зведені річні статистичні звіти тресту та 

річні статистичні звіти підприємств з товарообігу громадського харчування, з праці в торгівлі 

та про наявність мережі підприємств громадського харчування. 

Протоколи засідань кулінарної ради тресту та документи до них. 

Плани підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, Зведені статистичні звіти тресту та звіти 

підприємств про склад та рух в державній торгівлі. Річні звіти про роботу з кадрами. 

Статистичні звіти тресту та підприємств про чисельність адміністративно–управлінського 

персоналу та розприділення всіх працюючих по займаних посадах. Документи (протоколи, 

подання, характеристики, довідки) на передовиків виробництва та їх нагородження. 

Соцзобов’язання колективів підприємств тресту та відомості про їх виконання. Колективні 

договори підприємств тресту (1969–1971). 

Штатні розписи, кошториси витрат: тресту; підприємств тресту. Річні бухгалтерські звіти 

тресту. Баланси приймання торгівельної мережі (1969, 1970). 

 

 

Опис 1п 

Справ: 36; 1975–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних конференцій тресту і підвідомчих підприємств та документи до 

них (1976); конференцій об’єднаного комітету профспілки та додатки до них (1978–1980); 

звітно-виборних профспілкових зборів підвідомчих підприємств та документи до них (1977–

1980); засідань об’єднаного комітету профспілки та адміністрації тресту (1978–1980). 

Статистичні звіти об’єднаного комітету профспілки та підвідомчих підприємств про 

профспілкове членство, соцзмагання, навчання профактиву та підсумки виборів. 

Договори на соцзмагання між колективами дорожних ресторанів, соцзобов’язання тресту та 

підвідомчих підприємств та довідки про підсумки їх виконання. 

Колективні договори підвідомчих підприємств, інформації та довідки тресту про підсумки 

виконання колективних договорів. 
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Кошториси прибутків та видатків. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 23; 1970–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1975, 1976); загальних зборів членів 

профспілки (1971–1980); засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1977, 1978). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф. Р–4830  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний колос‖ с. Сарни 

Монастирищенського району Вінницької області  

Справ: 8; 1946–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1946–1949 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Книги головних рахунків (1948, 1949). Книги обліку грошових прибутків та їх розприділення 

(1946, 1948). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4831  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Ленінський шлях‖ с. Сарни 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 24; 1950–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1950–1963 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1960, 1962); засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1959–1961). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4832  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.8–го Березня с. Сарни 

Монастирищенського району Вінницької області 

Справ: 11; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 
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Книги головних рахунків (1948, 1950). Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення (1947, 1948, 1950). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4833  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської с. Сарни 

Монастирищенського району Вінницької області  

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Виробничо-фінансовий план (1944). 

Книги головних рахунків (1947–1949). Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, грошових та натуральних затрат (1945–1949). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4834  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Челюскінців с. Коритня 

Монастирищенського району Вінницької області  

Справ: 13; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1946). Акт ревізійної 

комісії колгоспу (1946). 

Книги обліку грошових прибутків та їх розприділення (1947, 1948, 1950). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4835  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мікояна с. Летичівка 

Монастирищенського району Вінницької області  

Справ: 25; 1944–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1944–1953 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план (1953). 

Книги обліку основних засобів, фондів та грошових прибутків (1945–1949, 1951, 1952). 
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ф. Р–4836  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Дібрівка Монастирищенського 

району Черкаської області  

Справ: 35; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1944–1958 рр. 

Статут артілі (1957). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1945, 1948–

1958). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства (1955–1960). Виробничо-фінансові плани 

(1944–1946, 1954, 1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945, 1948–1951). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1944, 1945, 1954–1958). 

Книги обліку основних засобів, фондів та грошових прибутків (1952). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4837  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Громова с. Нове Місто 

Монастирищенського району Вінницької області  

Справ: 7; 1945–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1945–1953 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945, 1948, 1951–

1953). 

Книга головних рахунків (1946). Книга обліку основних засобів (1945). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4838  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―2–а П’ятирічка‖ с. Княжа Криниця 

Монастирищенського району Вінницької області  

Справ: 12; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1945–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1950). 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1947–1950). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1945). 
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ф. Р–4839  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча с. Копіювата 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 49; 1959–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1959–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1964–1971, 1973). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1972–1974). 

Виробничо-фінансові плани (1959–1962, 1964, 1965, 1967). 

Соцзобов’язання колгоспу, акти перевіряння виконання умов соцзмагання (1966–1970). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1959, 1974). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1967–1970). Шнурові книги обліку насіння (1968–

1971). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4840  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча с. Копіювата 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 29; 1946–1958рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1946–1958рр. 

 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1954–1957). 

Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх розприділення (1946, 1948–1952). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4841  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.40–річчя Жовтня с. Теолин 

Монастирищенського району Вінницької області  

Справ: 31; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1944–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1956, 1958, 1959); засідань правління 

колгоспу (1945, 1947, 1948, 1950–1956, 1958, 1959). 

Виробничий план (1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1950). 

Книги головних рахунків (1951, 1952). Книги обліку фондів, грошових і натуральних 

прибутків та їх розприділення, грошових та натуральних затрат (1951, 1952). 
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ф. Р–4842  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова с. Матвіїха 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 11; 1954–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1954–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1956–1958). 

Книги обліку основних засобів, фондів та грошових прибутків (1957). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4843  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перша П’ятирічка‖ с. Хейлове 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 26; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1944–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1946, 1951–

1955, 1957–1959). 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1946, 1952–1955, 1957, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1951). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1945). 

Книга обліку основних засобів (1946). 

 

 

 

 

ф. Р–4844  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чубаря с. Степівка 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 62; 1944–1958,1968–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1944–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1946, 1948–1950, 1952, 1953, 1955–1959); 

засідань правління колгоспу (1945–1950, 1952, 1953, 1955–1959). Звітна доповідь голови 

колгоспу (1948). 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1945, 1948, 1949, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949, 1951, 1952). Акти, 

висновки ревізійної комісії колгоспу (1948, 1956). 

Книга головних рахунків (1950). Книги обліку натуральних прибутків та їх розприділення, 

грошових та натуральних затрат (1950). 
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Опис 2 

Справ: 29; 1968–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти, висновки ревізійної 

комісії колгоспу. 

Книга головних рахунків. Книги обліку натуральних прибутків та їх розприділення, 

грошових та натуральних затрат. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 4; 1972–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1972); засідань профспілкового комітету 

(1972). 

Кошториси витрат централізованого фонду соціального страхування колгоспників (1973, 

1974). Річний фінансовий звіт (1972). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4845  Монастирищенський районний комітет професійної спілки працівників освіти, 

вищої школи і наукових установ смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської 

області  

Справ: 75; 1967–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 75; 1967–1986 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1971–1973). 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1967, 1969, 1974, 1976, 1984); 

пленумів райкому (1967, 1969–1971, 1974–1977, 1981–1985); засідань президії райкому (1967–

1971, 1978–1981, 1983–1989). Звітні доповіді голови райкому (1976–1979). 

Плани роботи райкому (1967–1969, 1971–1976). 

Зведені статистичні звіти райкому про кількість та роботу профорганів (1967, 1972–1974, 

1976–1985). 

Соцзобов’язання працівників народної освіти та громадськості району (1974, 1976, 1980, 

1984, 1985). 

Кошториси: витрат (1967–1976); соціального страхування (1967–1976). Річні фінансові звіти 

про виконання бюджету (1967–1976). 
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ф. Р–4846  Монастирищенський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області Справ: 48; 1969–

1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1969–1980 рр. 

Постанови: президії Черкаського обкому профспілки (1970–1975, 1980); пленумів 

Черкаського обкому профспілки та обласних профконференцій (1969, 1971–1974). 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1974, 1979); засідань президії 

райкому (1971, 1974–1976, 1978–1980). Звітна доповідь голови райкому (1978). 

Плани роботи райкому (1972, 1974, 1976, 1978–1980). 

Зведені статистичні звіти райкому про кількість та роботу профорганів (1969–1975, 1978–

1980). 

Кошториси витрат (1973–1980). Річні фінансові звіти (1973–1980). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4847  Монастирищенський районний комітет професійної спілки медичних працівників 

смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 55; 1967–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1967–1980 рр. 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1971, 1974, 1976, 1979); 

пленумів райкому (1971, 1974–1980); засідань президії райкому (1967, 1974–1980). 

Плани роботи райкому (1975–1980). 

Зведені статистичні звіти про кількість та роботу профорганів (1972–1975, 1978–1980). 

Соцзобов’язання працівників охорони здоров’я району (1973, 1974, 1977). 

Кошториси витрат (1967, 1970–1980). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф. Р–4848  Монастирищенська восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого 

комітету Монастирищенської районної Ради народних депутатів смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 125; 1963–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 125; 1963–1980 рр. 

Накази, рішення, розпорядження Черкаського облвідділу народної освіти (1964, 1966–1969, 

1973); розпорядження райвиконкому (1963, 1966, 1970, 1972–1974, 1978). Накази директора 

школи з основної діяльності (1979, 1980). 

Протоколи: виробничих нарад (1971–1979); засідань педагогічної ради (1963–1976, 1980); 

методичних об’єднань вихователів (1969–1978); методичних нарад вихователів (1970, 1971); 
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засідань учнівського комітету школи (1976, 1978–1980); загальношкільних батьківських 

зборів (1977–1979); засідань батьківського комітету (1977, 1978). 

Плани: роботи школи (1963–1972, 1976–1979); навчально–виховної роботи (1970, 1973–1975). 

Довідки та акти інспекторських перевірянь навчально–виховної роботи школи (1973, 1974, 

1976–1978). 

Річні звіти про роботу школи та звіти учителів про успішність учнів та навчально–виховну 

роботу. Статистичні звіти школи (1966, 1968–1971, 1973–1975). 

Журнали планування та обліку роботи гуртків школи (1970, 1971, 1975, 1976). 

Соцзобов’язання працівників школи (1973, 1977–1979). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1963–1973, 1978–1980). Річні фінансові звіти (1963–1970, 

1974–1980). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4850  Монастирищенська дитяча музична школа управління культури виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 120; 1968–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 120; 1968–1983 рр. 

Розпорядження директора школи з основної діяльності (1971–1981). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1969–1983); академічних виступів та перевідних 

екзаменів (1968–1981); батьківського комітету та плани роботи; батьківських зборів. 

Календарні плани навчальної та методичної роботи. 

Звіт про взаємоперевіряння школи (1977–1979). 

Річні звіти: про роботу школи; учителів про успішність учнів (1976–1980). Статистичні звіти 

школи про кількість учнів та їх успішність (1976–1980). 

Книга аналізу відвідувань уроків (1968–1973). 

Соцзобов’язання працівників школи (1976–1980). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4851  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.50–річчя Жовтня с. Сарни 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 43; 1967–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1967–1973 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1967–1971). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967, 1970–1973). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1971–1975). Виробничо-фінансові 

плани (1967, 1973). 

Основні показники виробничо–фінансового плану (1973). 
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Агрономічний звіт (1973). Річний звіт по тваринництву (1973). 

Соцзобов’язання колгоспників та акти перевіряння їх виконання (1968, 1970–1972). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти документальних ревізій 

фінансово-господарської діяльності колгоспу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1972–1973). Сортонасіннева книга (1967–1971). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4852  Колекція. Документи по землеупорядкуванню Звенигородського району 

Справ: 563; 1936, 1940, 1941, 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 563; 1936, 1940, 1941, 1944–1958 рр. 

Акти на вічне користування землею колгоспів. Земельні шнурові книги колгоспів. Справи 

про відмежування земель колгоспів. Документи знімання земель колгоспів та відведення 

земель під будівництво об’єктів. Акти оцінки домобудівель. 

 

 

 

 

 

ф. Р–4853  Звенигородський районний комітет професійної спілки працівників освіти і науки 

м. Звенигородка Черкаської області  

Справ: 140; 1954–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 140; 1954–1996 рр. 

Постанови пленумів Черкаського обкому профспілки (1960–1969, 1972). 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1967, 1974, 1976, 1979, 1981, 1984, 1986, 

1989, 1995); пленумів райкому та документи до них (1966–1996); засідань президії райкому 

(1957–1996). Звітні доповіді голови райкому (1967–1969). 

Плани роботи райкому (1959–1969, 1972). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1955, 1956, 1958–1969, 1974–1976). 

Умови на соцзмагання між колективами шкіл та акти перевіряння їх виконання (1970–1976). 

Прибутково-видаткові кошториси (1954–1956, 1958, 1962–1969, 1974, 1975). Річні фінансові 

звіти (1954–1956, 1958–1969, 1974–1976). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4854  Звенигородська районна Рада голів профспілкових комітетів працівників охорони 

здоров’я м. Звенигородка Черкаської області  

Справ: 111; 1958–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 111; 1958–1996 рр. 
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Протоколи: звітно-виборних районних профконференцій (1961, 1967, 1969, 1971, 1974, 1979, 

1981, 1984, 1989, 1995); засідань Ради голів профкомів (1992–1996); пленумів райкому та 

документи до них (1962–1985); засідань президії райкому (1961–1964, 1966, 1968–1985). 

Перспективний план роботи (1981–1985). 

Зведені статистичні звіти ради з усіх видів діяльності (1963–1970, 1972–1977, 1979–1985). 

Соцзобов’язання медичних працівників та підсумки їх виконання (1979, 1981–1985). 

Прибутково-видаткові кошториси (1958–1963, 1966, 1968, 1973–1980). Річні фінансові звіти 

(1959, 1961, 1963, 1964, 1966, 1969, 1970, 1973, 1977–1980). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4855  Звенигородська спеціальна школа майстрів сироробства Міністерства м’ясної і 

молочної промисловості УРСР м. Звенигородка Черкаської області  

Справ: 153; 1944–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 153; 1944–1979 рр. 

Накази: Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР (1951, 1952, 1955, 1971–1974); 

Головного управління маслоробної промисловості (1950, 1953–1956, 1968, 1969).  

Протоколи: виробничих нарад (1947); засідань педагогічної ради та плани роботи (1946–1952, 

1966–1980); засідань активу школи (1951, 1952); засідань методичної комісії та плани роботи 

(1971–1980). 

Перспективні плани роботи школи (1974–1979). Плани учбово-виховної роботи (1948–1954, 

1960–1962, 1969–1974). 

Акт обслідування стану школи (1947). 

Звіти про роботу школи (1949–1953, 1959, 1965, 1968–1979). Річні звіти про учбово–виховну 

роботу (1944, 1947, 1948, 1954, 1956, 1974). 

Плани приймання та випуску учнів (1952, 1953, 1974–1979). Звіти: про чисельність 

працівників апарату управління та розприділення всіх працюючих по займаних посадах 

(1974–1979); про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, плани роботи (1951–1956, 

1968, 1969). 

Акт при зміні директора школи (1952). 

Плани з праці (1963–1970). Штатні розписи, кошториси витрат (1958–1980). Річні 

бухгалтерські звіти (1963, 1964, 1967–1979). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4856  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського хут. Червона 

Звенигородського району Київської області  

Справ: 24; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1944–1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1944, 1945). 
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Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1946). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944–1950). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4857  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського с. Стебне 

Звенигородського району Київської області  

Справ: 15; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1951); засідань правління колгоспу (1945–

1951). 

Виробничий план (1944). 

Річний звіт по тваринництву (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1947). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4858  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖ м. Звенигородка Черкаської 

області  

Справ: 69; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 69; 1944–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державні плани розвитку сільського господарства (1955, 1958). Виробничо-фінансові плани 

(1949–1955, 1958). 

Агрономічні звіти (1948, 1953–1957). Річні звіти по тваринництву (1955–1958). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1945, 1947, 

1951–1955). 

Прибутково-видаткові кошториси (1946–1957). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4859  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького с. Стебне Звенигородського 

району Черкаської області 

Справ: 16; 1951–1958 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 16; 1951–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Зведений план розвитку сільського господарства колгоспу (1958). Виробничо-фінансові 

плани (1953, 1957, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4860  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Соцперебудова‖ с. Тарасівка 

Звенигородського району Київськоїобласті 

Справ: 30; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1945–1950). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945–1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944–1949). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1945, 1947, 1950). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4861  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖ с. Тарасівка Звенигородського 

району Київської області 

Справ: 30; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1944–1950 рр. 

Рішення райвиконкому (1950). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1946, 1948). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1948, 1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4862  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комінтерн‖ с. Новоукраїнка 

Звенигородського району Черкаської області   

Справ: 32; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1944–1958 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1949); засідань правління колгоспу (1946). 

Зведений план розвитку сільського господарства колгоспу (1958). Виробничо-фінансові 

плани (1951–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4863  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча с. Княжа Звенигородського 

району Київської області 

Справ: 6; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1945, 1949, 

1950). 

Земельно-шнурова книга (1948). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1945–1947). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4864  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Княжа Звенигородського 

району Черкаської області 

Справ: 56; 1951–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 56; 1951–1962 рр. 

Рішення райвиконкому (1954, 1958). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1965). Державний 

план розвитку сільського господарства колгоспу (1953). Зведений план розвитку сільського 

господарства (1958). Виробничо-фінансові плани (1951, 1952, 1955–1962). 

Основні показники виробничо–фінансового плану (1960). 

Агрономічний звіт (1961). 

Прибутково-видаткові кошториси (1953–1957). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1951–1956). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1951, 1954, 1960). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4865  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.18–го Партз’їзду с. Чичиркозівка 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 39; 1944–1962 рр. 
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Опис 1 

Справ: 39; 1944–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1947, 1948, 1950–1959, 1961, 1962); засідань 

правління колгоспу (1944, 1947–1962). 

Виробничо-фінансові плани (1950–1955, 1958–1960). 

Умова на соцзмагання між колгоспами (1954). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 

Земельно-шнурова книга (1948). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4866  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.Петровського с.Княжа Звенигородського 

району Київської області 

Справ: 9; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Земельно-шнурова книга (1948). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4867  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Попівка Вільшанського 

району Київської області 

Справ: 17; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1950). 

Виробничо-фінансовий план (1949). 

Прибутково-видатковий кошторис (1950). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944–1949). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4868  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова с. Попівка Вільшанського 

району Київської області 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 
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Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Виробничо-фінансові плани (1947–1949). 

Прибутково-видаткові кошториси (1947, 1948, 1950). Річний звіт про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1946). 

Книги головних рахунків (1944, 1945). 

 

 

 

 

ф. Р–4869  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Моринці Вільшанського 

району Київської області 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946, 1947, 1949–1951); засідань правління 

колгоспу (1946–1950). 

Прибутково-видаткові кошториси (1946–1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

ф. Р–4870  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Моринці Звенигородського 

району Черкаської області 

Справ: 13; 1960–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1960–1964 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1962). 

Виробничо-фінансові плани (1960, 1962). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1963). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1961–1964). Шнурова книга обліку насіння (1963). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4871  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Моринці Вільшанського 

району Черкаської області 

Справ: 22; 1951–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1951–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1952–1955, 1957–1959); засідань правління 

колгоспу (1951, 1953, 1955–1959). 

Виробничо-фінансові плани (1955–1959). 
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Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4872  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 2–а П’ятирічка с. Моринці 

Вільшанського району Київської області 

Справ: 11; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1944–1950 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу (1950). 

Виробничо-фінансовий план (1950). 

Прибутково-видатковий кошторис (1950). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1949). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4873  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.3–ої П’ятирічки с. Гнилець 

Вільшанського району Черкаської області 

Справ: 40; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1944–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1948–1952, 1956–1959). 

Прибутково-видатковий кошторис (1953). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944–1951). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4874  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жовтневої революції с. Будище 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 55; 1944–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1944–1963 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державний план та плани будівництва і розвитку сільського господарства колгоспу (1948, 

1949, 1958). 

Виробничо-фінансові плани (1944–1950, 1953–1960, 1963). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1951). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1944–1951). 
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Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1944, 1958, 1960). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4875  Торгівельний відділ виконавчого комітету Звенигородської районної ради 

депутатів трудящих м. Звенигородка Черкаської області  

Справ: 53; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 53; 1944–1957 рр. 

Накази, постанови Київського облвідділу торгівлі (1944–1953); накази, розпорядження 

Черкаського облвідділу торгівлі (1954–1957); постанови, розпорядження Київського 

облвиконкому (1944–1952); постанови, рішення райвиконкому. 

Дислокація торгівельної мережі (1948–1952, 1956, 1957). 

Акти обслідування правил торгівлі (1956). 

Кон’юктурні огляди з постачання товарами та продуктами (1950–1952). Звіти про виконання 

планів роздрібного товарообігу та надходження і витрати продуктів (1956, 1957). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1949). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4876  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Звенигородської районної 

Ради депутатів трудящих м. Звенигородка Черкаської області  

Справ: 40; 1944–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1944–1963 рр. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

ф. Р–4877  Черкаський шовковий комбінат ім.60–річчя Великої Жовтневої соціалістичної 

революції Республіканського виробничого об’єднання шовкової промисловості Міністерства 

легкої промисловості УРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 1210; 1967–1980рр. 

 

Опис 1 

Справ: 812; 1967–1976 рр. 

Документи відділів: адміністративно-господарського, технічного, планово–виробничого, 

праці і зарплати, виробничо–диспетчерського, капітального будівництва, постачання, збуту, 

фінансового, кадрів та охорони праці і техніки безпеки, головного енергетика, головного 

механіка, начальника лабораторії з наукової організації праці, бюро: технічного нормування 
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ткацького виробництва, красильно–оброблювального виробництва, раціоналізації і 

винахідництва та технічної інформації, центральної виробничої лабораторії, центральної 

бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 299; 1977–1980 рр. 

Документи відділів: адміністративно-господарського, технічного, планово–виробничого, 

праці і зарплати, виробничо–диспетчерського, капітального будівництва, постачання, збуту, 

фінансового, кадрів та охорони праці і техніки безпеки, головного енергетика, головного 

механіка, начальника лабораторії з наукової організації праці, бюро: технічного нормування 

ткацького виробництва, красильно–оброблювального виробництва, раціоналізації і 

винахідництва та технічної інформації, центральної виробничої лабораторії, центральної 

бухгалтерії та фабричного комітету профспілки. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 36; 1967–1975 рр. 

Документи відділів: адміністративно-господарського, технічного, планово–виробничого, 

праці і зарплати, виробничо-диспетчерського, капітального будівництва, постачання, збуту, 

фінансового, кадрів та охорони праці і техніки безпеки, головного енергетика, головного 

механіка, начальника лабораторії з наукової організації праці, бюро: технічного нормування 

ткацького виробництва, красильно-оброблювального виробництва, раціоналізації і 

винахідництва та технічної інформації, центральної виробничої лабораторії, центральної 

бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 63; 1967–1974 рр. 

Постанови: колегії Міністерства легкої промисловості УРСР (1973, 1974); президії 

Черкаського обкому профспілки працівників текстильної і легкої промисловості. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1973, 1974); профконференцій та документи 

до них (1969–1974); загальних зборів членів профспілки (1969, 1972); засідань фабричного 

комітету та документи до них. 

Перспективні плани культурно-масової роботи та розвитку масових видів фізкультури (1971–

1975). Плани роботи фабричного комітету (1972–1974). 

Довідки, інформації про роботу фабричного комітету (1968–1972). Статистичні звіти 

фабричного комітету з усіх видів діяльності (1969–1974). 

Звіти про тимчасову непрацездатність (1971, 1972). 

Умови соцзмагання комбінату, соцзобов’язання колективу та підсумки їх виконання. 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1969–1974). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф. Р–4878  Уманське технічне училище №1 Черкаського обласного управління професійно–

технічної освіти м. Умань Черкаської області 
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Справ: 45; 1966–1971рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1966–1971рр. 

Накази Черкаського облуправління профтехосвіти. 

Протоколи: засідань педагогічної ради та плани роботи; засідань методичних об’єднань 

учителів та плани роботи (1966–1969); проведення контрольних робіт по виробничій практиці 

(1968). 

Перспективні плани роботи училища (1969, 1970). Плани: учбово-виховної роботи (1966, 

1969, 1970); культурно–виховної та методичної роботи (1968). 

Звіт про роботу училища (1969). 

Річний план набору учнів (1970). Доповідна записка про виконання плану з підготовки кадрів 

(1968). Статистичні звіти про наявність та рух учнів, співробітників. Квартальні звіти про 

передавання підприємствам, організаціям молодих спеціалістів, які закінчили училище 

(1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

училища. 

 

 

 

 

 

ф. Р–4879  Черкаське ордена ―Знак Пошани‖ виробниче об’єднання ―Азот‖ ім. Комсомолу 

України Міністерства по виробництву мінеральних добрив СРСР м. Черкаси Черкаської 

області 

Справ: 2968; 1962–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 729; 1962–1968 рр. 

Документи секретаря, канцелярії, відділів: виробничо-технічного, праці і зарплати, 

капітального будівництва, підготовки кадрів, кадрів, планово-економічного, техніки безпеки 

та нової техніки, головного енергетика, групи бюро раціоналізації, винахідництва і технічної 

інформації, кошторисно-планової групи, центральної лабораторії, групи економічного 

аналізу, головної бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 913; 1969–1976 рр. 

Документи секретаря, канцелярії, відділів: виробничо-технічного, праці і зарплати, 

капітального будівництва, підготовки кадрів, кадрів, планово-економічного, техніки безпеки 

та нової техніки, головного енергетика, групи бюро раціоналізації, винахідництва і технічної 

інформації, кошторисно-планової групи, центральної лабораторії, групи економічного 

аналізу, головної бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 735; 1977–1983 рр. 

Документи секретаря, канцелярії, відділів: виробничо-технічного, праці і зарплати, 

капітального будівництва, підготовки кадрів, кадрів, планово-економічного, техніки безпеки 
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та нової техніки, головного енергетика, групи бюро раціоналізації, винахідництва і технічної 

інформації, кошторисно-планової групи, центральної лабораторії, групи економічного 

аналізу, головної бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 274; 1963–1978 рр. 

Документи секретаря, канцелярії, відділів: виробничо-технічного, праці і зарплати, 

капітального будівництва, підготовки кадрів, кадрів, планово-економічного, техніки безпеки 

та нової техніки, головного енергетика, групи бюро раціоналізації, винахідництва і технічної 

інформації, кошторисно-планової групи, центральної лабораторії, групи економічного 

аналізу, головної бухгалтерії. 

 

 

Опис 1п 

Справ:65; 1969–1986 рр. 

Документи секретаря, канцелярії, відділів: виробничо-технічного, праці і зарплати, 

капітального будівництва, підготовки кадрів, кадрів, планово-економічного, техніки безпеки 

та нової техніки, головного енергетика, групи бюро раціоналізації, винахідництва і технічної 

інформації, кошторисно-планової групи, центральної лабораторії, групи економічного 

аналізу, головної бухгалтерії. 

 

 

Опис 4 

Справ: 19; 1973–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів та документи до них (1976–1982); 

загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 233; 1963–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів та документи до них; загальних зборів 

членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

ф. Р–4880  Черкаське обласне виробниче об’єднання радгоспів Міністерства радгоспів УРСР 

м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 1244; 1965–1983рр. 

 

Опис 1 

Справ: 956; 1965–1980 рр. 

Документи секретаря, головного агронома з планування, головного зоотехніка, головного 

ветеринарного лікаря, головного агронома, головного інженера–механіка, головного 

інженера будівельника, відділів: фінансового, тваринництва і ветеринарії, землеробства, 

будівництва, планового, праці і зарплати та кадрів, бухгалтерії. 
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Опис 2 

Справ: 193; 1981–1983 рр. 

Документи секретаря, головного агронома з планування, головного зоотехніка, головного 

ветеринарного лікаря, головного агронома, головного інженера-механіка, головного інженера 

будівельника, відділів: фінансового, тваринництва і ветеринарії, землеробства, будівництва, 

планового, праці і зарплати та кадрів, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3д 

Справ: 50; 1967–1980 рр. 

Документи секретаря, головного агронома з планування, головного зоотехніка, головного 

ветеринарного лікаря, головного агронома, головного інженера-механіка, головного інженера 

будівельника, відділів: фінансового, тваринництва і ветеринарії, землеробства, будівництва, 

планового, праці і зарплати та кадрів, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 45; 1967–1983 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1968–1970, 1975); загальних зборів 

членів профспілки (1967–1980); засідань місцевого комітету (1967, 1972, 1975–1983). Звітна 

доповідь голови місцевого комітету (1972). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Колективні договори між адміністрацією та робітничим комітетом радгоспів (1967–1970). 

Кошториси прибутків та витрат (1968–1970, 1974–1976, 1979–1983). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф. Р–4881  Виконавчий комітет Ягубецької сільської Ради народних депутатів с. Ягубець 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 184; 1944–1950,1957–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 184; 1944–1950,1957–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради та документи до них (1946–1949, 1959–1980); засідань виконкому 

та документи до них (1944–1949, 1957, 1961–1980); загальних зборів мешканців села (1965–

1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1965–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1961–1980). 

Акти перевіряння роботи виконкому керівними органами (1977–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1961–1963, 1967–

1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1962, 1964, 1967). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій, скликання сесій, організаційно-

масову роботу та органи громадської самодіяльності населення (1971, 1978). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1963, 1965, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 
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Бюджети сільради (1946, 1947, 1961–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1946, 

1950, 1960–1980). Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету та 

обрахування сум само обкладання (1944, 1950, 1971–1980). 

Книги обліку прибутків та видатків сільського бюджету (1945–1950, 1961–1965). 

Плани індивідуальних забудовників – мешканців села (1947, 1949). Списки громадян, які 

тимчасово проживали на території села (1962–1965). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4882  Виконавчий комітет Лещинівської сільської Ради народних депутатів с. Лещинівка 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 205; 1947–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 205; 1947–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1950, 1959, 

1967, 1971, 1977–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1967, 

1968, 1973, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1958, 1963–1970, 1975, 

1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1953–1957, 

1960–1966, 1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1954, 1956, 1959–1967, 1977, 

1978). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, постійних комісій (1959, 1966–1972, 1977, 1978); про 

чисельність населення села за статтю та віком (1950, 1952, 1965–1978). 

Карта планування села (1949). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1967, 1969, 1973, 

1975, 1980). 

Бюджети сільради (1947–1967, 1970–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1967, 

1970–1980). Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету (1951, 1954–1967, 

1970–1980). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4883  Виконавчий комітет Верхняцької селищної ради народних депутатів смт. 

Верхнячка Христинівського району Черкаської області 

Справ: 261; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 261; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1964–

1970); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1962–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1961–1971, 1978–1980). 
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Плани роботи виконкому (1949). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1954–1957, 

1963–1975). Інформації про організаційно-масову роботу (1964–1967, 1978). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1952, 1953, 1964, 1967, 1977); про 

чисельність населення за статтю та віком (1953). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953, 1955–1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради (1946–1952, 1955–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1952, 

1955–1980). 

Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету (1947, 1952, 1955, 1958–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1951, 1956, 1957, 1969, 1971). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4884  Христинівський районний комітет професійної спілки працівників сільського 

господарства м. Христинівка Черкаської області  

Справ: 116; 1965–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 116; 1965–1980 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1966–1971, 1977–1980). 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1967–1976, 1979); пленумів 

райкому та документи до них; засідань президії райкому та документи до них. 

Плани роботи райкому. 

Акти перевіряння діяльності райкому керівними органами (1968–1980). 

Доповіді, довідки та інформації про роботу райкому, надіслані до органів вищого рівня 

(1966–1976). Зведені статистичні звіти райкому про чисельність профактиву та членів 

профспілки району (1967–1980). 

Зведені профбюджети. Прибутково-видаткові кошториси. Кошториси по державному 

соціальному страхуванню (1965, 1966). Фінансові звіти про виконання профбюджетів та 

бюджетів державного соціального страхування. 

 

 

 

 

 

ф. Р–4885  Христинівський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ м. Христинівка Черкаської області  

Справ: 27; 1967–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1967–1980 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1969, 1970). 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1969–1976); засідань президії 

райкому та документи до них (1969–1971, 1974–1980). 
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Перспективні та комплексні плани роботи райкому (1972–1980). 

Акт перевіряння діяльності райкому керівними органами (1976). 

Зведені статистичні звіти райкому та статистичні звіти підвідомчих установ про чисельність 

членів профспілки, організаційно-масову роботу. 

Кошториси витрат (1967–1978). Річні фінансові звіти (1967–1978). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4886  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерна с. Розсішки 

Христинівського району Черкаської області  

Справ: 47; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1944–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

План внутрішньогосподарського землеупорядкування колгоспу (1956). Виробничо-фінансові 

плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946, 1949, 1955). 

Земельно-шнурові книги (1946, 1950). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1956–1966). 

Акти обліку, списки з обміру землекористування колгоспників (1951–1958). 

Книги обліку основних засобів та натуральних прибутків (1945, 1948, 1951, 1952). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4887  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Зоря комунізму‖ с. Осітна Ладижинського 

району Черкаської області 

Справ: 63; 1946–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 63; 1946–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Плани розвитку сільського господарства колгоспу (1952, 1958). Виробничо-фінансові плани 

(1949–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 

Земельно-шнурова книга (1950). 

Книги обліку основних засобів, фондів та натуральних прибутків (1946–1949, 1956–1958). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1948, 1949, 1953, 1955, 1958). 
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ф. Р–4888  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова с. Голяківка Христинівського 

району Черкаської області 

Справ: 41; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1944–1958 рр. 

Статут артіль (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1949, 1952–1959); засідань правління 

колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1945–1948, 1953, 1958). Фінансові плани (1952–1956). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949, 1952, 1955–1958). 

Земельно-шнурова книга (1958). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1951–1952, 1956–

1958). 

Книги обліку основних засобів та натуральних прибутків (1950). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4889  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шмідта с. Сичівка Христинівського 

району Київської області 

Справ: 14; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1945–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1948–1950). 

Проект планування, забудови та благоустрою села (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1950). 

Земельно-шнурова книга (1950). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4890  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Сичівка Христинівського 

району Київської області 

Справ: 11; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1949, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1950). 
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ф. Р–4891  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного с. Велика Севастянівка 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 30; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1944–1957 рр. 

Статути артілі (1949, 1950). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1954). Звітна 

доповідь голови колгоспу (1955). 

Виробничо-фінансові плани (1947–1949, 1952–1957). Фінансові плани (1951, 1953). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 

Земельно-шнурова книга (1950). Документи (рішення, акти, каталог, кошториси) 

землекористування колгоспу (1951). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1956–1960). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4892  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Спільна праця‖ с. Велика Севастянівка 

Христинівського району Київської області  

Справ: 13; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

Земельно-шнурова книга (1946). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4893  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Ленінський шлях‖ с. Велика Севастянівка 

Христинівського району Київської області 

Справ: 15; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1949). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

Земельно-шнурові книги (1948, 1950). 
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ф. Р–4894  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова с. Велика Севастянівка 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 10; 1951–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1951–1957 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1956–1958). Звітна 

доповідь голови колгоспу (1957). 

Виробничо-фінансовий план (1957). Фінансовий план (1952). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1957). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1956–1960). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4895  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім Дзержинського с. Велика Севастянівка 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 113; 1958–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1958–1970 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1958, 1959, 1964). 

Зведений план розвитку сільського господарства колгоспу (1958). Виробничо-фінансові 

плани (1959–1962). 

Документи (акти, висновки, пропозиції) про перевіряння діяльності колгоспу керівними 

органами (1964–1970). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1970). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1961–1970). Сортонасіннева книга (1958–1962). 

Списки присадибних ділянок колгоспників (1960). 

Багатотиражна газета ―Дзержинець‖ (1960, 1961, 1964). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1967). 

 

 

Опис 2 

Справ: 56; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу(1975–1977). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1974–1980). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1974–1977). 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

(1975–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 16; 1965–1974 рр. 
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Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1967–1972); засідань профспілкового 

комітету (1967–1972). 

Акти перевіряння діяльності профкому керівними органами (1965–1968, 1971). 

Статистичні звіти профкому про облік членів профспілки. 

Кошториси витрат (1966–1973). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф. Р–4896  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―За заможне життя‖ с. Івангород 

Христинівського району Київської області 

Справ: 11; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Земельно-шнурова книга (1947). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4897  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева с. Івангород 

Христинівського району Київської області 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу.  

Виробничі плани (1944–1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949). 

Земельно-шнурові книги (1945, 1946). 

 

 

 

 

 

ф. Р–4898  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча с. Івангород Христинівського 

району Київської області 

Справ: 9; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1944–1950 рр. 

Статут артілі (1948). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1949–1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949, 1950). 

Земельно-шнурова книга (1944). 
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ф. Р–4899  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерна с. Розсішки 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 178; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 134; 1959–1970 рр. 

Постанови, рішення та розпорядження райвиконкому (1965–1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1968, 1969). 

Плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1968–1970). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1966–1970). Виробничо-фінансові плани. 

Акти, висновки перевіряння діяльності колгоспу керівними органами та ревізійною комісією 

колгоспу (1960–1962, 1965–1970). 

Основні показники планів розвитку сільського господарства колгоспу (1964–1966). Аналізи 

господарської діяльності колгоспу (1967–1970). 

Агротехнічні звіти (1961, 1968). Агрономічні звіти (1966, 1967, 1970). Звіти по тваринництву 

(1960, 1965–1970). Статистичні звіти про наявність насіння, мінеральних добрив, транспорту 

та палива (1963, 1968, 1970). 

Документи: (титульний список, кошторис) з капітального будівництва (1967); (плани, 

довідки, відомості, списки) про облік кадрів (1965, 1967). 

Соцзобов’язання колгоспу та акти перевіряння їх виконання. 

Штатні розписи (1963–1967). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу 

(1959, 1960, 1963–1970). 

Земельно-шнурові книги (1960, 1963). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1961–1964). 

Відомості про розміщення посівів на полях з зазначенням урожаю (1964). Технологічні карти 

колгоспу (1964, 1968). 

Сортонасіннева книга (1961–1963). Шнурова книга обліку насіння (1966–1971). 

Багатотиражна газета ―За будівництво комунізму‖ (1960, 1961, 1964). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1960, 1965). 

 

 

Опис 2 

Справ: 44; 1968–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1971–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1979,1980). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1976–1980). Шнурові книги обліку насіння (1971–

1979). 

Документи (протоколи, акти перевіряння, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 
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ф. Р–4900  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Ленінський шлях‖ с. Велика Севастянівка 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 15; 1951–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1951–1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1955–1957). 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових та натуральних прибутків (1951, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4901  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Ленінський шлях‖ с. Велика 

Севастьянівка Христинівського району Черкаської області 1958–1973 рр. 

Справ: 68; 1958–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1958–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1972–1974). 

П’ятитрічний плани розвитку господарства колгоспу (1971–1975). Виробничо-фінансові 

плани. Система ведення господарства колгоспу (1963). 

Акти перевіряння діяльності колгоспу керівними органами (1968, 1969). 

Основні показники колгоспу (1965, 1973). 

Підсумки виконання соцзобов’язань колгоспу (1965). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1970–1972). 

Земельно-шнурова книга (1964). 

Акти та списки про наявність присадибних ділянок колгоспників (1968–1970). 

 

 

Опис 1м 
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Справ: 20; 1967–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1968–1974); засідань профспілкового 

комітету (1968–1974). Звітні доповіді голови профспілкового комітету. 

Акти перевіряння діяльності профкому керівними органами (1968, 1973). 

Статистичні звіти профкому про облік членів профспілки. 

Договори на проведення заходів з техніки безпеки (1967–1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4902  Відділ міського пасажирського транспорту виконавчого комітету Черкаської 

міської Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 39; 1971–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1971–1980 рр. 

Рішення, розпорядження облвиконкому та міськвиконкому. 

Плани роботи відділу. 

Доповіді, довідки та інформації про роботу міського транспорту. Відомості про хід 

виконання планів автопідприємствами та аналізи їх господарської діяльності. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4903  Дирекція Черкаського шовкового комбінату, що будується, Головного управління 

бавовняної і шовкової промисловості Міністерства легкої промисловості УРСР м. Черкаси 

Черкаської області 
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Справ: 101; 1960–1966 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1960–1965 рр. 

Рішення облвиконкому (1964, 1965). 

Річні звіти з основної діяльності. 

Плани капітальних робіт, ліміти фінансування, звіти з капітального будівництва (1962–1965). 

Акти приймання-передавання в експлуатацію будівель, споруд (1964, 1965). Акти на скриті 

роботи. 

Плани та звіти про підвищення кваліфікації кадрів, звіт про прийом молоді на роботу (1964). 

Статистичні звіти про розприділення інженерно–технічних працівників і службовців по 

займаних посадах та чисельність всіх працюючих за розмірами зарплати (1964). 

 

 

Опис 2 

Справ: 67; 1960–1966 рр. 

Рішення облвиконкому. 

Річні звіти з основної діяльності. 

Плани капітальних робіт, ліміти фінансування, звіти з капітального будівництва. Акти 

приймання-передавання в експлуатацію будівель, споруд. Акти на скриті роботи. 

Плани та звіти про підвищення кваліфікації кадрів, звіт про прийом молоді на роботу. 

Статистичні звіти про розприділення інженерно–технічних працівників і службовців по 

займаних посадах та чисельність всіх працюючих за розмірами зарплати 

 

 

Опис 1м 

Справ: 7; 1963–1965 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профгрупи (1963); зборів активу (1965); розширеного 

засідання профгрупи (1964). 

Статистичний звіт про роботу профгрупи (1965). 
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Кошторис прибутків та витрат (1963). Фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4904  Дирекція Черкаського заводу ―Строммашина‖, що будується, Міністерства 

будівельного і комунального машинобудування СРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 27; 1972–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1072–1974 рр. 

Документи (наказ, положення) про створення дирекції (1972). 

Накази, розпорядження дирекції з основної діяльності. 

Акт приймання в експлуатацію заводу державною комісією (1974). 

Документи (заяви, акти, розрахунки, звіти) з раціоналізації та винахідництва (1973, 1974). 

Одноразові звіти про чисельність та склад спеціалістів (1973, 1974). 

Плани з праці. Баланси прибутків та видатків. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 

бухгалтерські звіти. Акти комплексних ревізій фінансово-господарської діяльності дирекції 

(1973, 1974). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 7; 1972–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1974); засідань заводського комітету. 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. Фінансові звіти. 
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Ф. Р–4905  Черкаська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 6; 1972 р. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1972 р. 

Витяг з протоколу засідання президії центрального правління УТОС про створення 

організації (1971). 

 Протоколи: звітно-виборної конференції; загальних зборів членів організації; засідань бюро 

організації. 

Квартальні плани роботи. 

Кошторис витрат. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4908  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського с. Тихий Хутір 

Жашківського району Черкаської області 

Справ: 99; 1948–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 60; 1948–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1949, 1952–1966, 1969); засідань правління 

колгоспу (1948–1966, 1969). 
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Документи (протоколи, плани, аналізи, інформації, розрахунки, списки) бюро економічного 

аналізу (1968–1970). 

П’ятирічні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1970). Виробничо-фінансові плани 

(1949, 1957–1963, 1970). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1965, 1966). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1958, 1962). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948–1962). Акт документальної 

ревізії фінансово-господарської діяльності колгоспу (1967). 

Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур (1970, 1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 39; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Документи (протоколи, плани, аналізи, інформації, списки) бюро економічного аналізу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4909  Прокуратура Христинівського району Прокуратури Черкаської області м. 

Христинівка Черкаської області 

Справ: 188; 1956–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 188; 1956–1979 рр. 

Накази прокуратури з основної діяльності (1959–1967). 
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Протоколи міжвідомчих нарад. 

Доповідні записки та інформації в партійні органи з питань прокурорсько–слідчої роботи 

(1964, 1965, 1974). Аналізи, узагальнення з усіх галузей прокурорсько–слідчої роботи (1960–

1979). 

Довідки: про роботу прокуратури (1961–1963, 1966); про участь громадськості у боротьбі зі 

злочинністю та порушеннями законності (1962). Статистичні звіти прокуратури. 

Припинені кримінальні справи (1967–1979). Наглядові виробництва по справах за 

звинуваченням громадян. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4910  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Шукайвода 

Христинівського району Київської області 

Справ: 7; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Головна книга (1950). Книга обліку фондів (1950). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1950). 
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Ф. Р–4911  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Шукайвода 

Христинівського району Київської області 

Справ: 8; 1951–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1951–1953 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1951). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952). 

Книги обліку основних засобів, виконаних робіт та затрат трудоднів (1951). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4912  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Паризької Комуни с. Шукайводи 

Христинівського району Київської області 

Справ: 9; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Головна книга (1950). 

Книги обліку фондів, натуральних прибутків та грошових затрат (1945). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1948). 
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Ф. Р–4913  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова с. Шукайвода 

Христинівського району Київської області 

Справ: 10; 1951–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1951–1953 рр. 

Статут артілі (1951). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1952, 1953). 

План лісового господарства колгоспу (1952). Фінансові плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952, 1953). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4914  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Новежиття‖ с. Шукайвода 

Христинівського району Київської області 

Справ: 8; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1947–1950 рр. 

Статут артілі (1949). 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1949, 1950). 

Головна книга (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4915  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8–го Березня с. Вікторівка 

Христинівського району Київської області 

Справ: 4; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4916  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Борці Жовтня‖ с. Ягубець 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 17; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944–1954 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 



2240 

 

Акти перевіряння діяльності колгоспу керівними органами (1952, 1953). 

Земельно-шнурова книга (1947). 

Книги обліку майна, натуральних прибутків та їх розприділення (9152). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4917  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше Травня‖ с. Ягубець 

Христинівського району Київської області  

Справ: 16; 1944–1952 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1944–1952 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945, 1948, 1949). 

Земельно-шнурові книги (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4918  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна с. Ягубець Христинівського 

району Черкаської області 

Справ: 9; 1955–1959 рр. 
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Опис 1 

Справ: 9; 1955–1959 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1956–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4919  Виконавчий комітет Ботвинівської сільської Ради народних депутатів с. 

Ботвинівка Христинівського району Черкаської області 

Справ: 192; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 192; 1950–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1956–1980); загальних зборів мешканців села 

(1966–1973, 1976–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1968–

1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1950, 1957, 1963–1980). 

Акти перевіряння діяльності сільради керівними органами (1979, 1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951–1956, 1959, 

1962, 1966). Інформації про організаційно-масову роботу (1950, 1952, 1955, 1961–1964, 1977, 

1978). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1962, 1964, 1977, 1978). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах (1950, 

1953, 1955, 1957, 1961, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти про 

виконання сільського бюджету (1952, 1953, 1964–1980). 
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Ф. Р–4920  Виконавчий комітет Греблянської сільської Ради депутатів трудящих с. Гребля 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 30; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому (1944–1949). 

Плани роботи виконкому (1951). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1952–1954). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1952, 1953). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953). 

Бюджети сільради (1946–1954). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4921  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева с. Маньківка Маньківського 

району Черкаської області 

Справ: 32; 1944–1958 рр. 
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Опис 1 

Справ: 32; 1944–1958 рр. 

Статут артілі (1948, 1950). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1946, 1949). 

Прибутково-видаткові кошториси (1946, 1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4922  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Маньківка Маньківського 

району Черкаської області 

Справ: 36; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 36; 1944–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1944–1954, 1958). 

Акт перевіряння діяльності колгоспу керівними органами (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 
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Ф. Р–4923  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Близнюка с. Вікторівка Маньківського 

району Черкаської області 

Справ: 208; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 116; 1944–1970 рр. 

Статут артілі (1964). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1951, 1956–

1970). Звітні доповіді голови колгоспу (1958–1960). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові 

плани (1960–1970). План лісового господарства колгоспу (1956). 

Документи (акти, пропозицій, висновки, рішення) про перевіряння діяльності колгоспу 

керівними органами (1967–1969). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1968). Основні показники колгоспу (1967–1970). 

Агрономічні звіти (1963, 1964, 1967–1970). Звіти по тваринництву (1962, 1966–1969). 

Листування з Польською Народною Республікою про обмін досвідом у розвитку сільського 

господарства (1960). 

Документи (основні показники, характеристика, відомості) про участь колгоспу у 

сільськогосподарських виставках (1960, 1970). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання колгоспу (1945, 1960–1969). 

Штатні розписи (1967–1969). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1958–1960, 1965). 

Перехідні таблиці та схеми сівозмін (1960, 1963). 

Книги головних рахунків (1944, 1945). Книги обліку основних засобів, державних постачань 

та колгоспної торгівлі (1944). 

 

 

Опис 2 

Справ: 86; 1971–1980 рр. 
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Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу. Виробничо-фінансові плани. План 

лісового господарства колгоспу. 

Документи (акти, пропозицій, висновки, рішення) про перевіряння діяльності колгоспу 

керівними органами. 

Аналізи господарської діяльності колгоспу. Основні показники колгоспу. 

Документи (основні показники, характеристика, відомості) про участь колгоспу у 

сільськогосподарських виставках. 

Договори на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання колгоспу. 

Штатні розписи. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної 

комісії колгоспу. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 6; 1968–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1969, 1970); засідань профспілкового 

комітету (1969, 1970). Звітна доповідь голови профкому (1968). 

Статистичні звіти профкому про кількість працівників. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4924  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Зоря‖ с. Мала Маньківка Маньківського 

району Черкаської області 

Справ: 55; 1951–1971 рр. 
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Опис 1 

Справ: 6; 1951–1953 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі річні плани та завдання бригад (1952). 

Книга головних рахунків (1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 41; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1971–1975). Виробничо-фінансові плани 

(1956, 1960–1964). 

Акти, висновки, пропозицій з перевіряння діяльності колгоспу керівними органами (1971). 

Основні економічні показники господарської діяльності колгоспу (1966). 

Агротехнічні звіти (1958, 1961, 1967–1971). Звіти по тваринництву (1970, 1971). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1954). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1956–1965). Перехідні таблиці та схеми сівозмін 

(1954). Технологічні карти колгоспу (1970, 1971). Шнурова книга обліку насіння (1966–1970). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 4; 1964–1968 рр. 

Протоколи засідань профспілкового комітету (1964). 

Статистичний звіт профкому про облік шкіл профспілки (1967). 

Річні фінансові звіти (1966–1968). 
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Ф. Р–4925  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського с. Харківка 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 109; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1944–1958, 1961–1971 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947, 1950–1954, 1957, 1962–1971); засідань 

правління колгоспу (1946–1954, 1957, 1962–1971). Звітні доповіді голови колгоспу (1962, 

1963, 1967–1971). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1968–1972). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1971–1975). Виробничо-

фінансові плани (1948, 1949, 1952, 1958, 1962–1964). 

Основні показники колгоспу (1968–1971). Аналізи господарської діяльності колгоспу (1967–

1970). 

Звіти по тваринництву (1963, 1971). 

Прибутково-видатковий кошторис (1950). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944–1957). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1961–1965, 1968–1969). Таблиці та акти перевіряння 

розміщення в полях сівозмін (1967–1975). Шнурові книги обліку насіння (1968–1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 41; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1974–1978). 
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Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету профспілки. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 13; 1965–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1968–1971); засідань профспілкового 

комітету (1968–1971). 

Квартальні звіти роботи профкому (1970). 

Акти перевіряння діяльності профкому, керівними органами (1967–1971). 

Статистичний звіт профкому про облік членів профспілки (1968). 

Річні фінансові звіти (1969–1971). 

Касова книга (1965–1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4926  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Островського с. Іваньки Маньківського 

району Черкаської області 

Справ: 134; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 73; 1951–1970 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1951–1962, 1965–

1970). Звітні доповіді голови колгоспу (1969, 1970). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1969, 1970). 

Виробничо-фінансові плани (1955–1964, 1969). 
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Основні показники колгоспу (1962). 

Агрономічні звіти (1958–1964). Звіти по тваринництву (1958–1964). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1962). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1957). 

Книга історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1960). Технологічні карти колгоспу (1966–

1970). Шнурові книги обліку насіння (1961, 1962). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1967). 

 

 

Опис 2 

Справ: 50; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1977–1980). 

Документи (протоколи, плани, статзвіти, кошториси, фінансові звіти) профспілкового 

комітету профспілки. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 11; 1964–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. Звітні 

доповіді голови профкому (1964, 1969, 1970). 

Плани роботи профкому (1965, 1970). 

Кошториси витрат (1965, 1969, 1970). Річні фінансові звіти (1965, 1966, 1969, 1970). 
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Ф. Р–4928  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Зоря комунізму‖ с. Дзензелівка 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 124; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 70; 1944–1970 рр. 

Статути: артілі (1956); колгоспу (1970). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1949, 1953–

1970). Звітні доповіді голови колгоспу (1958–1965, 1968–1970). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1967–1970). 

Виробничо-фінансові плани (1948–1950, 1958–1964). 

Основні показники колгоспу (1959, 1964). 

Документи (рішення, постанови, акти, списки, протоколи, анкети) про присвоєння Героя 

Соціалістичної праці та нагородження урядовими нагородами (1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1966–1977). Шнурові книги обліку насіння (1961, 

1964–1967, 1970–1975). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1948, 1949, 1965). 

 

 

Опис 2 

Справ: 41; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу. 

Документи (протоколи, плани, акти перевіряння, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

профспілки. 

 

 

Опис 1м 
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Справ: 13; 1965–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1967–1971); засідань профспілкового 

комітету (1967–1969). 

Акти перевіряння діяльності профкому керівними органами (1970, 1971). 

Статистичні звіти профкому про обліку членів профспілки. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4929  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна с. Нестерівка Маньківського 

району Черкаської області 

Справ: 175; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 103; 1951–1971 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1969, 1970). 

Виробничо-фінансові плани (1952–1955, 1959). Агротехнічні та зоотехнічні заходи з 

підвищення економічної ефективності господарювання (1966). 

Списки колгоспників, представлених до нагородження (1970). Характеристики колгоспу та 

колгоспників-кандидатів на Всесоюзну сільськогосподарську виставку (1961). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1966, 1967). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1958–1964, 1967–1970). Таблиці розміщення культур в 

полях сівозмін (1969–1971). Технологічні карти колгоспу (1969–1971). Шнурові книги обліку 

насіння (1962–1965, 1969). 
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Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету профспілки (1964–1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 54; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1976, 1977, 1980). 

Документи (протоколи, плани, акти перевіряння, звіти) профспілкового комітету профспілки. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 18; 1964–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1967–1971); засідань профспілкового 

комітету (1967–1971). Звітні доповіді голови профкому (1970, 1971). 

Статистичні звіти профкому про облік членів профспілки (1968–1971). 

Угоди між колгоспом та профкомом (1969–1971). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4930  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖ с. Паланочка Маньківського 

району Черкаської області 

Справ: 39; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 39; 1944–1957 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1956). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1955–1959). Виробничо-фінансові плани (1945, 

1954). Фінансові плани (1944, 1955–1957). 

Агрономічні звіти (1954–1956). Звіти по тваринництву (1954–1956). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952, 1957). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1944). 

 

 

 

Ф. Р–4931  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса с. Кищенці 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 114; 1944–1970, 1974–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 70; 1944–1970 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1966). 

Перспективний план розвитку колгоспу (1955–1965). Виробничо-фінансові плани (1949, 

1952, 1955–1964). 

Звіт по тваринництву (1960). Динамічні таблиці звітності колгоспу (1964). 

Прибутково-видатковий кошторис (1955). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1950, 1952). Акт ревізії фінансово-господарської діяльності колгоспу (1962). 

Земельно-шнурова книга (1945). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1958–1961). 

Технологічні карти колгоспу (1967, 1968). 

Книги головних рахунків (1944–1949). Книги обліку основних засобів, фондів, державних 

постачань і колгоспної торгівлі, грошових прибутків та їх розприділення (1944–1947, 1950). 
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Опис 2 

Справ: 37; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1976, 1979, 1980). 

Документи (протоколи, плани, акти перевіряння, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 7; 1965–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. Звітна 

доповідь голови профкому (1970). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1968–1970). 

Кошторис витрат (1970). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4932  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Маньківка Маньківського 

району Черкаської області 

Справ: 34; 1945–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1945–1957 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948–1957). 

Виробничо-фінансові плани (1945–1950, 1953–1956). 

Прибутково-видаткові кошториси (1955, 1957). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1945–1950, 1953). 
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Книги обліку основних засобів, фондів, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення (1951, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4933  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе с. Кути Маньківського району 

Черкаської області 

Справ: 69; 1945–1957, 1968–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1945–1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку сільського господарства (1955–1960). Виробничо-фінансовий 

план (1954). 

Книги обліку: державних постачань колгоспу (1945); фондів (1956). 

 

 

Опис 2 

Справ: 48; 1968–1974 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1972–1974). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1968). 

Перспективний план розвитку народного господарства колгоспу (1968–1975). 

Аналізи фінансово-господарської діяльності колгоспу (1970, 1971). 

Довідки, списки осіб, представлених до нагородження орденами та медалями (1970, 1972). 
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Статистичні звіти про механізацію тваринницьких приміщень та звіт про виконання плану з 

механізації і електрифікації процесів сільськогосподарського виробництва (1969). Акти про 

нещасні випадки, пов’язані з виробництвом (1970–1973). Звіти про роботу з кадрами (1971–

1974). Табелі та динамічні таблиці звітності (1971, 1973). 

Земельно-шнурова книга (1968–1972). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1968–1971). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1971). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 6; 1968–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. Звітні 

доповіді голови профкому (1973, 1974). 

Плани роботи профкому (1973, 1974). 

Звіт про наслідки виборів (1973) 

Книга обліку коштів (1971–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4934  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комуніст‖ с. Багва Маньківського району 

Черкаської області 

Справ: 144; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 90; 1944–1970 рр. 

Статут артілі (1968). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1946, 1949–

1952, 1955–1970). Звітні доповіді голови колгоспу (1960–1965, 1969). 
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Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1968–1970). 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1954). Перспективні плани 

розвитку колгоспу (1956–1965). Виробничо-фінансові плани (1945, 1949, 1952, 1954, 1958–

1962). Річні виробничі завдання ферм і бригад (1955, 1957). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1961, 1965–1970). 

Річний агрономічний звіт (1965). 

Списки передовиків колгоспу (1959). 

Прибутково-видаткові кошториси (1952–1955). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944–1952, 1956, 1962, 1963). 

Земельно-шнурові книги (1961–1970). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1956–1972). 

Схеми та таблиці сівозмін колгоспу (1956, 1957, 1962, 1966–1970). Шнурова книга обліку 

насіння (1966–1971). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1960). 

 

 

Опис 2 

Справ: 40; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1973, 1978–1980). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 14; 1964–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. 

Акти перевіряння діяльності профкому керівними органами (1970–1972). 

Статистичні звіти профкому про облік членів профспілки (1966–1972). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р–4935  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖ с. Чорна Кам’янка 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 134; 1944–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 67; 1944–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1944, 1945, 1949–

1970). Звітні доповіді голови колгоспу (1954, 1962–1968). 

П’ятирічні плани розвитку колгоспу (1959–1965, 1970–1975). План розвитку господарства 

колгоспу (1950). Виробничо-фінансові плани (1949, 1953, 1957–1959, 1962). 

Акти перевіряння колгоспу керівними органами (1946, 1947). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1970). 

Соцзобов’язання колгоспу (1956, 1957, 1964). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1952). 

Земельно-шнурові книги (1948, 1964–1970). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1956–

1960, 1964–1970). Технологічна карта колгоспу (1967–1969). Шнурова книга обліку насіння 

(1965–1968). 

 

 

Опис 2 

Справ: 59; 1971–1984 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1973, 1976–1984). 

Документи (протоколи, плани, акти перевіряння, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 
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Опис 1м 

Справ: 8; 1964–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. 

Акти перевіряння профкому керівними органами (1967–1970). 

Кошториси витрат (1964, 1967–1970). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4936  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Чорна Кам'янка Буцького 

району Київської області 

Справ: 12; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Земельно-шнурова книга (1949). 

Книга головних рахунків (1949). Книги обліку основних засобів, натуральних прибутків та їх 

розприділення. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4937  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комунар‖ с. Юрпіль Буцького району 

Київської області 
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Справ: 31; 1944–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1944–1953 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1944–1951). 

Акти, висновки про перевіряння діяльності колгоспу керівними органами (1945–1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти інвентаризації колгоспу 

(1944). 

Земельно-шнурова книга (1949). 

Книга обліку основних засобів (1944). 

 

 

Ф. Р–4938  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях до комунізму‖ с. Крачківка 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 89; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 80; 1944–1975 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1975). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1947, 1972). 

Перспективні плани розвитку колгоспу (1955–1965). План розвитку господарства колгоспу 

(1958). Виробничо-фінансові плани (1949, 1954–1962, 1974). 

Акти перевіряння діяльності колгоспу керівними органами (1955, 1959, 1960). 

Основні показники колгоспу (1972–1975). 

Агрономічний звіт (1949). Звіти по тваринництву (1954, 1958, 1973, 1974). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 
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Технологічні карти колгоспу (1967, 1971). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1950). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 9; 1968–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету (1970–

1972). 

Акти перевіряння діяльності профкому керівними органами. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4939  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського с. Русалівка Буцького 

району Київської області 

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

План розвитку господарства колгоспу (1950). Виробничі плани (1945, 1948, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1948). 
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Ф. Р–4940  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Русалівка Буцького району 

Київської області 

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1948, 1950). 

Акти перевіряння діяльності колгоспу керівними органами (1946). 

Документи (рішення, акти, списки) про об’єднання колгоспів ім. Калініна та ім. Петровського 

(1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книга головних рахунків (1948). Книги обліку: основних засобів (1945); натуральних 

прибутків і їх розприділення (1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4941  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Політвідділ‖ с. Багва Буцького району 

Київської області 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1947, 1950); засідань правління колгоспу 

(1944–1949). 
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Виробничий план (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949). 

Книга головних рахунків (1946). Книги обліку цінних паперів, поточних рахунків, 

розрахунків з установами і особами  на грошових і натуральних витрат (1946, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4942  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖ с. Полковнича Маньківського 

району Київської області 

Справ: 8; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946, 1947, 1950); засідань правління колгоспу 

(1946–1950). 

Прибутково-видатковий кошторис (1950). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1945, 1948, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4943  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Андре–Марті с. Іваньки Маньківського 

району Київської області 

Справ: 10; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 10; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4944  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Іваньки Маньківського району 

Київської області 

Справ: 10; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946, 1948). 

Прибутково-видатковий кошторис (1950). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944, 1948, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4945  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Росія‖ смт. Маньківка Маньківського 

району Черкаської області 

Справ: 7; 1966–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1966–1969 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1969). 

Ліквідаційний баланс колгоспу (1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4946  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Політвідділ‖ с. Нестерівка Маньківського 

району Київської області 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1947–1950). 

Звітна доповідь голови колгоспу (1948). 

Виробничо-фінансові плани (1948, 1949). 

Акти перевірянь та ревізій діяльності колгоспу керівними органами (1944, 1948, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1948, 1949). 

Книги головних рахунків (1945–1947). Книги обліку основних засобів (1946, 1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4947  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖ с. Роги Маньківського 

району Київської області 

Справ: 10; 1945–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ: 10; 1945–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946, 1948). 

Виробничо-фінансовий план (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946, 1949). 

Книги обліку державних постачань та колгоспної торгівлі (1947, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4948  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖ с. Нестерівка Маньківського 

району Київської області 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план (1947). Фінансовий план (1946). 

Акти перевіряння діяльності колгоспу керівними органами та ревізійною комісією колгоспу 

(1946–1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1950). 

Книга головних рахунків (1948). Книги обліку державних постачань і колгоспної торгівлі, 

фондів, грошових прибутків, грошових та натуральних витрат (1948). 
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Ф. Р–4949  Буцька районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка) Черкаської 

обласної спілки споживчих і кооперативних товариств с. Буки Буцького району Черкаської 

області 

Справ: 33; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1944–1958 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1950–1952). 

Протоколи: зборів уповноважених пайовиків (1946–1956); засідань правління сільпо (1946–

1956). Постанови правління райспоживспілки (1958). 

Плани фінансово-господарської діяльності та роздрібного товарообігу райспоживспілки 

(1951, 1955, 1956). 

Акти перевіряння діяльності райспоживспілки керівними органами (1945, 1946). 

Річні статистичні звіти райспоживспілки та підвідомчих організацій з усіх показників 

діяльності (1945–1951). 

Акт при зміні керівника (1945). 

Штатні розписи, кошториси витрат райспоживспілки та підвідомчих організацій (1945, 1954, 

1957). Річні бухгалтерські звіти райспоживспілки та підвідомчих організацій (1944–1954, 

1957). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4950  Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Маньківської районної Ради депутатів трудящих смт. Маньківка Маньківського району 

Черкаської області 
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Справ: 124; 1945–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 124; 1945–1974 рр. 

Накази, інструкції Київського обласного шляхового відділу (1945); постанови, рішення 

райвиконкому (1945–1950, 1959–1962, 1965–1970). 

Річні плани роботи відділу (1967–1973). Виробничі плани будівництва та ремонту місцевих 

доріг (1945, 1947, 1950, 1966, 1969–1974). Виробничо-фінансові плани (1947–1955). Плани–

завдання робіт по колгоспах та організаціях (1948, 1961, 1966). 

Виробничі звіти про виконання планів робіт з будівництва та ремонту місцевих шляхів 

(1945–1959). Акти приймання виконаних робіт по будівництву та ремонту місцевих шляхів 

(1945, 1947, 1951, 1952, 1962, 1966–1973). 

Звіти з охорони праці та техніки безпеки (1968–1971). 

Умови на соцзмагання між шляховими відділами, соцзобов’язання відділу (1954, 1957–1962, 

1966, 1969–1973). 

Плани з праці (1965–1974). Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1949–1955, 1960–1962, 

1965–1974). Річні бухгалтерські звіти (1945, 1947, 1950–1954, 1960–1962, 1965–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4951  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях Леніна‖ с. Попівка Маньківського 

району Черкаської області 

Справ: 109; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1944–1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1946, 1954–1957). 
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Документи (акти, висновки, пропозиції) про перевіряння діяльності колгоспу керівними 

органами (1945–1952). 

Прибутково-видатковий кошторис (1944). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1944–1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 71; 1958–1975 рр. 

Статут колгоспу (1971). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1958–1962, 1965, 1972). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1972, 1973). 

П’ятирічні плани розвитку колгоспу (1959–1965, 1971–1975). Виробничо-фінансові плани 

(1959–1964, 1974, 1975). План лісового господарства колгоспу (1960). 

Основні показники виробничо–фінансових планів (1972–1975). Аналізи господарської  

діяльності колгоспу (1972, 1973). 

Агротехнічний звіт (1962). Звіти по тваринництву (1959–1961). 

Статистичні звіти про рух кадрів, списки спеціалістів сільського господарства (1971, 1972). 

Списки нагороджених передовиків сільського господарства (1973, 1974). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1971–1975). Технологічні карти колгоспу (1966, 19969, 

1972–1975). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 4; 1965–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. 

Акти перевіряння діяльності профкому (1968, 1970). 

Статистичні звіти профкому про облік членів профспілки (1968–1970). 

Річні фінансові звіти (1968–1970). 
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Ф. Р–4952  Маньківське районне споживче товариство (райст) Черкаської обласної спілки 

споживчих кооперативних товариств смт. Маньківка Маньківського району Черкаської 

області 

Справ: 269; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 264; 1945–1979 рр. 

Постанови Черкаської облспоживспілки (1972–1977); постанови, рішення райвиконкому 

(1972–1975). 

Постанови правління райст (1950–1979). 

Протоколи: економічних конференцій працівників торгівлі (1965–1970); районної 

конференції (1945); засідань правління райст; зборів уповноважених пайовиків (1945–1957, 

1970–1979); загальних зборів господарського активу та виробничих нарад (1972–1975). 

Статути: райспоживспілки (1965, 1970, 1971); райст (1972). 

Плани: господарсько–фінансової діяльності райст і підвідомчих організацій та контрольні 

цифри до них (1953, 1959–1962, 1967–1979); роздрібного товарообігу (1968, 1973–1977). 

Документи (акти, пропозиції, рішення) про перевіряння діяльності райст та підвідомчих 

організацій керівними органами (1965–1976). 

Аналізи господарської діяльності райст та підвідомчих організацій (1959, 1960, 1965–1971, 

1974–1979). Річні статистичні звіти райст та підвідомчих організацій з усіх показників (1950–

1956, 1959–1962, 1965–1979). 

Дислокація торгівельних підприємств та громадського харчування (1972, 1973, 1976). 

Соцзобов’язання працівників та акти перевіряння їх виконання (1973–1979). Колективні 

договори (1975–1979). 

Штатні розписи, кошториси витрат райст та підвідомчих організацій (1945–1947, 1977–1979). 

Зведені бухгалтерські звіти райст та річні звіти підвідомчих організацій (1955–1961, 1965–

1979). 
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Опис 2 

Справ: 5; 1980 р. 

Плани: господарсько–фінансової діяльності райст і підвідомчих організацій та контрольні 

цифри до них; роздрібного товарообігу. 

Документи (акти, пропозиції, рішення) про перевіряння діяльності райст та підвідомчих 

організацій керівними органами. 

Аналізи господарської діяльності райст та підвідомчих організацій. Річні статистичні звіти 

райст та підвідомчих організацій з усіх показників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4953  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Русалівка Маньківського 

району Черкаської області 

Справ: 129; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 85; 1951–1972 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1969, 1972). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1971–1973). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові 

плани (1951–1954, 1957–1963). Планові завдання здачі колгоспом державі 

сільськогосподарської продукції (1953). Плани агротехнічних заходів по вирощуванню та 

збиранню сільськогосподарських культур (1966, 1967). 
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Річний звіт про стан тваринництва (1955). 

Прибутково-видатковий кошторис (1951). Річний звіт про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1951). Акти ревізійної комісії колгоспу (1955, 1956). 

Земельно-шнурова книга (1950–1955). Шнурова книга обліку насіння (1969–1971). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1964–1972). 

 

 

Опис 2 

Справ: 44; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1976–1980). 

Документи (протоколи, плани, акти перевіряння, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

(1973–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4954  Районний архітектор виконавчого комітету Черкаської районної Ради депутатів 

трудящих м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 5; 1967–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1967, 1968, 1972–1974 рр. 

Документи (акти, плани, витяги) про відведення земельних ділянок під індивідуальне 

будівництво (1967, 1968, 1972, 1973). 

Технічний звіт архітектора (1974). 
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Ф. Р–4955  Виконавчий комітет Сагунівської сільської Ради народних депутатів с. Сагунівка 

Черкаського району Черкаської області 

Справ: 349; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 349; 1945–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1980); засідань виконкому (1950–1980); загальних зборів 

мешканців села (1961, 1970–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями (1953–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1950–1980). 

Плани роботи виконкому (1965, 1969, 1973–1980). 

Звіти про роботу виконкому (1958, 1959). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1953–1980). 

Довідки, інформації про організаційно-масову роботу (1948–1955, 1962–1979). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, постійних комісій (1949, 1955–1966, 1971); про стать і 

вік сільського населення, підсумки сівби та перепису худоби (1949–1955, 1960–1969). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію та голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися, особові картки депутатів (1953, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 

1971, 1973, 1975, 1977, 1980). Накази виборців депутатам та інформації про їх виконання 

(1963, 1967, 1969, 1971, 1973). 

Бюджети сільради (1946–1980). Штатні розписи (1947–1954, 1962–1967). Кошториси витрат 

(1947–1980). Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету (1946–1959, 1962–

1980). 
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Ф. Р–4956  Виконавчий комітет Хрещатицької сільської Ради депутатів трудящих с. 

Хрещатик Черкаського району Черкаської області 

Справ: 48; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1949–1952); засідань виконкому (1945–1949); загальних 

зборів мешканців села (1945, 1951, 1952). 

Плани роботи виконкому (1946). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951, 1952). 

Статистичні звіти про чисельність населення за статтю і віком, підсумки сівби та перепису 

худоби (1944–1952). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1950, 1953). 

Бюджети сільради (1947–1954). Кошториси витрат (1949–1954). Річний бухгалтерський звіт 

про виконання сільського бюджету (1951). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1946–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4957  Виконавчий комітет Ломоватської сільської Ради депутатів трудящих с. Ломовате 

Черкаського району Черкаської області 

Справ: 97; 1943–1958 рр. 
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Опис 1 

Справ: 97; 1943–1958 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944–1958); засідань виконкому (1944–1958р); загальних зборів 

мешканців села (1946, 1947, 1958). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1950–1952, 1955–1958). 

Плани роботи виконкому (1945). 

Звіти про роботу сільради (1955, 1957). 

Листування з установами районного рівня з адміністративних і фінансово–господарських 

питань, про хід заготівель сільськогосподарських продуктів (1943, 1944). 

Умови на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951–1958). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому, постійних комісій (1957); про вік і стать 

сільського населення та підсумки сівби (1944, 1947, 1954–1957). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957). 

Бюджети сільради (1946–1958). Штатні розписи (1950–1952, 1955). Кошториси витрат (1945–

1958). Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету 91948–1958). 

Акт про збитки, нанесені мешканцям села німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Відомості про хід посівів та засипання зерна в фонд Червоної Армії (1944). Акти здавання 

геодезичних знаків (1953–1957). Заяви громадян (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4958  Прокуратура Черкаського району Прокуратури Черкаської області м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 248; 1965–1984 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 248; 1965–1984 рр. 

Накази, постанови обласного прокурора (1965, 1966, 1970, 1974–1979); рішення 

райвиконкому (1968, 1972, 1973). 

Протоколи міжвідомчих та оперативних нарад. 

Аналізи, довідки про стан злочинності в районі та роботу по боротьбі зі злочинністю (1965–

1967, 1970–1974). Узагальнення практики, розгляд документів про дрібне хуліганство (1965, 

1968). 

Подання, доповідні записки в радянські органи з питань прокурорсько–слідчої роботи. 

Узагальнення роботи, доповідні записки про результати перевіряння роботи та довідки про 

роботу прокуратури (1966–1976, 1981, 1984). Аналізи з питань прокурорської та слідчої 

роботи (1968–1984). Довідки про результати перевіряння дотримання трудового 

законодавства в організаціях та установах району (1966, 1972). Річні оперативно–статистичні 

звіти прокуратури (1965–1980). 

Припинені кримінальні справи (1965–1972). Наглядові виробництва за справами (1967–1984). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4959  Городищенський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ м. Городище Черкаської області 

Справ: 115; 1967–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 83; 1967–1976 рр. 

Постанови: Черкаського обкому профспілки (1967–1971); райвиконкому (1968, 1969, 1972–

1975). 

Протоколи: районних профконференцій (1967, 1969, 1971, 1974); засідань президії райкому; 

звітно-виборних зборів в низових профорганізаціяї (1970–1976). 

Плани роботи райкому (1968, 1971–1976). 

Річні статистичні звіти райкому та низових профорганізацій з усіх видів діяльності. Звіти про 

підсумки виборів у місцевих комітетах організацій (1970, 1974–1976). 
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Прибутково-видаткові кошториси (1967–1972). Кошториси по спецкоштах (1973–1976). Річні 

фінансові плани (1967–1972). 

Книги обліку основних засобів (1967–1973). 

 

 

Опис 2 

Справ: 32; 1977–1996 рр. 

Протоколи: районних профконференцій; засідань президії райкому; звітно-виборних зборів в 

низових профорганізаціяї. 

Плани роботи райкому . 

Річні статистичні звіти райкому та низових профорганізацій з усіх видів діяльності. Звіти про 

підсумки виборів у місцевих комітетах організацій. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4960  Городищенський районний комітет професійної спілки працівників культури м. 

Городище Черкаської області 

Справ: 138; 1957–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 118; 1957–1976 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1962–1969, 1974–1976). 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1967, 1969, 1971, 1974); 

засідань президії райкому (1961–1964, 1967–1976); звітно-виборних зборів (1959–1963, 1968–

1970); загальних профзборів (1960, 1964, 1972–1974); звітно-виборних зборів місцевих 

комітетів (1968, 1971–1976). 

Плани роботи райкому (1963, 1967–1976). 
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Звіти про роботу райкому (1960, 1963, 1964, 1968, 1969). Довідки, акти про перевіряння 

роботи місцевих комітетів (1967, 1970). Статистичні звіти райкому та звіти місцевих 

комітетів з усіх видів діяльності (1961–1964, 1967–1970, 1975, 1976). 

Кошториси витрат (1962–1964, 1968–1976). Річні фінансові звіти (1962–1964, 1968–1976). 

Книги обліку коштів (1957, 1963, 1967, 1968, 1975). 

 

 

Опис 2 

Справ: 20; 1977–1984 рр. 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них; засідань президії райкому; 

звітно-виборних зборів; загальних профзборів; звітно-виборних зборів місцевих комітетів. 

Плани роботи райкому. 

Звіти про роботу райкому. Довідки, акти про перевіряння роботи місцевих комітетів. 

Статистичні звіти райкому та звіти місцевих комітетів з усіх видів діяльності. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4961  Городищенська районна Рада голів профспілкових комітетів працівників охорони 

здоров’я м. Городище Черкаської області 

Справ: 118; 1967–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 85; 1967–1977 рр. 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1967, 1970, 1971, 1974); 

засідань пленумів райкому (1972–1977); засідань президії райкому (1973–1977); звітно-

виборних профзборів членів профспілки (1971); засідань комісій райкому (1968); звітно-

виборних зборів в низових профорганізаціях (1974–1977). 
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Плани: роботи райкому (1974–1977); роботи місцевих комітетів (1968, 1969, 1973, 1974); 

організаційно–масової роботи (1967). 

Акти, довідки про перевіряння роботи місцевих комітетів (1969, 1972). Документи (плани, 

акти, інформації) про роботу комісій райкому (1967–1969, 1974). 

Документи (плани, акт, інформації) про вибори голови та членів райкому (1967, 1974). 

Зведені статистичні звіти про підсумки виборів в місцевих комітетах (1971–1973, 1977). 

Документи про громадський огляд лікувальних установ (1970, 1973–1975). 

Умови, зведення та звіти з техніки безпеки (1972, 1973). 

Соцзобов’язання медичних установ та акти про підсумки їх виконання (1972–1977). 

Звіти про соціальне страхування (1971–1976). Річні фінансові звіти (1973–1977). 

 

 

Опис 2 

Справ: 33; 1978–1996 рр. 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них; засідань пленумів райкому 

засідань президії райкому; звітно-виборних профзборів членів профспілки; засідань комісій 

райкому; звітно-виборних зборів в низових профорганізаціях. 

Плани: роботи райкому; роботи місцевих комітетів; організаційно–масової роботи. 

Акти, довідки про перевіряння роботи місцевих комітетів. Документи (плани, акти, 

інформації) про роботу комісій райкому. 

 

 

 

Ф. Р–4962  Городищенська районна Рада голів профспілкових комітетів і профспілкових 

організаторів працівників освіти і науки м. Городище Черкаської області 

Справ: 130; 1967–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 130; 1967–1996 рр. 
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Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1981). 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1967, 1969, 1971, 1979, 1981, 

1984, 1986, 1989, 1991, 1995); пленумів райкому (1967, 1971, 1974, 1975, 1980–1989); засідань 

президії райкому (1967–1975, 1979–1988); засідань Ради голів профкомів і профорганізаторів 

(1989–1993); засідань бюро Ради (1989–1996). 

Плани роботи райкому (1967–1975, 1980–1988). 

Зведені статистичні звіти райкому з усіх видів  діяльності (1967–1975, 1979–1985). 

Звіти про підсумки виборів в місцевих комітетах (1971, 1974, 1975). 

Умови на соцзмагання, соцзобов’язання працівників освіти та акти перевіряння їх виконання 

(1970–1975, 1979–1985). 

Кошториси спеціальних коштів (1967–1970, 1974, 1975, 1980–1985). Фінансові звіти по 

спецкоштах (1967–1985). Акти перевіряння фінансової дисципліни райкому(1967–1976). 

Книга обліку коштів (1967–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4963  Городищенське професійне училище цукрової промисловості Черкаського 

виробничого аграрного об’єднання цукрової промисловості м. Городище Черкаської області 

Справ: 313; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 283; 1944–1981 рр. 

Документи: керівництва і контролю, учбово-виховної роботи, учбово–виробничої роботи, 

виробничого навчання, бухгалтерського обліку і звітності. 

 

 

Опис 2д 
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Справ: 30; 1944–1973 рр. 

Документи: керівництва і контролю, учбово-виховної роботи, учбово–виробничої роботи, 

виробничого навчання, бухгалтерського обліку і звітності. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4965  Радгосп–технікум Мліївської ордена Трудового Червоного Прапора дослідної 

станції садівництва ім. Л.П.Симиренка м. Городище Черкаської області 

Справ: 313; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 252; 1944–1980 рр. 

Документи керівництва і контролю, учбово-виховної роботи, учбово–виробничої роботи, 

заочного відділу, бухгалтерського обліку і звітності. 

 

 

Опис 2 

Справ: 24; 1944–1947 рр. 

Документи керівництва і контролю, учбово-виховної роботи, учбово–виробничої роботи, 

заочного відділу, бухгалтерського обліку і звітності. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 37; 1961–1976 рр. 

Документи керівництва і контролю, учбово-виховної роботи, учбово–виробничої роботи, 

заочного відділу, бухгалтерського обліку і звітності. 
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Ф. Р–4966  Черкаське виробниче будівельно–монтажне об’єднання ―Черкасибуд‖ Української 

державної будівельної корпорації ―Укрбуд‖ м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 2386; 1968–1992 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 909; 1968–1979 рр. 

Документи секретаря, головного механіка, головного енергетика, головного технолога, 

відділів: планово-економічного, технічного, кадрів і спецроботи, праці і зарплати, 

виробничого, фінансового, капітального будівництва, охорони праці і техніки безпеки та 

контрольно–ревізійного, бухгалтерії, старшого юрисконсульта, редакції газети 

―Будівельник‖. 

 

 

Опис 2 

Справ: 969; 1980–1988 рр. 

Документи секретаря, головного механіка, головного енергетика, головного технолога, 

відділів: планово-економічного, технічного, кадрів і спецроботи, праці і зарплати, 

виробничого, фінансового, капітального будівництва, охорони праці і техніки безпеки та 

контрольно–ревізійного, бухгалтерії, старшого юрисконсульта, редакції газети ―Будівельник‖ 

та будівельного лабораторії, профспілкового комітету комбінату, профспілкового комітету 

апарату управління, комітету народного контролю. 

 

 

Опис 3д 

Справ: 108; 1968–1979 рр. 

Документи секретаря, головного механіка, головного енергетика, головного технолога, 

відділів: планово-економічного, технічного, кадрів і спецроботи, праці і зарплати, 

виробничого, фінансового, капітального будівництва, охорони праці і техніки безпеки та 
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контрольно–ревізійного, бухгалтерії, старшого юрисконсульта, редакції газети ―Будівельник‖ 

та будівельного лабораторії, профспілкового комітету комбінату, профспілкового комітету 

апарату управління, комітету народного контролю. 

 

 

Опис 4 

Справ: 156; 1989–1992 рр. 

Документи секретаря, головного механіка, головного енергетика, головного технолога, 

відділів: планово-економічного, технічного, кадрів і спецроботи, праці і зарплати, 

виробничого, фінансового, капітального будівництва, охорони праці і техніки безпеки та 

контрольно–ревізійного, бухгалтерії, старшого юрисконсульта, редакції газети ―Будівельник‖ 

та будівельного лабораторії, профспілкового комітету комбінату, профспілкового комітету 

апарату управління, комітету народного контролю. 

 

 

Опис 5 

Справ: 21; 1978–1982 рр. 

Постанови, заходи обласного та міського комітетів народного контролю.  

Протоколи: першої конференції по виборах комітету народного контролю та документи до 

них (1978, 1980); засідань комітету народного контролю 

Акти, довідки про роботу комітету. Статистичні звіти комітету та підвідомчих груп 

народного контролю. 

Відомості про підсумки виборів і звітів комітету та груп народного контролю (1980). 

Списки членів груп народного контролю (1978). 

 

 

Опис 6ос 

Справ: 166; 1969–1989 рр. 

Накази Міністерства промислового будівництва УРСР з особового складу (1970–1975). 

Накази начальника комбінату з особового складу; розпорядження начальника комбінату з 

особового складу (1969–1975). Накази начальника комбінату про розміщення випускників 

учбово–курсового комбінату (1976–1985). 
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Заяви працівників і службовців про приймання, переміщення та збільшення (1969–1975, 

1980–1986). Особові справи звільнених працівників і службовців. Особові картки звільнених 

працівників і службовців (1969–1984). 

Документи (акти, пояснюючі записки, витяги та інш.) обслідувань нещасних випадків, 

пов’язаних з виробництвом (1970–1972, 1975–1988). 

Списки резерву керівного складу (1976–1978). 

Відомості нарахування зарплати працівникам і службовцям комбінату. Розрахункові 

відомості по нарахуванню зарплати працівникам профкому (1983–1986). 

 

 

Опис 7ос 

Справ: 22; 1989–1992 рр. 

Заяви працівників і службовців про приймання, переміщення та збільшення. Особові справи 

звільнених працівників і службовців. Особові картки звільнених працівників і службовців. 

Відомості нарахування зарплати працівникам і службовцям комбінату. Розрахункові 

відомості по нарахуванню зарплати працівникам профкому 

 

 

Опис 1м 

Справ: 35; 1969–1982 рр. 

Протоколи: обласних звітно-виборних конференцій (1971); звітно-виборних профзборів та 

документи до них (1969, 1976, 1979, 1981); загальних зборів членів профспілки (1969–1979); 

засідань місцевого комітету. Звітні доповіді голови місцевого комітету (1978–1980). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1969–1976, 1979, 1980). 

Кошториси прибутків та витрат (1969–1972, 1979–1982). Річні фінансові звіти (1969–1972, 

1979–1982). 
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Ф. Р–4967  Чорнобаївський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 19; 1965–1967 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1965–1967 рр. 

Протоколи: районної профконференції та документи до них (1967); засідань райкому; звітно-

виборних зборів з низових профорганізаціях. 

Плани роботи райкому. 

Річні статистичні звіти райкому та місцевих комітетів з усіх видів діяльності. Інформації з 

усіх видів профроботи (1966). 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4968  Чорнобаївський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 94; 1951–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 94; 1951–1982 рр. 

Постанови: Черкаського обкому профспілки (1975, 1977); президії райкому (1965, 1966, 

1969–1979). 

Протоколи: районних профконференцій (1959, 1961, 1965, 1971, 1979, 1981); пленумів 

райкому (1956, 1959, 1960, 1971–1974, 1978–1982); засідань президії райкому (1955–1959, 

1971–1974, 1977–1982); загальних зборів членів профспілки (1951–1954); звітно-виборних 

зборів в низових профорганізаціях (1980). 
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Плани роботи райкому (1958–1960, 1972–1982). 

Зведені звіти райкому з усіх видів діяльності (1953, 1958–1965, 1972–1982). 

Акти перевіряння соцзмагання в системі райспоживспілки (1971). Список бригад 

комуністичної праці (1968). 

Кошториси витрат (1975–1982). Річні фінансові звіти (1971–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4969  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Тимошівка Маньківського 

району Київської області 

Справ: 9; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946, 1949, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4970  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖ с. Мала Маньківка 

Маньківського району Київської області 

Справ: 11; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 11; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1949, 1950). 

Промисловий план (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Головна книга (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4971  Городищенська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Городище Черкаської 

області 

Справ: 234; 1946–1948, 1956–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 176; 1956–1976 рр. 

Документи організаційно–методичного кабінету, паталогоанатомічного відділення, інженера 

з кадрів, інженера з охорони праці, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 55; 1977–987 рр. 

Документи організаційно–методичного кабінету, паталогоанатомічного відділення, інженера 

з кадрів, інженера з охорони праці,  бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 
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Справ: 3; 1946–1948 рр. 

Місячні звіти лікарні. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4972  Районний архітектор виконавчого комітет Канівської районної Ради депутатів 

трудящих м. Канів Черкаської області 

Справ: 28; 1965–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1965–1975 рр. 

Рішення, розпорядження та листи органів вищого рівня. 

Протоколи технічних нарад. 

Довідки, листи про діяльність архітектора, направлені органам вищого рівня. Звіти 

технічного бюро (1966–1973). 

Штатні розписи (1971–1975). Кошториси прибутків та витрат (1967, 1971–1975). Річні 

бухгалтерські звіти (1974, 1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4973  Канівський районний комітет професійної спілки медичних працівників м. Канів 

Черкаської області 

Справ: 78; 1965–1975 рр. 

 



2289 

 

Опис 1 

Справ: 78; 1965–1975 рр. 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1969, 1971, 1974); пленумів 

райкому (1967–1975); засідань президії райкому; звітно-виборних зборів райкому (1967); 

звітно-виборних зборів в низових профорганізаціях та документи до них (1970–1975). 

Плани роботи райкому (1967–1975). 

Листи про роботу райкому, направлені органам вищого рівня (1969–1975). Статистичні звіти 

райкому з усіх видів діяльності (1967, 1970–1975). 

Плани роботи навчання профактиву та списки членів (1970, 1971, 1975). 

Документи (протоколи, списки, інформації, книги обліку) про участь працівників у русі за 

комуністичну працю (1972–1976). 

Соцзобов’язання медичних працівників, довідки та інформації про їх виконання (1972–1975). 

Кошториси прибутків та витрат (1971–1974). Річні фінансові звіти (1971–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4974  Бобрицьке сільське професійно–технічне училище №7 Черкаського обласного 

управління професійно–технічної освіти с. Бобриця Канівського району Черкаської області 

Справ: 149; 1956–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 125; 1956–1975 рр. 

Накази, рішення та листи органів вищого рівня. 

Плани навчально–виховної роботи (1966–1973). 

Акти, довідки, пропозиції з обстеження роботи училища працівниками Черкаського 

облуправління професійно–технічної освіти (1957–1973). 
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Інформації, листи училища про навчально–виховну, культурно–масову роботу та 

господарську діяльність, направлені органам вищого рівня. 

Протоколи засідань Ради гуртожитку училища (1966, 1969, 1970). 

Статистичні звіти про кількісний та якісний склад і рух контингенту учнів. 

Звіти про збирання урожаю сільськогосподарських культур в учбовому господарстві училища 

(1967–1970). 

Соцзобов’язання колективу училища та акти перевіряння їх виконання (1956–1959, 1964–

1975). 

Плани з праці (1969–1975). Штатні розписи, кошториси витрат (969–1975). Річні 

бухгалтерські звіти (1969–1974). 

 

 

Опис 1у 

Справ: 4; 1969, 1973, 1975 рр. 

Протоколи: учнівської звітно-виборної профконференції (1973); об’єднаних засідань комітету 

комсомолу та профспілкового учнівського комітету (1969, 1975); учнівських профзборів 

(1975). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 20; 1968–1975 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки працівників професійно–технічної освіти (1972). 

Протоколи: профспілкових зборів (1972–1975); засідань місцевого комітету профспілки 

(1972–1975). 

Акти перевіряння діяльності місцевого комітету керівними органами (1974, 1975). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси прибутків та витрат (1969–1974). Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р–4975  Степанецьке сільське професійно–технічне училище № 5 Черкаського обласного 

управління професійно–технічної освіти с. Степанці Канівського району Черкаської області 

Справ: 402; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 335; 1944–1975 рр. 

Накази, рішення та листи органів вищого рівня (1950, 1953–1976). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1966–1976); засідань методичної комісії та документи 

до них (1967, 1968). 

Перспективний план роботи училища (1964). Плани: роботи педагогічної ради (1955–1975); 

політико–виховної та методичної роботи (1953); роботи постійно–діючого семінару по 

вивченню нової техніки, технології виробництва та передових методів праці для викладачів 

та майстрів виробничого навчання (1962–1967, 1974, 1975). 

Акти, довідки про перевіряння навчально–виховної, культурно-масової роботи та 

господарської діяльності училища представником облуправління професійно–технічної 

освіти (1962–1969). 

Довідки, листи про навчально–виробничу, культурно–масову роботу та господарську 

діяльність училища, направлені органам вищого рівня(1953–1956, 1965–1976). Звіти: про 

навчально–виховну роботу (1954, 1964–1975); про методичну роботу (1966, 1970, 1973–1975). 

Плани: прийому та випуску учнів (1962, 1970–1975); підготовки механізаторських кадрів 

(1947). Звіти, списки про якісний та кількісний склад кадрів (1952, 1956, 1964–1975). Звіти 

про наявність та рух контингенту учнів (1952, 1955–1960, 1964–1975). 

Технічний паспорт Степанецької школи механізації сільського господарства (1952). Паспорти 

училища (1954–1956, 1961, 1974). 

Журнали обліку відвідувань занять у викладачів та майстрів виробничого навчання 

заступником директора з навчально–виробничої діяльності (1967–1973). 

Соцзобов’язання колективу училища та акти перевіряння їх виконання (1959, 1962, 1966–

1974). 

Штатні розписи (1949–1976). Кошториси прибутків та витрат: училища; учбового 

господарства (1947–1976). Річні бухгалтерські звіти. 
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Опис 1у 

Справ: 15; 1970–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних учнівських профзборів (1970); засідань учнівського комітету 

профспілки. 

Плани роботи учнівського комітету (1970–1972). 

Підсумки соцзмагання між групами (1974, 1975). 

Кошториси прибутків та витрат (1973–1975). Річні фінансові звіти (1974, 1975). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 52; 1959–1975 рр. 

Постанови, рішення Черкаського обкому профспілки професійно–технічної освіти (1967). 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1965–1975); засідань місцевого комітету 

(1964–1975). 

Плани роботи місцевого комітету (1959, 1962–1966, 1969–1975). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1960, 1961, 1964–1970, 1973). 

Кошториси прибутків та витрат (1963–1975). Річні фінансові звіти (1960, 1961, 1964–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4976  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Росія‖ с. Прохорівка Канівського району 

Черкаської області 

Справ: 100; 1959–1976 рр. 
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Опис 1 

Справ: 85; 1959–1971 рр. 

Статути: артілі (1965); колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (2969–1971). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові 

плани. Агротехнічні заходи по вирощуванню та збиранню сільськогосподарських культур 

(1966). 

Звіти про стан тваринництва (1959, 1961, 1966). Документи про підготовку колгоспних кадрів 

(1959, 1962). 

Умови, кошториси з капітального будівництва (1960–1963). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1959–1966). Протоколи, акти 

ревізійної комісії колгоспу. 

Документи (ґрунтові карти, плани, схеми сівозмін, перехідні таблиці) про історію полів 

(1959–1962). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1967–1971). Шнурова книга обліку 

насіння (1967–1968). 

 

 

Опис 2 

Справ: 15; 1972–1976 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; бригадних зборів 

колгоспників (1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4977  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Прохорівка 

Гельмязівського району Черкаської області 

Справ: 22; 1950–1958 рр. 
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Опис 1 

Справ: 22; 1950–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1955). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1958). Протоколи, акти 

ревізійної комісії колгоспу (1955–1958). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1957–1960). Сортонасінева книга (1958–1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4978  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського хут. Луковиця 

Переяслав–Хмельницького району Київської області 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1951); засідань правління колгоспу (1945–

1951). 

Виробничий план (1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 
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Ф. Р–4979  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Зарубинці Переяслав–

Хмельницького району Київської області 

Справ: 13; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Виробничо-фінансовий план (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4980  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях Леніна‖ с. Зарубинці Переяслав–

Хмельницького району Київської області 

Справ: 24; 1951–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1951–1958 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1955, 1957). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1952, 1955). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 
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Ф. Р–4981  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комсомолу с. Григорівка Переслав–

Хмельницького району Київської області 

Справ: 64; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 64; 1944–1958 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1954–1958). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1958). 

Виробничі плани (1944–1953, 1957). 

Прибутково-видаткові кошториси (1954–1957). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків та їх розприділення (1944, 1946, 

1953). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4982  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе с. Трахтемирів Переяслав–

Хмельницького району Київської області 

Справ: 33; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1944–1958 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому (1955, 1956). 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1948–1957); засідань правління колгоспу 

(1944, 1945, 1948–1957). 

Виробничі плани (1948, 1955). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків та їх розприділення (1944, 1947, 

1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4983  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях Леніна‖ с. Григорівка Переяслав–

Хмельницького району Київської області 

Справ: 55; 1959–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1959–1970 рр. 

Директиви, рішення райвиконкому (1959–1961, 1964). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1965–1969). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книги обліку основних засобів, фондів та затрат на виробництво (1961, 1963). 
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Ф. Р–4984  Черкаський філіал Українського державного інституту проектування садів і 

виноградників ―Укрдіпросад‖ Міністерства харчової промисловості СРСР м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 217; 1967–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 174; 1967–1983 рр. 

Накази, розпорядження: інституту ―Укрдіпросад‖ (1977–1983); Головплодвинпрому (1977–

1981); Республіканської проектної контори ―Укрсадпроект‖ (1967–1974); рішення, 

розпорядження облвиконкому (1967–1971, 1980, 1981). Накази директора філіалу з основної 

діяльності (1976–1983). 

Протоколи: засідань технічної Ради; засідань–секції техради відділу проектування садів 

(1977–1983). 

Тематичні плани проектно–розвідувальних робіт. 

Річні статистичні звіти: про виконання тематичних планів (1975–1983); про видавання 

проектів (1967–1973). 

Документи: тематичні плани, протоколи з раціоналізації та винахідництва (1976–983); 

(розрахункові баланси, ліміти фінансування, плани, кошториси) з капітального будівництва 

(1976–1981); (протоколи, плани, постанови, статзвіти) про роботу первинної організації 

науково–технічного товариства (1977–1982). 

Документи (довідки, інформації, статзвіти, списки спеціалістів) про роботу з кадрами. 

Річні та квартальні показники соцзмагання (1976–1982). 

Плани з праці. Штатні розписи, кошториси витрат (1976–1982). Річні бухгалтерські звіти. 

Документи (протоколи, колдоговір, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1983, 1984). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 43; 1968–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1973, 1975, 1979–1982); загальних зборів членів 

профспілки (1973–1982); засідань місцевого комітету (1970–1982). 

Плани роботи місцевого комітету (1973–1975). 
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Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1973–1975). 

Соцзобов’язання працівників філіалу та підсумки їх виконання (1968, 1972–1982). Колективні 

договори(1979–1982). 

Кошториси витрат (1973–1982). Річні фінансові звіти (1973–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4985  Черкаська обласна державна станція з племінної роботи і штучному осіменінню 

сільськогосподарських тварин с. Новодмитрівка Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 401; 1961–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 401; 1961–1980 рр. 

Накази: Міністерства сільського господарства УРСР (1961, 1962); Черкаського облуправління 

сільського господарства (1961–1967); постанови, рішення облвиконкому (1961, 1965–1967). 

П’ятирічні плани з племінної роботи (1965–1980). Зведені виробничо-фінансові плани станції 

та виробничо-фінансові плани державних племінних станцій області. Виробничо-фінансові 

плани підсобного господарства станції (1961, 1962). 

Виробничо–зоотехнічні звіти станції та державних племінних станцій області. Інформації, 

відомості та звіти про хід штучного осіменіння сільськогосподарських тварин та стан 

тваринництва (1965–1970). Зведені відомості по бонітуванню великої рогатої худоби (1961–

1971). 

Документи (плани, ліміти фінансування, титульні списки, звіти) з будівництва (1962–1970). 

Звіти про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом (1965–1970). 

Статистичні звіти про чисельність адміністративно–управлінського персоналу, чисельність та 

склад спеціалістів і розприділення всіх працюючих по займаних посадах (1961–1973). 

Колективні договори між адміністраціями та профорганізаціями державних племінних 

станцій області (1977–1980). 
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Зведені плани з праці станції і плани з праці держплемстанцій та звіти про їх виконання 

(1961–1975). Штатні розписи, кошториси витрат станції та держплемстанцій. Зведені 

бухгалтерські звіти станції та річні бухгалтерські звіти держплемстанцій області. 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1979, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4986  Черкаський міжколгоспний трест ―Промбудматеріали‖ Черкаського 

міжколгоспного об’єднання по будівництву ―Облміжколгоспбуд‖ м. Черкаси Черкаської 

області 

Справ: 704; 1967–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 663; 1967–1986 рр. 

Постанови: Ради ―Облмміжколгоспбуду‖ про створення тресту (1967); ―Укрміжколгоспбуду‖ 

(1978–1980); Черкаського ―Облмежколгоспбуду‖ (1978–1980). Накази, розпорядження 

керуючого тресту з основної діяльності. Розпорядження керуючого тресту та головного 

інженера з виробничих питань (1970–1985). 

П’ятирічні плани діяльності тресту і підвідомчих підприємств та довідки про хід і підсумки їх 

виконання (1971–1975). Техніко–промислово–фінансові плани тресту та підвідомчих 

підприємств. Зведений фінансовий план тресту. Річні плани виробництва валової та товарної 

продукції тресту. 

Зведені річні звіти тресту про виконання основних техніко–економічних показників. Річні 

статистичні звіти тресту та підвідомчих підприємств про виконання планів з продукції. 

Аналізи собівартості товарної продукції. Річні звіти, баланси запасів корисні копалин та дані 

про роботу підприємств з видобутку нерудних будматеріалів. Зведені річні статистичні звіти 

про механізацію основних видів робіт, роботу грузового транспорту, наявність гаражів, 

автомобілів та виконання планів механізації трудомістких робіт. 

Зведені річні статистичні звіти тресту та підвідомчих підприємств: з раціоналізації і 

винахідництва (1971–1985); про впровадження нової техніки, прогресивних методів 

будівництва та передового досвіду (1971–1985). Плани, заходи та звіти з охорони праці і 

техніки безпеки. 

Річні звіти про роботу з кадрами. 
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Соцзобов’язання колективу тресту та підсумки соцзмагання. 

Штатні розписи, кошториси витрат тресту та підвідомчих підприємств. Зведені річні 

бухгалтерські звіти тресту та річні бухгалтерські звіти підвідомчих підприємств. Акти 

комплексних ревізій, доповідні записки про результати виробничо-фінансової діяльності 

тресту (1967, 1974–1985). Протоколи засідань балансових комісій про роботу підвідомчих 

підприємств (1967–1976). 

Ліквідаційний баланс тресту (1986). 

Документи (протоколи, колдоговори, кошториси, звіти) об’єднаного комітету профспілки 

(1981–1986). 

 

 

Опис 1п 

Справ: 28; 1978–1980 рр. 

Протоколи засідань та постанови побудкому і його президії; протоколи звітно-виборних 

профзборів підвідомчих підприємств (1978). Плани роботи, довідки та звіти про роботу 

постійно–діючих виробничих нарад (1979, 1980). 

Статистичні звіти профкомітетів про членство, соцзмагання та з інших видів діяльності. 

Звітні доповіді, статистичні звіти про підсумки звітів та виборів (1979, 1980). 

Соцзобов’язання колективів та підсумки соцзмагання. Колективні договори підвідомчих 

підприємств та документи про перевіряння їх виконання. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 13; 1967–1977 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1975–1977); загальних зборів членів профспілки; 

засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету про членство, соцзмагання та з інших питань. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р–4987  Черкаський філіал Київського ордена Леніна політехнічного інституту ім. 50–

річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції Міністерства вищої і середньої 

спеціальної освіти УРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 624; 1960–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 532; 1960–1983 рр. 

Документи канцелярії, Ради філіалу, учбової Ради, учбової частини, інспектора по кадрах, 

підготовчого відділення, приймальної комісії, інженера з техніки безпеки, кафедр: 

загальнонаукових дисциплін, загальнотехнічних дисциплін, гуманітарних дисциплін, фізики і 

хімії, математики і механіки, іноземних мов та технології машинобудування. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 54; 1962–1985 рр. 

Документи канцелярії, Ради філіалу, учбової Ради, учбової частини, інспектора по кадрах, 

підготовчого відділення, приймальної комісії, інженера з техніки безпеки, кафедр: 

загальнонаукових дисциплін, загальнотехнічних дисциплін, гуманітарних дисциплін, фізики і 

хімії, математики і механіки, іноземних мов та технології машинобудування. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 38; 1961–1966, 1972–978 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1964, 1965, 1972–1978); загальних зборів членів 

профспілки (1962, 1963, 1973–1978); засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1973–1977). 

Статистичні звіти про підсумки виборів місцевого комітету, профспілкове членство та 

соцзмагання (1965, 1966, 1972–1978). 
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Соцзобов’язання колективу та підсумки їх виконання (1976–1978). 

Кошториси витрат (1966, 1972–1978). Річні фінансові звіти (1966, 1972–1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4988  Інспектура державної статистики Ладижинського району Центрального 

статистичного управління с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської області 

Справ: 147; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 147; 1944–1959 рр. 

Основні показники розвитку господарства та культури району (1950–1958). 

Документи: з обліку дрібної підсобної промисловості (1944, 1947–1959); Всесоюзного 

перепису дрібної підсобної промисловості (1945, 1946, 1956). 

Зведення та річні звіти: про заготівлі сільськогосподарських продуктів (1952–1959); про стан 

тваринництва та облік породистої худоби (1949–1959). Документи з перепису худоби. 

Документи з обліку посівних площ, сортових посівів та урожайності. Документи перепису 

плодово–ягідних насаджень (1952, 1953). 

Зведені дані про наявність автотранспорту та тракторів. 

Зведені річні звіти про наявність сільського житлового фонду та статистику капітального 

будівництва (1953–1957). 

Зведені звіти про кількість населення, звіти про чисельність механічного руху населення, 

щоденники актів цивільного стану. Документи Всесоюзного перепису населення (1959). 

Звіти про облік праці та звіти з праці промислових підприємств, списки підприємств, установ 

та організацій району (1951–1958). 

Зведені звіти про роботу культурно–освітніх установ та шкіл району (1950–1957). 
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Ф. Р–4989  Уманський районний комітет професійної спілки працівників і службовців 

сільського господарства та заготівель м. Умань Черкаської області 

Справ: 124; 1965–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 124; 1965–1975 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки. 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1967, 1971–1974); пленумів 

райкому та документи до них; засідань президії райкому та документи до них; звітно-

виборних зборів в низових профорганізаціях та документи до них. 

Плани: роботи райкому (1970–1975); проведення занять з членами профактиву (1967, 1969–

1975). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. Плани роботи,  довідки та інформації про 

роботу комісій райкому (1970–1975). 

Звіти про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом (1970–1975). 

Зведені профбюджети райкому, бюджети державного соціального страхування та річні звіти 

про їх виконання. Кошториси централізованого союзного фонду соціального страхування 

колгоспників та річні звіти про їх виконання (1970–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4991  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Зоря комунізму‖ с–ще Руська Поляна 

Черкаського району Черкаської області 

Справ: 219; 1950–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 130; 1950–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1950, 1953–1962, 1965–1972). 

Історична довідка колгоспу (1960). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970–1972). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1955–1960). Виробничо-фінансові 

плани (1954–1962). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу та довідки про роботу (1951, 1953, 1957, 1970). 

Характеристики передовиків, спеціалістів сільського господарства – кандидатів в учасники 

Всесоюзної сільськогосподарської виставки, списки кандидатів (1951, 1954, 1955, 1958, 

1970). 

Прибутково-видаткові кошториси (1952, 1953). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1950–1952, 1964, 1965). 

Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1966–1975). Шнурові книги обліку насіння (1969–

1972). 

Книги обліку планових завдань по рослинництву, фондів, виконаних робіт і затрат трудоднів, 

грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та натуральних затрат 

(1953). 

Багатотиражна газета колгоспу ―Зоря комунізму‖ (1957–1972). 

 

 

Опис 2 

Справ: 66; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1973–1975); загальних зборів уповноважених 

членів колгоспу (1976–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Багатотиражна газета колгоспу ―Зоря комунізму‖. 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 
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Опис 1м 

Справ: 23; 1964–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1968); загальних зборів членів профспілки; засідань 

профспілкового комітету. Звітні доповіді голови профкому (1965–1969). 

Плани роботи профкому (1965, 1972). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1964–1967, 1971, 1972). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти (1971, 1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4992  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Думанці Черкаського району 

Черкаської області 

Справ: 124; 1949–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 101; 1949–1976 рр. 

Статут артілі (1969). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1961–1973). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1976). 

Виробничо-фінансові плани (1954–1958, 1961). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1970–1973). 

Агрономічний звіт (1976). 

Соцзобов’язання колгоспу (1957, 1961). 
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Прибуткові–видаткові кошториси (1954, 1955). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1952, 1953, 1964, 1965, 1974, 1975). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1956–1960, 1966–1976). Шнурові книги обліку насіння 

(1962–1976). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1953). 

Акт ліквідації колгоспу (1976). 

 

Опис 1м 

Справ: 23; 1964–1976 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. 

Плани роботи профкому (1973–1976). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1967–1972). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти (1966–1972, 1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4993  Чорнобаївське районне виробниче об’єднання по виробничо–технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого об’єднання по 

виробничо–технічному забезпеченню сільського господарства смт. Чорнобай 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 242; 1961–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 177; 1961–1980 рр. 

Постанови Колегії Українського об’єднання ―Укрсільгосптехніка‖ (1968). Накази керуючого 

об’єднання з основної діяльності. 
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Протоколи: техніко–економічної Ради та документи до них (1971–1980); виробничих нарад 

(1973, 1974). 

П’ятирічні плани розвитку об’єднання (1971–1980). Виробничо–торгівельно–фінансові плани 

(1966–1969). Виробничо-фінансові плани (1962, 1963, 1977–1980). 

Річні звіти про діяльність об’єднання (1967, 1968, 1977). 

Документи: (протоколи, картки, статзвіти) з раціоналізації і винахідництва (1975–1980); 

плани та звіти про розвиток і впровадження нової техніки (1976–1980); (плани, титульні 

списки, звіти, акти приймання робіт) з капітального будівництва (1962–1969); (плани, заходи, 

акти) з охорони праці і техніки безпеки (1970–1980). 

Плани підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, річні звіти про роботу з кадрами (1975–

1980). Річні статистичні звіти про чисельність працівників апарату управління, чисельність та 

склад спеціалістів (1977–1980). 

Соцзобов’язання колективу райоб’єднання та документи про підсумки їх виконання (1976–

1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1964–1966, 1969, 1977–1980). Річні бухгалтерські звіти 

(1978–1980). Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності об’єднання 

(1977–1979). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 65; 1961–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1961–1963); загальних зборів членів профспілки 

(1961–1963, 1966–1972); засідань профспілкового комітету (1965–1975). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1965–1970, 1974, 1975). 

Соцзобов’язання колективу об’єднання (1966–1975). Колективні договори (1966–1975). 

Кошториси прибутків та витрат (1963–1970, 1974). Річні фінансові звіти (1964–1970, 1973). 

 

 

 

 

Ф. Р–4994  Радгосп ―Поляна‖ м. Черкаси Черкаської області 
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Справ: 135; 1968–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 112; 1968–1977 рр. 

Накази Міністерства торгівлі УРСР (1970); накази, постанови Черкаського облуправління 

торгівлі (1969–1974). 

Статути радгоспу (1971, 1975). 

Протоколи засідань, плани роботи: техніко–економічної ради (1976, 1977); бюро 

економічного аналізу (1973–1975). 

П’ятирічний план розвитку господарства радгоспу (1971–1975). Виробничо-фінансові плани. 

Фінансові плани (1971–1977). Плани з праці та звіти про їх виконання. 

Аналізи виконання планів сільськогосподарської продукції по радгоспу (1973). Основні 

показники виробничо–фінансових планів (1976–1977). 

Документи: (накази, заяви, розрахунки) з раціоналізації і винахідництва (1974, 1975); звіти 

про розвиток та впровадження нової техніки (1974, 1975); звіти про потерпілих при нещасних 

випадках, пов’язаних з виробництвом та освоєння коштів на заходи з охорони праці (1969, 

1970). Статистичні звіти про чисельність адміністративно–управлінського персоналу та 

розприділення всіх працюючих по займаних посадах. 

Агрономічні звіти (1974, 1975). Річні ветеринарні звіти (1974, 1975). Довідки основних 

економічних показників роботи радгоспу. 

Договори на соцзмагання між радгоспами, соцзобов’язання радгоспу та підсумки їх 

виконання (1969–1976). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

радгоспу. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності радгоспу (1970–1977).  

 

 

Опис 1м 

Справ: 23; 1967–1977 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1974, 1975); засідань місцевого комітету 

(1967–1971); засідань робітничого комітету (1971–1978). 

Плани роботи робітничого комітету (1969, 1970, 1975). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1969, 1970). 
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Колективні договори (1971–1977). 

Кошториси прибутків та витрат (1969, 1971, 1975). Річні фінансові звіти (1971, 1975, 1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4995  Вереміївський рибний колгосп ім. Шмідта с. Вереміївка Чорнобаївського району 

Черкаської області 

Справ: 285; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 280; 1946–1980 рр. 

Накази, розпорядження Київської міжколгоспної рибколгоспспілки (1949–1956); рішення, 

розпорядження Полтавської обласної контори рибного господарства (1959–1963); накази 

Черкаського тресту рибного господарства (1964–1966). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

П’ятирічні плани розвитку господарства колгоспу (1971–1980). Плани вилову риби та 

рибоводних меліоративних робіт (1967–1980). Виробничо-фінансові плани. 

Основні показники господарської діяльності колгоспу (1970–1978) 

Агрономічні звіти (1967–1980). Звіти про виробництво продукції тваринництва (1967–1978). 

Відомість про урожай сільськогосподарських культур (1965–1969). Звіти: про виконання 

планів по рибоводній меліорації у звичайних водоймах (1969–1978); про капітальні вкладення 

в колгоспі (1969–1978). Статистичні звіти та відомості про роботу з кадрами (1970–1978). 

Листування з організаціями вищого рівня з питань діяльності колгоспу (1951–1965). 

Документи (характеристики, подання, списки) про нагородження працівників колгоспу 

урядовими нагородами та почесними грамотами (1975, 1976). 

Звіти про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом та освоєння коштів 

на заходи з охорони праці (1967–1978). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання працівників колгоспу (1949, 1952, 

1953, 1970, 1973, 1974). 
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Прибутково-видаткові кошториси (1946–1962). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1946–1971, 1975, 1979, 1980). Акти ревізій фінансово-господарської 

діяльності колгоспу (1963–1978). 

Документи: (протоколи, плани, звіт) групи народного контролю (1980); (протоколи, 

соцзобов’язання та акти виконання, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1979, 1980). 

 

 

Опис 2 

Справ: 5; 1977, 1978 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів; засідань профспілкового комітету. 

Статистичні звіти профспілкового комітету з усіх видів діяльності. 

Кошторис прибутків та витрат (1978). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4996  Прокуратура Чигиринського району Прокуратури Черкаської області м. Чигирин 

Черкаської області 

Справ: 338; 1944–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 321; 1955–1984 рр. 

Протоколи міжвідомчих нарад (1958–1984). Протоколи та довідки про участь громадськості у 

боротьбі зі злочинністю та порушеннями законності (1964, 1967–1972). 

Подання, інформації, які виносяться прокуратурою на розгляд в радянські, партійні та 

профспілкові органи (1960–1984). Аналізи, огляди, узагальнення з окремих галузей 

прокурорсько–слідчої роботи (1958–1984). Акти ревізій, довідки про виконання пропозицій 

за результатами перевірянь (1959, 1963, 1966, 1970–1984). 
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Доповіді, довідки та звіти про роботу прокуратури (1960–1966, 1973). Річні оперативно–

статистичні звіти прокуратури (1955–1972). 

Припинені кримінальні справи (1955–1967, 1971–1984). Наглядові виробництва за справами 

(1958–1984). 

 

 

 

Опис 2 

Справ: 17; 1944–1954 рр. 

Річні оперативно–статистичні звіти прокуратури (1951–1954). 

Припинені кримінальні справи (1946–1949). Наглядові виробництва за справами (1949, 1952, 

1953). 

Реєстраційна картка, штатні розписи та кошториси витрат (1944–1950, 1953). Річні 

бухгалтерські звіти (1944, 1945, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4997  Чигиринський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації м. Чигирин Черкаської області 

Справ: 71; 1957–1959, 1963–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1957–1959, 1963–1974 рр. 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1963, 1965, 1971, 1974); 

пленумів райкому та документи до них (1957, 1958, 1965–1973); засідань президії райкому 

(1957, 1958, 1965–1969, 1972, 1974); звітно-виборних зборів в низових профорганізаціях 

(1957, 1959, 1964, 1967–1973). 

Плани роботи райкому (1965, 1966, 1973, 1974). 
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Зведені статистичні звіти райкому та низових профорганізацій про профспілкове членство та 

соцзмагання (1966, 1972–1974). 

Колективні договори між адміністрацією Чигиринської райспоживспілки та райкомом (1972–

1974). 

Кошториси витрат (1970–1974). Річні фінансові звіти (1970–1974). 

 

 

Опис 2 

Справ: 23; 1975–1980 рр. 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них; пленумів райкому та 

документи до них; засідань президії райкому; звітно-виборних зборів в низових 

профорганізаціях. 

Плани роботи райкому. 

Зведені статистичні звіти райкому та низових профорганізацій про профспілкове членство та 

соцзмагання. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4998  Виконавчий комітет Вербуватської сільської Ради народних депутатів с. 

Вербувата Христинівського району Черкаської області  

Справ: 212; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 212; 1950–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1952–1956, 1959–1980); засідань виконкому (1957–1980); 

загальних зборів–мешканців села (1964, 1970–1973, 1976–1980); звітних зборів виборців та 

звіти депутатів перед виборцями (1963–1980). 

Плани роботи, списки постійних комісій (1955–1982). 
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Акти, рішення та довідка про перевіряння діяльності сільради керівними органами (1978–

1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1954–1957, 1963, 

1965, 1969, 1971, 1978, 1979). Інформації про організаційно-масову роботу (1959, 1962, 1964, 

1977, 1978). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1955, 1978). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, особові картки документів (1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 

1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975–1977, 1980). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти про 

виконання сільського бюджету (1952, 1954, 1957, 1964–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1955, 1956, 1958, 1959, 1962, 1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–4999  Виконавчий комітет Мало–Іванівської сільської Ради депутатів трудящих с. Мала 

Іванівка Христинівського району Черкаської області 

Справ: 69; 1945–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 69; 1945–1963 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945–1957, 1961–1963); засідань виконкому (1945–1952, 1957–

1960, 1963); загальних зборів мешканців села (1952, 1959). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1950–1959). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1952–1955, 

1958). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій (1952, 1955). 
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Бюджети сільради (1945, 1946, 1949–1958). Штатні розписи, кошториси витрат (1945, 1949–

1957). Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету (1949–1953). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945–1948, 1954–1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5000  Виконавчий комітет Синицької сільської Ради народних депутатів с. Синиця 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 221; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 221; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1950, 1954, 

1960, 1964, 1967–1972, 1976–1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед 

виборцями (1966–1968, 1973, 1976–1981). 

Плани роботи постійних комісій (1947, 1952–1954, 1958–1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1948, 1952, 1953, 

1957, 1960, 1966, 1969, 1974, 1976). Інформації про організаційно-масову роботу (1961, 1964, 

1977, 1978). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій та скликання сесій (1951–1955, 

1964, 1977, 1978). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію та голосування по виборах, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1957, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975). 

Бюджети сільради (1945, 1947–1952, 1955–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1945–

1952, 1955–1980). Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету (1951–1958, 

1962–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948, 1955, 1957–1960). 
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ф. Р–5001  Христинівський районний комітет народного контролю м. Христинівка Черкаської 

області  

Справ: 426; 1963–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 426; 1963–1990 рр. 

Протоколи засідань райкому та документи до них (1977–1990). 

Плани роботи: семінарів з головами груп народного контролю (1979–1987); роботи райкому 

(1979); роботи позаштатних відділів райкому (1987). 

Довідки, інформації про діяльність райкому, направлені в обком народного контролю (1971, 

1972, 1978–1987, 1990). Документи (плани, заходи, інформації, статзвіти) про роботу груп 

народного контролю (1976–1990). Статистичні звіти про роботу райкому (1981–1990). 

Інформації, довідки, акти рейдів, ревізій та перевірянь виробничо–господарської і фінансової 

діяльності установ, організацій, підприємств, колгоспів та радгоспів району. 

Листи, заяви, пропозиції і скарги громадян та документи про їх перевіряння (1971–1977, 

1988–1990). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5002  Виконавчий комітет Великосевастянівської сільської Ради народних депутатів с. 

Велика Севастянівка Христинівського району Черкаської області  

Справ: 238; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 238; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому; загальних зборів мешканців села (1974–

1980); звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями (1966–1968, 1978–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1950, 1951, 1957, 1961, 

1963, 1965–1980). 

Акти перевіряння діяльності сільради керівними органами (1979, 1980). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1951–1965, 1977, 

1978). Інформації про організаційно-масову роботу (1956, 1958, 1961–1965, 1971–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій та скликання сесій (1971–1980). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 

1969, 1971, 1973, 1975, 1977). 

Бюджети сільради (1946–1980). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти 

про виконання сільського бюджету (1961–1963, 1966–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945–1959). 
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Книга обліку громадян, які проживали на території села (1947). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5003  Верхняцька восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Христинівської районної Ради депутатів трудящих с. Верхнячка Христинівського району 

Черкаської області  

Справ: 51; 1949–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 51; 1949–1975 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради; шкільних батьківських зборів (1975, 1976). 

Перспективний план роботи школи та показники його виконання (1971–1975). Плани: 

учбово-виховної роботи (1970–1975); виховної роботи учителів (1974, 1975). 

Доповідні записки, висновки та пропозиції інспекторських перевірянь школи (1957, 1964, 

1969, 1970, 1973, 1974). 

Текстовий звіт про роботу школи(1973). Статистичні звіти школи (1955–1958, 1973, 1974). 

Соцзобов’язання колективу школи (1970, 1973–1975). 

Штатні розписи (1952, 1953). Кошториси витрат (1950–1961). Річні фінансові звіти (1950, 

1953–1961). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5004  Виконавчий комітет Заячківської сільської Ради народних депутатів с. Заячківка 

Христинівського району Черкаської області  

Справ: 213; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 213; 1944–1980 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1945, 1956–1980); засідань виконкому (1946–1950, 1956–1980); 

загальних зборів мешканців села (1969, 1971, 1978–1980); звітних зборів виборців та звіти 

депутатів перед виборцями (1958, 1962–1969, 1973–1981). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів постійних комісій (1950, 1951, 1957–1980). 

Акти перевіряння діяльності сільради керівними органами (1978–1980). 

Листування: з райвиконкомом про підготовку до весняної посівної кампанії та готовність 

приміщень до зимівлі худоби (1945); з райвідділом соцзабезпечення з питань соціального 

забезпечення (1944). 

Договори на соцзмагання між сільрадами та акти перевіряння їх виконання (1949, 1956–1962, 

1965, 1976). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1956–1964, 1974, 1977–1980). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій та скликання сесій (1958–1964, 

1977, 1978). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати сільради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 
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кандидатів про згоду балотуватися (1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1973, 1975, 

1977, 1980). 

Бюджети сільради (1946–1951, 1955–1980). Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1951, 

1955–1980). 

Річні звіти про виконання сільського бюджету (1956–1980). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1945–1948, 1968, 1969). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5005  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Драбів Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 6; 1956–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1956–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу 

(1956). 

Виробничий план (1957). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5006  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Вірний шлях‖ с. Дунинівка Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 22; 1951–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1951–1963 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1951, 1954–1963). 

Звітна доповідь голови колгоспу (1956). 

Виробничо-фінансові плани (1951, 1958–1962). 

Типовий договір МТС з колгоспом (1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

Земельно-шнурова книга (1951–1958). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5007  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Драбів Драбівського району 

Черкаської області   

Справ: 23; 1950–1959 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 23; 1950–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1951, 1952, 1958). 

Виробничо-фінансові плани (1951, 1954–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1951). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5008  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова смт. Драбів Драбівського 

району Черкаської області 

Справ: 98; 1964–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1964–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1966–1972). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971, 1972). 

Виробничо-фінансові плани (1967, 1968, 1971,1972). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1966–1969). Сортонасіннева книга (1966–1969). 

 

 

Опис 2 

Справ: 61; 1973–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Документи бюро економічного аналізу (1978–1981). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1976–1985).  

Шнурові книги обліку насіння (1973–1978). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 8; 1969–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1970, 1971); засідань профспілкового 

комітету. Звітні доповіді голови профкому (1970–1972). 

Плани роботи профкому (1971). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5009  Фінансовий відділ виконавчого комітету Шрамківської районної Ради депутатів 

трудящих с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області   

Справ: 35; 1947–1959 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 35; 1947–1959 рр. 

Рішення райвиконкому (1954–1959). 

Місцевий бюджет (1955). Бюджети сільрад (1955–1958). Річні звіти про виконання місцевих 

бюджетів. 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу (1955–1959). Річні бухгалтерські звіти (1951–

1959). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5010  Виконавчий комітет Жорнокльовівської сільської Ради депутатів трудящих с. 

Жорнокльови Гельмязівського району Черкаської області  

Справ: 48; 1943–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1943–1956 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1944–1947, 1955, 1956); засідань виконкому (1955, 1956); 

загальних зборів мешканців села (1943). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1953, 1954). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, виконкому та постійних комісій (1947, 1951, 1956); 

про чисельність населення та кількість худоби (1943, 1944, 1948–1956). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1947, 1950, 1953). 

Бюджети сільради (1953–1955). Кошториси витрат (1950–1955). Річні звіти про виконання 

сільських бюджетів (1950–1953). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1947–1949, 1954). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5011  Редакція газети ―Прапор Жовтня‖ – орган Драбівського райкому Компартії 

України і районної Ради народних депутатів смт. Драбів Драбівського району Черкаської 

області  

Справ: 94; 1949–1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 94; 1949–1978 рр. 

Накази головного редактора з основної діяльності (1960–1978). 

Плани роботи редакції(1961, 1962, 1966–1978). 

Річні звіти про роботу редакції (1967–1978). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1951, 1952, 1957–1978). Річні фінансові звіти. 
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ф. Р–5012  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча с. Білоусівка Драбівського 

району Черкаської області 

Справ: 29; 1951–1960 рр. 

 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1951–1960 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1959). 

Виробничо-фінансові плани (1951–1959). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1958). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5013  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва с. Чапаївка Шрамківського 

району Полтавської області 

Справ: 11; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1947–1950 рр. 

Постанови райвиконкому (1948). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1948–1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5014  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Ковалівка Шрамківського 

району Черкаської області 

Справ: 9; 1950–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1950–1954 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1950, 1951, 1954). 

Виробничий план (1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5015  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса с. Гречанівка Драбівського 

району Черкаської області 

Справ: 31; 1955–1972 рр. 
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Опис 1 

Справ: 31; 1955–1972 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1955–1967, 1970–

1972). Звітна доповідь голови колгоспу (1964). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові 

плани (1956–1961, 1966, 1967, 1971, 1972). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1970–1973). Шнурова книга обліку насіння (1970–

1972). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5016  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Ударник‖ хут. Гречанівка Шрамківського 

району Полтавської області  

Справ: 6; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1948, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1949). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5017  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Великий Хутір Золотоніського 

району Полтавської області  

Справ: 45; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1947–1950 рр. 

Постанови райвиконкому. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947). 

Виробничі плани. 

Агрономічні звіти (1948, 1949). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1948). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1947). 

 

 

Опис 2 

Справ: 24; 1943–1946 рр. 

Директиви, розпорядження райвиконкому та райземвідділу (1943–1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1944–1946). 
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Акти перевіряння стану посівних площ, апробації насіння зернових культур (1943, 1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книги головних рахунків (1944–1946). Книги обліку державних постачань і колгоспної 

торгівлі, неподільних фондів, витрат на виробничі потреби, на будівництво і капітальний 

ремонт, грошових прибутків та їх розприділення (1944, 1945). 

 

 

 

 

ф. Р–5018  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Жовтень‖ с. Великий Хутір Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 74; 1954–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1954–1970 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1966–1970). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1966–1970). 

Виробничо-фінансові плани (1954–1968). 

Шнурова книга обліку насіння (1966–1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 18; 1971–1976 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу. 

Виробничо-фінансові плани. 

Шнурова книга обліку насіння. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 7; 1968–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профспілкових зборів (1968); загальних зборів членів 

профспілки (1969–1972); засідань профспілкового комітету (1969–1972). Звітна доповідь 

голови профкому (1969). 

Плани роботи профкому (1969). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5019  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Ковалівка Драбівського 

району Черкаської області 

Справ: 70; 1955–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 70; 1955–1972 рр. 
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Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1960–1968, 1972). 

Виробничо-фінансові плани (1957–1972). 

Річний звіт по тваринництву (1961). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1956–1975). Шнурові книги обліку насіння (1961–

1973). 

 

 

 

 

ф. Р–5020  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖ с. Великий Хутір 

Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 32; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1943–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1943–1948); засідань правління колгоспу (1944–

1950). 

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1948, 1950). Виробничі плани 

(1944–1950). 

Агрономічний звіт (1948). 

Умови на соцзмагання між колгоспами (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1949). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1946–1949). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5021  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перебудова‖ с. Великий Хутір 

Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 51; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1946–1950 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1949, 1950). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1949, 1950). Виробничі плани 

(1948–1950). 

Агрономічні звіти (1947, 1949). 

Соцзобов’язання колгоспників (1947, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949). Акти ревізійної 

комісії колгоспу (1946–1949). 

 

 

Опис 2 

Справ: 31; 1943–1946 рр. 

Директиви, розпорядження райвиконкому та райземвідділу (1943–1945). 
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Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946). 

Агрономічний звіт (1946). 

Книги головних рахунків (1944, 1946). Книги обліку продуктів і матеріалів, грошових коштів, 

розрахунків з організаціями і особами, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення 

(1944–1946). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5022  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Великий Хутір Золотоніського 

району Полтавської області  

Справ: 13; 1951–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1951–1953 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1953). Виробничі плани (1952, 

1953). 

Акт розділу колгоспу (1953). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5023  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Гвардія‖ с. Великий Хутір Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 117; 1954–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 105; 1954–1970 рр. 

Постанови, рішення та розпорядження райвиконкому (1954–1969). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Документи бюро економічного аналізу (1968–1970). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1970). Виробничо-фінансові 

плани. 

Основні показники планів розвитку сільського господарства колгоспу (1964, 1965). 

Агрономічні звіти (1967–1970). Зоотехнічні звіти (1967–1970). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу. 

Шнурова книга обліку насіння (1968–1969). 

Книги обліку основних засобів виробництва (1962, 1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 12; 1971–1976 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 
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ф. Р–5024  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Новий світ‖ с. Великий Хутір 

Золотоніського району Полтавської області   

Справ: 26; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1947–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1949, 1950). 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1950). Виробничі плани (1948–

1950). 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1947, 1948). 

 

 

Опис 2 

Справ: 19; 1943–1946 рр. 

Директиви, розпорядження райвиконкому та райземвідділу (1945, 1946). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946). 

Виробничі плани (1944, 1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Головні книги (1944–1946). Касова книга. Книги обліку основних засобів виробництва, 

натуральних прибутків та їх розприділення (1945). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5025  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний Жовтень‖ с. Великий Хутір 

Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 28; 1943–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1950). Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

 

 

Опис 2 

Справ: 14; 1943–1946 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу. Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 
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ф. Р–5026  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Світло‖ с. Великий Хутір Золотоніського 

району Полтавської області  

Справ: 9; 1947–1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1947–1948 рр. 

Постанови райвиконкому. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948). 

Виробничий план (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1947). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5027  Черкаська школа–інтернат №16 для сліпих дітей відділу народної освіти 

виконавчого комітету Черкаської міської Ради депутатів трудящих м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 51; 1949–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1949–1959 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1951–1953, 1957, 1958); засідань методичної ради 

(1957, 1958). 

Плани: роботи школи (1949, 1957, 1959); учбово-виховної роботи (1958); роботи серед учнів 

(1956). 

Річні звіти: про роботу школи (1951, 1959); про учбово–виховну роботу (1952, 1956–1958). 

Статистичні звіти школи про успішність учнів (1959). 

Журнали планування та обліку учбово-виховної роботи (1951, 1952, 1956, 1958). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950–1959). Річні фінансові звіти . 

 

 

Опис 1м 

Справ: 5; 1958–1960 рр. 

Протоколи: виробничих нарад; загальних зборів членів профспілки (1958, 1959); засідань 

місцевого комітету. Звітна доповідь голови місцевого комітету (1958). 

План роботи (1959). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5028  Черкаська допоміжна школа–інтернат №16 відділу народної освіти виконавчого 

комітету Черкаської міської Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 192; 1960–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 149; 1960–1980 рр. 
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Накази директора школи з основної діяльності (1965–1973). 

Протоколи: засідань педагогічної ради; методичних об’єднань учителів і вихователів та 

плани роботи (1961–1967, 1973–1979); методичних комісій учителів та вихователів (1960, 

1964, 1965); предметних комісій та плани роботи (1968–1973); екзаменаційних комісій (1974–

1976). 

Плани: роботи школи (1960–1964, 1973, 1977–1980); методичної роботи (1960, 1961); учбово-

виховної роботи (1964, 1965, 1968–1975, 1978). 

Довідки про перевіряння роботи школи (1977). 

Інформації, річні звіти учителів про виконання учбово-виховної роботи (1968, 1970, 1979). 

Статистичні звіти школи про рух та успішність учнів. 

Книги аналізів відвідувань уроків (1965–1972). 

Акт при зміні директора школи (1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1960–1972). Річні фінансові звіти (1960–1972). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, соцзобов’язання, звіти) місцевого комітету 

профспілки (1976–1982). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 43; 1960–1975 рр. 

Протоколи: виробничих нарад (1960, 1964–1972); звітно-виборних профзборів (1971, 1973); 

загальних зборів членів профспілки (1961–1967, 1971–1976); засідань місцевого комітету. 

Звітні доповіді голови місцевого комітету (1962–1964, 1968–1971). 

Плани роботи місцевого комітету (1960, 1963–1965, 1970–1975). 

 

 

 

 

ф. Р–5029  Черкаська середня санаторна школа–інтернат №14 для дітей хворих сколіозом 

відділу народної освіти виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних депутатів м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 231; 1960–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 130; 1960–1976 рр. 

Документи канцелярії, учбової частини. 

 

 

Опис 2 

Справ: 76; 1976–1981 рр. 

Документи канцелярії, учбової частини та місцевого комітету профспілки. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 25; 1962–1976 рр. 

Протоколи: виробничих нарад (1965–1968, 1971–1976); загальних зборів членів профспілки 

(1965–1968, 1971–1976); засідань місцевого комітету (1962–1965, 1972–1976). Звітні доповіді 

голови місцевого комітету (1962–1964). 

Плани роботи місцевого комітету (1970, 1973–1975). 

Соцзобов’язання колективу школи (1970–1975). 



2329 

 

 

 

 

 

 

ф. Р–5030  Черкаська середня школа №20 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Соснівської районної Ради депутатів трудящих міста Черкаси м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 174; 1956–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 140; 1961–1975 рр. 

Накази директора школи з питань учбово-виховної роботи (1966–1977). 

Протоколи: виробничих нарад (1961, 1962); засідань педагогічної ради; засідань методичних 

об’єднань учителів; загальношкільних батьківських зборів (1968–1970); засідань 

батьківського комітету та плани роботи (1968–1975); батьківських зборів (1961, 1962). 

Плани: роботи школи (1963–1965, 1972–1975); учбово-виховної роботи (1966–1971). 

Інформації, довідки та річні звіти про учбово–виховну роботу (1968–1975). 

Статистичні звіти школи про рух та успішність учнів (1961–1964, 1968, 1969). 

Аналізи відвідувань уроків директором та завучем школи (1968–1972). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1961–1965). Кошториси витрат по місцевому бюджету та 

спец коштах (1966, 1967). Звіти про виконання кошторисів (1961–1967). 

 

 

 

Опис 1м 

Справ: 34; 1966–1975 рр. 

Протоколи: виробничих нарад (1967); звітно-виборних профзборів (1966,1972); загальних 

зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету (1968–1972). Звітні доповіді голови 

місцевого комітету (1966–1973). 

Плани роботи місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1974, 1975). 

Соцзобов’язання учителів і учнів та акти перевіряння їх виконання. 

 

 

 

 

 

ф. Р–5031  Черкаська дитячо–юнацька спортивна школа №1 відділу народної освіти 

виконавчого комітету Черкаської міської Ради депутатів трудящих м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 114; 1952–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 93; 1952–1975 рр. 

Накази Міністерства освіти УРСР (1952, 1953); накази Черкаського міськвідділу народної 

освіти (1965, 1972–1976); рішення міськвиконкому (1955, 1965, 1971, 1976). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1955–1958, 1971–1977); засідань тренерської ради 

(1961–1971). 
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Річні плани: роботи школи (1956, 1960, 1961, 1964–1975); роботи відділень та учбових груп 

(1952–1954, 1959–1962); спортивно–масових заходів (1963). Учбові програми школи (1959, 

1960). 

Довідки, інформації та річні текстові звіти про роботу школи (1958–1975). Річні статистичні 

звіти школи (1954, 1959, 1961, 1963). 

Річні текстові і статистичні звіти тренерів, відділень та груп (1959). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1955, 1960–1975). Річні фінансові звіти (1952, 1955–

1968). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 21; 1964–1975 рр. 

Протоколи: виробничих нарад (1974, 1975); загальних зборів членів профспілки (1964–1970, 

1974, 1975); засідань місцевого комітету. Звітна доповідь голови місцевого комітету (1970). 

Плани роботи місцевого комітету (1965, 1968–1974). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5032  Народний суд відділу юстиції виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

депутатів трудящих м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 38; 1961–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1961–1973 рр. 

Протоколи виробничих нарад працівників суду (1966–1968). 

Плани роботи суду (1965–1968). 

Доповідні записки, довідки та акти ревізій і перевірянь роботи суду органами вищого рівня. 

Статистичні звіти про роботу суду (1964–1973). Звіт про роботу судових виконавців (1973). 

Документи (узагальнення, подання, довідки, аналізи) узагальнення судової практики з 

окремих категорій кримінальних та цивільних справ. 

 

 

 

 

 

ф. Р–5033  Відділ культурно–освітньої роботи виконавчого комітету Корсунь–

Шевченківської районної Ради депутатів трудящих м. Корсунь–Шевченківський Черкаської 

області  

Справ: 17; 1944–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944–1953 рр. 

Постанови, рішення та директиви органів вищого рівня (1944). 

Плани роботи: відділу (1946, 1947); сільських клубів (1944, 1945). Мережа та паспорт 

культурно–освітніх установ району (1944). 
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Річні звіти: про роботу відділу (1946, 1947); культурно–освітніх установ району (1944, 1945); 

сільських клубів (1946). Документи про ліквідацію мало письменності та не писемності в 

районі (1945). Інформації про культурно–масову роботу відділу (1948). 

Протоколи засідань жюрі з проведення районного огляду художньої самодіяльності (1948). 

Списки працівників культурно–освітніх установ району (1948). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950, 1953). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5034  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Радянська думка‖ с. Комарівка Корсунь–

Шевченківського району Київської області  

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1944–1947). 

Список колгоспників (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1947, 1950). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1947). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5035  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна с. Комарівка Корсунь–

Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 15; 1951–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1951–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1959). 

Виробничий план (1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5036  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Хирівка Корсунь–

Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 23; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1944–1958 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1947–1949, 1952, 1958); засідань правління 

колгоспу (1947–1951, 1957, 1958). 

Виробничі плани (1944–1948, 1957, 1958). 

Прибутково-видатковий кошторис (1957). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1947–1952). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5037  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Булганіна с. Хильки Корсунь–

Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 2; 1956–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1956–1957 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1956). 

Виробничий план (1957). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5038  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях до комунізму‖ с. Стеблів Корсунь–

Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 11; 1950–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1950–1956 рр. 

Протоколи засідань правління колгоспу (1952–1956). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950). 

Книги обліку натуральних прибутків і їх розприділення, грошових та натуральних затрат 

(1952). 

 

 

 

 

ф. Р–5039  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях до комунізму‖ смт. Стеблів 

Корсунь–Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 101; 1960–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1960–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-

фінансові плани (1961–1965). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1963). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1961–1965). Шнурова книга обліку насіння (1964–

1966). 
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Опис 2 

Справ: 61; 1971–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови колгоспу (1978–1981). 

Документи (протоколи, плани, довідки, списки) бюро економічного аналізу. 

Шнурова книга обліку насіння (1980–1981). 

Статистичні звіти групи народного контролю (1979). Документи (протоколи, плани, довідки, 

списки) профспілкового комітету (1973–1981). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 6; 1970–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1970, 1971); засідань профспілкового 

комітету (1970, 1971). Звітна доповідь голови профкому (1970). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф. Р–5040  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Родина‖ с. Хирівка Корсунь–

Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 25; 1959–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1959–1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1967). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-

фінансовий план (1965). 

Аналізи фінансово-господарської діяльності колгоспу (1967, 1968). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1962). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1967–1969). Сортонасіннева книга (1967–1970). 

Шнурова книга обліку насіння (1967–1970). 

 

 

 

 

ф. Р–5041  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Родина‖ с. Заріччя Корсунь–

Шевченківського району Черкаської області  

Справ: 74; 1970–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1970–1972 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу. 



2334 

 

Виробничо-фінансові плани. 

Річні звіти по тваринництву. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу. Шнурова книга обліку насіння. 

 

 

Опис 2 

Справ: 47; 1973–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1973, 1974); загальних зборів уповноважених 

членів колгоспу (1975–1981); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу 

(1973–1977). 

Плани роботи, інформації та списки членів бюро економічного аналізу (1973, 1974, 1977–

1979). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1974–1978). Шнурові книги обліку насіння (1974–

1977). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1972–1977, 1981). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 7; 1970–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. 

Плани роботи профкому. 

Кошториси витрат (1971, 1972). Річні фінансові звіти (1970, 1971). 

 

 

 

 

ф. Р–5042  Редакція газети ―Трудова слава‖ – орган Кам’янського райкому Компартії України 

і районної Ради народних депутатів м. Кам’янка Черкаської області  

Справ: 90; 1947–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 77; 1967–1980 рр. 

Плани роботи: редакції; робітничо–сільських кореспондентів (1968, 1970, 1974). 

Інформації про роботу редакції, направлені в райком Компартії України (1972). Річні звіти 

про роботу редакції (1967–1976, 1979, 1980). Доповіді редактора на нарадах робітничо–

сільських кореспондентів. 

Листи: громадян з історії району (1967, 1968); робітничо–сільських кореспондентів, надіслані 

на конкурс (1967, 1968, 1976). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 13; 1947–1962 рр. 

Контрольні примірники газети ―Колективна праця‖ 

Штатні розписи (1957–1962). Річні фінансові звіти (1956–1961). 
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ф. Р–5043  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Кам’янської районної Ради 

депутатів трудящих м. Кам’янка Кіровоградської області  

Справ: 46; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1944–1951 рр. 

Розпорядження, вказівки Черкаського облвідділу охорони здоров’я (1944, 1945). 

Протоколи: нарад медичних працівників (1950); загальних зборів медичних працівників 

(1944, 1947). 

Комплексні плани відділу (1949–1951). 

Річні статистичні звіти відділу та підвідомчих установ. Річний текстовий звіт з охорони 

материнства та дитинства (1948–1950). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу та підвідомчих установ. Річні фінансові звіти 

(1944, 1945, 1948, 1949). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5045  Кам’янська музична школа ім. П.І.Чайковського управління культури виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Кам’янка Черкаської області  

Справ: 199; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 199; 1944–1980 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського облуправління культури (1944–1970, 1974). Накази 

директора школи з основної діяльності (1944–1964). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1949–1958, 1965–1980); засідань відділів школи 

(1968–1980); батьківських зборів (1968–1971, 1974–1976). 

Плани роботи школи (1965–1980). 

Текстові звіти про роботу школи (1948–1961, 1964–1980). Статистичні звіти школи (1949–

1952, 1956–1980). 

Кошториси витрат (1946–1967). Річні фінансові звіти (1944–1964, 1967). 

 

 

 

 

ф. Р–5046  Кам’янська середня школа №4 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Кам’янської районної ради народних депутатів м. Кам’янка Черкаської області  

Справ: 118; 1953–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 118; 1953–1980 рр. 

Рішення райвиконкому (1968, 1969, 1972). 

Протоколи: засідань педагогічної ради; методичних об’єднань класних керівників та плани 

роботи (1967–1980); засідань батьківських комітетів (1960, 1965, 1966, 1970–1980); засідань 

класних батьківських зборів (1957, 1958, 1962–1965, 1970–1980). 
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Плани учбово-виховної роботи (1959–1979). 

Висновки, пропозиції з перевіряння роботи школи (1964, 1970). 

Текстові звіти про роботу школи (1958, 1969–1979). Статистичні звіти школи (1962–1966, 

1970–1976, 1979). 

Договори на соцзмагання між школами та акти перевіряння їх виконання (1967–1969). 

Кошториси витрат (1969–1977). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5047  Михайлівська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Кам’янської районної Ради народних депутатів м. Кам’янка Черкаської області  

Справ: 107; 1949–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 107; 1949–1980 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1949, 1950, 1955–1978); засідань методичних 

об’єднань вихователів та плани роботи (1966–1972, 1977–1980); зборів класних керівників 

(1967–1970); батьківських зборів (1965–1970, 1974–1980); батьківського комітету та плани 

роботи (1965, 1968–1980). 

Перспективний план ідейно–виховної роботи (1974). Плани учбово-виховної роботи (1955–

1979). 

Річні текстові звіти про роботу школи(1954–1961). Статистичні звіти школи на початок та 

кінець навчальних років (1965, 1969–1975, 1978, 1979). 

Кошториси витрат по бюджету (1965–1969, 1971). Річний фінансовий звіт (1965). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5048  Вербівська восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Кам’янської районної Ради народних депутатів м. Кам’янка Черкаської області  

Справ: 67; 1954–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 67; 1954–1980 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1956–1979); засідань методичних об’єднань учителів 

(1967–1971); засідань батьківського комітету (1958–1960, 1965–1976); батьківських зборів 

(1959–1974, 1977, 1978). 

Плани учбово-виховної роботи (1954, 1957–1979). 

Текстові звіти про роботу школи (1954–1957, 1969–1971). Статистичні звіти школи на 

початок та кінець навчальних років (1966, 1970–1978). 

 

 

 

 

ф. Р–5049  Уманське кооперативне професійно–технічне училище Черкаської обласної спілки 

споживчих кооперативних товариств м. Умань Черкаської області  
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Справ: 231; 1966–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 187; 1966–1980 рр. 

Постанови Черкаської облспоживспілки (1966, 1967, 1976, 1978). 

Протоколи: засідань педагогічної ради; засідань циклових комісій та плани роботи. 

Плани: роботи училища (1967–1969); учбово-виховної роботи (1970–1975). 

Річні звіти про роботу училища (1967–1978). Звіти голів про проходження учнями виробничої 

практики (1977, 1978). 

Річні плани приймання учнів (1971–1974, 1977–1979). Інформації та звіти про контингент 

учнів (1967). 

Звіти: про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, приймання на роботу молоді, склад 

та рух кадрів (1967–1978); голови кваліфікаційної комісії про випускні екзамени (1969). 

Книги аналізу відвідувань практичних занять майстра виробничого навчання (1971–1974). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1966–1979). Річні фінансові звіти (1966–1979). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 44; 1967–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1968, 1971, 1972, 1977–1980); загальних зборів 

членів профспілки (1969, 1970, 1973–1977); засідань місцевого комітету. Звітні доповіді 

голови місцевого комітету (1967–1976). 

Плани роботи місцевого комітету (1968–1979). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1973–1976). 

Соцзобов’язання колективу та інформації про їх виконання (1968, 1978–1980). Колективні 

договори та акти перевіряння їх виконання. 

 

 

 

 

 

ф. Р–5050  Уманське виробниче об’єднання ―Уманьферммаш‖ Всесоюзного промислового 

об’єднання по створенню і виробництву машин для свиноферм і комплексів ―Союзферммаш‖ 

м. Умань Черкаської області  

Справ: 523; 1969–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 108; 1975–1980 рр. 

Документи канцелярії, відділів: планово-економічного, праці і зарплати, головного технолога 

та наукової організації праці, бюро раціоналізації і винахідництва, бюро техніки безпеки, 

бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 377; 1975–1980 рр. 

Документи канцелярії, відділів: планово-економічного, праці і зарплати, головного технолога 

та наукової організації праці, бюро раціоналізації і винахідництва, бюро техніки безпеки, 

бухгалтерії та документи відділів: кадрів, технічної інформації, стандартизації та технічного 

контролю, головного конструктора, групи народного контролю, об’єднаного профкому. 
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Опис 2 

Справ: 14; 1969–1974 рр. 

Протоколи: загальнозаводських профконференцій (1973, 1974); звітно-виборних профзборів 

(1969); загальних зборів членів профспілки (1973, 1974). Звітні доповіді голови заводського 

комітету (1971, 1973). 

Плани роботи заводського комітету (1973). 

Статистичні звіти про роботу заводського комітету (1971, 1974). 

Кошториси прибутків та витрат (1970–1974). Річні фінансові звіти (1970–1974). 

 

 

Опис 4 

Справ: 24; 1975–1980 рр. 

Протоколи: загальнозаводських профконференцій; звітно-виборних профзборів; загальних 

зборів членів профспілки. Звітні доповіді голови заводського комітету. 

Плани роботи заводського комітету. 

Статистичні звіти про роботу заводського комітету. 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф. Р–5051  Гельмязівська районна інспектура державної статистики Центрального 

статистичного управління с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області  

Справ: 80; 1943–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 80; 1943–1962 рр. 

Аналітичні записки з усіх галузей народного господарства (1950, 1951, 1960–1962). 

Річні звіти промислових підприємств та списки промислових підприємств району (1955–

1962). Документи Всесоюзного перепису дрібної промисловості та обладнання (1943, 1944, 

1950–1955). 

Зведені відомості по сільському господарству та про заготівлі сільськогосподарських 

продуктів (1956–1961). Відомості про підсумки чисельності худоби в колгоспах, радгоспах та 

інших державних, кооперативних товариствах та у населення (1945–1949). Відомості про 

перепис щорічного обліку худоби в колгоспах, радгоспах і інших державних, кооперативних 

господарствах та у населення (1946–1961). 

Заключні звіти колгоспів, радгоспів та інших державних господарств про підсумки сівби та 

сортові посіви (1944–1952). Документи Всесоюзного перепису плодово–ягідних насаджень в 

колгоспах, радгоспах і інших державних господарствах та у населення (1945, 1952). 

Статистичні звіти про наявність автомобілів та собівартість вантажних перевезень, звіти про 

наявність та технічний стан тракторів (1953, 1958–1962). 

Зведені статистичні звіти з капітального будівництва (1956, 1957). 

Відомості про механічний рух населення (1955–1962). 

Зведені статистичні звіти про чисельність адміністративно–управлінського персоналу по 

сільрадах та організаціях, чисельність працівників і службовців та зарплату на підприємствах 

та установах району (1951, 1954–1962). 
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ф. Р–5052  Виконавчий комітет Гельмязівської районної ради депутатів трудящих с. 

Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області  

Справ: 200; 1943–1962 рр.  

 

Опис 1 

Справ: 200; 1943–1962 рр.  

Постанови Ради Народних Комісарів УРСР, Центрального комітету КП(б)України (1943); 

постанови Полтавського облвиконкому (1943–1945); рішення Черкаського облвиконкому 

(1958); постанови, рішення райвиконкому (1943–1949, 1955–1958, 1961). 

Протоколи: сесій райради (1948–1962); засідань виконкому. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки постійних комісій (1959, 1960). 

Плани роботи виконкому (1954, 1959–1961). 

Звіти про роботу виконкому (1960–1962). 

Документи (протоколи, списки, постанови, акти) про нагородження (1946–1948, 1952–1955, 

1959–1961). 

Книги реєстрації рішень та розпоряджень райвиконкому (1951–1955рр.). 

Соцзобов’язання працівників, довідки про підсумки соцзмагання (1952–1962). Довідки про 

організаційно-масову роботу (1948, 1952–1961). 

Статистичні звіти про склад депутатів, виконкому, постійних комісій та вибори до місцевих 

Рад (1948, 1952–1961). 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати райради та 

голосування окружних і дільничних виборчих комісій по виборах (1947, 1950, 1953, 1955, 

1957, 1959, 1961). 

Кошториси витрат райвиконкому та його відділів (1946, 1952, 1953, 1956–1960). Річні 

фінансові звіти (1953–1962). 

Списки репатрійованих громадян сіл району (1945, 1946). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5053  Прокуратура Золотоніського району Прокуратури Черкаської області м. 

Золотоноша Черкаської області  

Справ: 177; 1945–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 177; 1945–1984 рр. 

Протоколи міжвідомчих нарад та документи до них (1964–1984). 

Подання та доповідні записки, які виносяться прокуратурою на розгляд в радянські та 

партійні органи (1969–1984). Огляди, аналізи та узагальнення з окремих галузей 

прокурорсько–слідчої роботи (1960–1984). 

Статистичні звіти про роботу прокуратури. 

Кримінальні справи (1955–1957, 1961–1963, 1973). Наглядові виробництва за справами (1954, 

1957–1984). 
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ф. Р–5054  Золотоніське районне виробниче об’єднання по виробничо–технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого об’єднання по 

виробничо–технічному забезпеченню сільського господарства м. Золотоноша Черкаської 

області  

Справ: 222; 1961–1981 рр.  

 

Опис 1 

Справ: 142; 1961–1979 рр. 

Накази Черкаського обласного виробничого об’єднання (1964–1967, 1970–1973). Накази 

керуючого об’єднання з основної діяльності (1971–1979). 

Протоколи засідань техніко–економічної ради райоб’єднання (1965, 1966, 1970–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1976–1979). 

П’ятирічні плани розвитку об’єднання (1971–1980). Виробничо–торгівельно–фінансові плани 

(1966–1969, 1977–1979). 

Аналізи, економічні показники та довідки виконання планів виробничої, торгівельної та 

фінансової діяльності об’єднання. 

Документи: (накази, протоколи, плани, заяви, акти впровадження) з раціоналізації та 

винахідництва (1963–1980); (накази, плани, звіти) з нової техніки (1969–1974, 1979); плани 

роботи та звіти з наукової організації праці (1972–1974, 1978,1979); (плани, титульні списки, 

звіти, акти приймання об’єктів) з будівництва (1966, 1968, 1970); (плани заходів, комплексні 

плани, аналізи, довідки, акти) з техніки безпеки (1975–1980). 

Доповіді, інформації та статистичні звіти про роботу з кадрами (1970–1979). 

Соцзобов’язання колективу об’єднання та відомості про їх виконання (1969–1979). Список 

кандидатів в учасники Виставки досягнень народного господарства (1966). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1968, 1977–1979). Річні бухгалтерські звіти (1975–1979). 

Зведені річні звіти об’єднання та річні звіти відділень (1970–1974). Акти ревізій фінансово-

господарської діяльності об’єднання (1963–1973). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 80; 1961–1981 рр. 

Протоколи: профконференцій (1971, 1979); звітно-виборних профзборів (1978–1981); 

загальних зборів членів профспілки (1967, 1970–1975); засідань робітничого комітету (1970–

1975, 1981). Звітні доповіді голови робітничого комітету (1975–1980). 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1962–1981). 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф. Р–5055  Відділ народної освіти виконавчого комітету Гельмязівської районної Ради 

депутатів трудящих с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області  

Справ: 118; 1943–1963 рр. 

 



2341 

 

Опис 1 

Справ: 118; 1943–1963 рр. 

Накази Черкаського облвідділу народної освіти (1950). Накази начальника райвідділу з 

основної діяльності (1955–1958). 

Протоколи: конференцій учителів району та документи до них (1946, 1949, 1953); нарад 

учителів району та документи до них (1948–1954, 1959, 1960). 

Плани: роботи відділу (1951, 1954, 1958–1961); розгортання мережі шкіл району (1943–1954, 

1959–1963). 

Текстові річні звіти відділу (1944–1961). Довідки відділу про підготовку шкіл до нового 

навчального року (1948–1954, 1959–1962). 

Статистичні звіти шкіл району про рух та успішність учнів. 

Кошториси витрат відділу та шкіл району (1947–1954, 1959–1962). Річні фінансові звіти 

(1948–1962). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5056  Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету 

Гельмязівської районної Ради депутатів трудящих с. Гельмязів Гельмязівського району 

Черкаської області  

Справ: 68; 1944–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 68; 1944–1962 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1946, 1953, 1955, 1961, 1962). 

Плани: виробничої діяльності (1947–1962); з будівництва місцевих доріг (1945, 1949, 1959–

1961); з будівництва доріг в колгоспах району (1946, 1949, 1950, 1955). Будівельно–

фінансовий план (1950). 

Річні звіти про виконання планів з будівництва місцевих доріг (1945). Акти приймання 

виконаних робіт з капітального ремонту та середнього ремонту доріг (1944, 1945). 

Соцзобов’язання відділу (1957, 1958). 

Штатні розписи (1944, 1951–1962). Кошториси витрат (1951–1962). Річні бухгалтерські звіти. 

Акти, відомості про збитки, нанесені відділу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5057  Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Золотоніської районної Ради депутатів трудящих м. Золотоноша Черкаської області   

Справ: 225; 1943–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 169; 1944–1974 рр. 

Накази Черкаського облуправління автотранспорту і шосейних доріг (1958–1966, 1971–1974); 

рішення райвиконкому (1962, 1971). 



2342 

 

П’ятирічний план будівництва доріг в районі (1971–1975). Плани: виробничої діяльності 

(1958–1974); з будівництва місцевих доріг (1948, 1950); з будівництва доріг в колгоспах 

району (1957). 

Річні статистичні звіти про роботу відділу (1958–1974). Акти приймання виконаних робіт з 

капітального ремонту та середнього ремонту доріг (1958–1974). 

Статистичні звіти про чисельність адміністративно–управлінського персоналу, чисельність та 

склад спеціалістів, чисельність працівників і службовців та фонд зарплати (1956, 1957, 1964–

1969, 1973). 

Соцзобов’язання колективу відділу (1958–1974). Колективні договори (1970–1974). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти (1946–1973). Акти ревізії 

фінансово-господарської діяльності відділу (1959–1973). 

 

 

Опис 2 

Справ: 15; 1943–1945 рр. 

Плани будівництва доріг (1944). 

Акти приймання виконаних робіт з будівництва доріг (1943). 

Кошторис витрат (1944). Квартальні звіти про виконання бюджету (1944, 1945). Місячні звіти 

про виконання кошторису, чисельність працівників та витрати фонду зарплати (1944). 

Наряди, ордера про облік будівельних матеріалів. Книги обліку поточних рахунків, кредитів 

та витрат бюджету (1944, 1945). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 41; 1961–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1963, 1964, 1969–1973). 

Кошториси витрат (1970–1974). Річні фінансові звіти (1969–1974). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5058  Золотоніське лісозаготівельне господарство Черкаського обласного управління 

лісового господарства і лісозаготівель с. Вільхи Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 228; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 158; 1943–1972 рр. 

Документи секретаря, головного лісничого, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 36; 1973–1980 рр. 

Документи секретаря, головного лісничого, бухгалтерії та профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 34; 1964–1972 рр. 
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Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1960); загальних зборів членів профспілки 

(1964–1966, 1969, 1970); засідань робітничого комітету. Звітні доповіді голови робітничого 

комітету (1964, 1965, 1969, 1970). 

Доповіді про роботу робітничого комітету (1966). 

Звіт про підсумки виборів фабрично–заводського комітету (1960). 

Колективні договори (1966–1972). 

Кошториси витрат (1964, 1965, 1968–1972). Річні фінансові звіти (1963–1965, 1968–1972). 

 

 

 

ф. Р–5059  Планова комісія виконавчого комітету Гельмязівської районної Ради депутатів 

трудящих с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області  

Справ: 16; 1954–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1954–1962 рр. 

Річні плани розвитку народного господарства району (1955–1961). 

Державний план розвитку сільського господарства в колгоспах району (1954). Основні 

виробничі показники виробничо–фінансових планів колгоспів району (1959–1962). 

Соцзобов’язання колгоспів району (1955, 1956, 1959–1961). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5060  Фінансовий відділ виконавчого комітету Гельмязівської районної Ради депутатів 

трудящих с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області   

Справ: 168; 1943–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 168; 1943–1963 рр. 

Накази Народного Комісара фінансів УРСР (1944); постанови, рішення райвиконкому (1943, 

1944, 1948–1960). 

Проекти місцевих бюджетів району (1945–1963). Зведення бюджетів району, по сітці, штатах 

та контингентах установ (1945–1960). Зведення сільських та селищних бюджетів (1946–1954). 

Річні звіти про виконання місцевих бюджетів. 

Зведення затверджених кошторисів підприємств, організацій та установ району (1946–1954). 

Штатні розписи, кошториси витрат: відділу (1946–1948, 1959–1961); підприємств, організацій 

та установ (1945, 1946, 1949). Річні показники виконання планів по сітці, штатах та 

контингентах бюджетних установ (1954–1957). Річні бухгалтерські звіти відділу (1945–1961). 

Контрольна книга по кошторисах відділів райвиконкому (1944, 1945). Журнали реєстрації 

штатних розписів та кошторисів витрат (1954–1960). 

Річні звіти: про зміну нарахованих сум та надходження платежів по податках (1946, 1962); 

про обрахування та надходження сум прибуткового податку і сум прибутку (1944–1947); про 

наслідки обліку платників та нарахування сільськогосподарського податку (1946); про 

наслідки обліку платників прибуткового податку з населення (1946); колгоспів (1944, 1945); 

про нарахування та надходження прибуткового податку з кооперативних підприємств і 

організацій (1945, 1947); про нарахування податку з будівель та земельної ренти (1946). 
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ф. Р–5061  Золотоніське сільське середнє професійно–технічне училище №10 управління 

професійно–технічної освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів м. Золотоноша Черкаської області  

Справ: 180; 1943–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 141; 1943–1951, 1954–1980 рр. 

Накази Черкаського облуправління профтехосвіти (1955, 1961, 1977–1980). 

Протоколи: засідань педагогічної ради та плани роботи (1954–1964, 1972, 1975–1981); 

засідань методичних комісій та плани роботи (1976, 1977, 1980,1981). 

Річні плани роботи училища (1974–1980). Плани: учбово-виховної роботи (1972, 1975); 

політико–виховної та культурно-масової роботи (1976–1980). Виробничо-фінансові плани 

(1945, 1950). 

Річні текстові звіти про методичну роботу училища (1977–1980). Звіти: училища про 

підсумки учбової роботи (1974); про підсумки виробничого навчання учнів (1976–1980); 

майстрів про виробничу практику учнів (1974, 1975); про підсумки виробничої практики 

учнів на цілинних землях та на полях (1959, 1961, 1974). Аналізи відкритих уроків училища 

(1975). 

Статистичні звіти: про наявність та рух учнів, склад учнів за статтю, віком, виконання планів 

приймання молоді в училище та передавання підприємствам молодих працівників (1955–

1962, 1976–1980); про підготовку та підвищення кваліфікації працівників і службовців, склад 

і рух кадрів (1974, 1975). 

Соцзобов’язання колективу училища та підсумки їх виконання (1974–1979). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1950, 1956–1980). Річні бухгалтерські звіти (1943, 

1944, 1949–1951, 1954–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 39; 1965–1967, 1972–1982 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1966, 1973–1982); засідань місцевого 

комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1966, 1972–1975, 1980–1982). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1972–1975, 1979–1982). 

Соцзобов’язання колективу училища (1980–1982). 

Кошториси витрат (1973–1982). Річні фінансові звіти (1973–1976, 1979–1982). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5062  Золотоніське допоміжна восьмирічна школа–інтернат відділу народної освіти 

виконавчого комітету Золотоніської районної Ради депутатів трудящих м. Золотоноша 

Черкаської області  

Справ: 91; 1944–1972 рр. 
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Опис 1 

Справ: 91; 1944–1972 рр. 

Накази: Черкаського облвідділу народної освіти (1962, 1965, 1968); Золотоніського 

райвідділу народної освіти (1966). 

Протоколи: виробничих нарад (1969, 1970); засідань педагогічної ради (1959–1967, 1971–

1973); засідань методичних комісій учителів (1962, 1963, 1969–1973). 

Річні плани роботи школи (1959–1972). Мережа класів (1960–1966, 1969–1971). Виробничо-

фінансові плани (1969, 1970). 

Довідки, інформації про навчально–виховну роботу (1963, 1965, 1969–1972). Акти 

перевіряння навчально–виховної та господарської діяльності школи (1960, 1965). 

Статистичні звіти: про рух та успішність учнів (1957, 1970–1972); про чисельність 

адміністративно–управлінського персоналу, чисельність та склад спеціалістів (1960, 1963–

1965). 

Книга аналізів відвідувань уроків учителями (1964). Журнали запису висновків та вказівок за 

наслідками внутрішкільного контролю (1965, 1970–1972). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1952, 1955–1957, 1962–1965, 1971, 1972). Річні 

бухгалтерські звіти (1950–1952, 1965, 1966, 1970–1972). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5063  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча с. Ковтуни Золотоніського 

району Черкаської області 

Справ: 11; 1954–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1954–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1954). Виробничо-фінансові 

плани. 

 

 

 

 

 

ф. Р–5064  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна с. Кривоносівка 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 230; 1961–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 142; 1961–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1968–1972). 

Виробничо-фінансові плани. 

Основні показники виробничо–фінансових планів (1962–1964, 1968, 1971, 1972). 

Агрономічні звіти. Річний звіт колгоспу про стан тваринництва. Статистичні звіти колгоспу: з 

питань будівництва; про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів (1964–1969, 1972). 
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Соцзобов’язання колгоспу та дані про їх виконання (1961, 1963, 1965, 1970–1972). 

Штатні розписи (1963–1972). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Акти перевіряння фінансово-господарської діяльності колгоспу. 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1964–1975). Шнурова книга обліку насіння (1968–

1973). 

 

 

Опис 2 

Справ: 88; 1973–1984 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу. 

Виробничо-фінансові плани. 

Основні показники виробничо–фінансових планів. 

Агрономічні звіти. Річний звіт колгоспу про стан тваринництва. Статистичні звіти колгоспу: з 

питань будівництва; про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів. 

Соцзобов’язання колгоспу та дані про їх виконання. 

Штатні розписи. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти 

перевіряння фінансово-господарської діяльності колгоспу. 

Книги історії полів сівозмін колгоспу. Шнурова книга обліку насіння. 

 

 

 

 

 

ф. Р–5065  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.50–річчя Жовтня с. Плешкані 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 83; 1967–1978 рр.  

 

Опис 1 

Справ: 66; 1967–1978 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973, 1974, 1977, 1978). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1969–1978). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1971–1975). Виробничо-фінансовий план 

(1970). 

Акти перевіряння фінансово-господарської діяльності колгоспу (1972, 1973). 

Земельно-шнурова книга (1968–1971). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1971–1980). 

Шнурові книги обліку насіння (1974–1977). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1973–

1978 

 

 

Опис 1м 

Справ: 17; 1967–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1967–1970); засідань профспілкового 

комітету (1971–1973). Звітні доповіді голови профкому (1967, 1971). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
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ф. Р–5066  Домантівський риболовецький колгосп ―Дніпровець‖ (рибоколгосп) Черкаського 

обласного виробничого рибного комбінату с. Домантове Золотоніського району Черкаської 

області  

Справ: 178; 1944–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 171; 1944, 1945, 1947–1982 рр. 

Накази Київського міжобласного рибного тресту (1957); рішення райвиконкому (1967–1971, 

1977). 

Протоколи: загальних зборів рибоколгоспу (1947–1981); засідань членів правління (1947–

1983). 

Виробничо-фінансові плани (1947–1980). 

Основні показники соціального плану розвитку рибоколгоспу (1976–1980). 

Агрономічний звіт (1977). Статистичні звіти про виробництво продукції тваринництва (1965–

1974). Заключні статистичні звіти про підсумки сівби під урожай та збір урожаю (1949, 1965, 

1968–1974). Звіти: про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів (1948, 1974, 1977); про 

чисельність та склад керівних працівників (1972–1974). 

Інформації та статистичні звіти про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з 

виробництвом (1965–1973). 

Договори на соцзмагання між рибоколгоспами, бригадами, ланками та рибаками і акти 

перевіряння їх виконання (1945–1947, 1957, 1960–1963, 1967–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1980). Річні фінансові звіти (1947–1980). Акти 

ревізій фінансово-господарської діяльності (1964–1974, 1980–1982). Бухгалтерські документи 

касово–меморіального порядку (1944, 1945). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 7; 1975–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів членів профспілки (1977–1980). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти (1979, 1980). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5067  Радгосп ―Золотоніський‖ Черкаського спеціалізованого тресту м’ясо–молочних 

радгоспів с. Антипівка Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 100; 1969–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1969–1972 рр. 

Накази Міністерства радгоспів УРСР (1970, 1972). 

Статут радгоспу (1970). 
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Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1970–1972). 

П’ятирічний план розвитку господарства радгоспу (1971–1975). Виробничо-фінансові плани 

(1970–1972). Річний план ветеринарно–профілактичних та протиепідемічних заходів (1970–

1973). 

Економічні аналізи виробничо-фінансової діяльності радгоспу (1970–1972). Основні 

показники виробничо–фінансових планів (1970–1972). 

Агрономічні звіти (1970, 1972). Статистичні звіти радгоспу про виробництво продукції 

тваринництва. 

Соцзобов’язання працівників радгоспу (1970–1972). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність радгоспу. Акти перевіряння господарсько–

фінансової діяльності радгоспу. 

Книга історії полів сівозмін радгоспу (1970–1975). Технологічні карти радгоспу (1970–1972). 

Шнурові книги обліку насіння (1969, 1972–1975). 

 

 

Опис 2 

Справ: 41; 1973–1979 рр. 

Накази директора радгоспу з основної діяльності (1976–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Колективні договори (1973, 1975, 1977, 1979). 

Кошториси витрат (1976–1979). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність радгоспу 

(1975–1979). 

Шнурова книга обліку насіння (1976–1980). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) робітничого комітету профспілки. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 10; 1970–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань робітничого комітету. 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1970, 1971). 

Річний фінансовий звіт (1970). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5068  Радгосп ―Росія‖ Головного управління по виробництву продуктів тваринництва на 

промисловій основі ―Головтваринпром‖ Міністерства радгоспів УРСР с. Гельмязів 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 104; 1970–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1970–1972 рр. 

Статут радгоспу (1970). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства радгоспу (1971–1975). Виробничо-

фінансові плани. 

Плани ветеринарно–профілактичних та протиепізоотичних заходів. 

Економічний аналіз виробничо-фінансової діяльності радгоспу (1971). Основні показники 

виробничо–фінансових планів. 
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Документи (акти, заходи, звіти про нещасні випадки) з техніки безпеки. Статистичні звіти 

про чисельність та склад керівних працівників. 

Агрономічні звіти. Ветеринарні звіти. Звіти радгоспу про виробництво продуктів 

тваринництва. 

Соцзобов’язання працівників радгоспу (1971, 1972). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність радгоспу. Акти ревізій фінансово-

господарської діяльності радгоспу. 

Книга історії полів сівозмін. Технологічні карти радгоспу. Шнурова книга обліку насіння. 

 

 

Опис 2 

Справ: 48; 1973–1980 рр. 

Накази директора радгоспу з основної діяльності (1975–1980). 

Протоколи загальних зборів працівників, інженерно–технічних працівників та службовців 

(1978–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1978, 1980). 

Книга історії полів сівозмін (1976–1980). Шнурові книги обліку насіння (1973–1974, 1978, 

1980). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, колдоговір, кошториси, звіти) робітничого комітету 

профспілки. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 10; 1970–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань робітничого комітету. Звітна 

доповідь голови робітничого комітету (1970). 

Колективні договори (1971, 1972). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф. Р–5069  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча с. Ковтуни Золотоніського 

району Черкаської області  

Справ: 178; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 167; 1959–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1968–1980). 

П’ятирічні та перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1975). Виробничо-

фінансові плани (1959–1972). 

Основні показники виробничо–фінансових планів (1961–1972). 

Агрономічні звіти (1960–1972). Звіти колгоспу про виробництво продуктів тваринництва 

(1964–1972). 

Статистичні звіти: про капітальні вкладення колгоспу (1966–1972); про підготовку та 

підвищення кваліфікації кадрів сільського господарства, чисельність і склад керівних 
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працівників (1971, 1972). Списки спеціалістів з вищою та середньою освітою (1965, 1968, 

1970). 

Соцзобов’язання працівників колгоспу (1967–1972). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1966–1982). Шнурові книги обліку насіння (1965–

1968, 1975–1981). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

профспілки (1973–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 11; 1965–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат (1966, 1969–1972). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф. Р–5071  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Драбів Драбівського району 

Черкаської області  

Справ: 12; 1951–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1951–1955 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1951, 1954, 1955). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

Земельно-шнурова книга (1950–1959). Книга історії полів сівозмін (1951). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5072  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Булганіна с. Драбів Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 8; 1956–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1956–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1958). 

Виробничо-фінансові плани (1956, 1958). 

Земельно-шнурова книга (1958–1963). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1957–1960). 
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ф. Р–5073  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова с. Драбів Драбівського району 

Черкаської області  

Справ: 25; 1959–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1959–1963 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження: райкому Компартії України (1959, 1960); 

райвиконкому. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани. 

Договори на соцзмагання між колгоспами і бригадами та акти перевіряння їх виконання 

(1960, 1962). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1959, 1962). 

Земельно-шнурова книга (1961–1964). 

Книга обліку основних засобів виробництва (1960). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5074  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Смілянської районної Ради 

депутатів трудящих м. Сміла Черкаської області  

Справ: 7; 1950–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1950–1956 рр. 

Текстові і статистичні звіти відділу та підвідомчих установ (1956). 

Штатні розписи, кошториси витрат. 

 

 

 

 

 

ф. Р–5075  Черкаське управління будівництва Всесоюзного об’єднання ―Союзінтергазбуд‖ 

Міністерства будівництва підприємств нафтової і газової промисловості СРСР м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 82; 1974–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1974–1980 рр. 

Накази начальника управління з основної діяльності (1974–1979). 

Протоколи оперативних нарад (1974–1979). Положення про управління (1976). 

Генеральна угода про співробітництво в освоєнні Оренбурзького газоконденсатного 

родовища і будівництва магістрального газопроводу Оренбург–Західний кордон СРСР та 

пов’язаних з цим постачаннях природного газу із СРСР (1974). 

Річні плани будівництва, монтажних робіт та капіталовкладень. Плани політико–виховної та 

культурно–освітньої роботи з будівельниками газопроводу (1975–1978). 
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Річні звіти про виконання планів введення в дію потужностей та підрядних робіт, з праці в 

будівництві і капіталовкладень (1976, 1977). Документи (довідки, звіти, листування) про 

підсумки політико–виховної, культурно–освітньої роботи та соціально–побутового 

забезпечення будівельників газопроводу (1975–1978). 

Документи: (плани, інформації та інш.) про культурне обслуговування будівельників 

газопроводу ―Дружба‖ (1974–1978); (накази, розпорядження, акти, доповідні записки, 

листування) про організацію торгівлі та громадського харчування (1974–1976); (типовий 

договір, довідки, листування) про медичне обслуговування громадян Німецької 

Демократичної Республіки (1975–1977). 

Річні звіти про роботу з кадрами, контрольні списки працівників (1974–1979). 

Записи ділових розмов представників управління та  Генеральної дирекції (1976, 1978). 

Альбом фотодокументів з історії будівництва 4–ої ділянки газопроводу (1975–1978). Схема 

4–ої ділянки газопроводу (1976). 

Документи (соцзобов’язання, постанови, відомості, підсумки) про соцзмагання колективу 

управління (1976–1979). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

управління. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності управління. 

Ліквідаційний баланс управління (1980). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 15; 1974–1980 рр. 

Накази начальника управління з особового складу. 

Особові справи звільнених працівників управління. 

Книги розрахунків по зарплаті працівникам та службовцям. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 12; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету про членство, соцзмагання. 

Соцзобов’язання колективу управління та показники їх виконання (1976–1978). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

ф. Р–5076  Смілянська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Сміла Черкаської області   

Справ: 159; 1957–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 145; 1957–1980 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського облвідділу охорони здоров’я (1963–1967, 1970, 1973, 

1975); рішення райвиконкому (1970). Накази головного лікаря з основної діяльності (1979, 

1980). 

Протоколи засідань та рішення медичної ради відділу (1970–1981). 

Плани: роботи лікарні (1962, 1967); основних організаційних заходів лікарні (1969–1978). 
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Текстові звіти лікарні (1957–1963, 1969–1976). Річні статистичні звіти лікарні та лікувальних 

установ району (1960, 1964–1980). 

Статистичні звіти про чисельність адміністративно–управлінського персоналу та 

розприділення всіх працюючих по займаних посадах (1968–1973). 

Штатні розписи, кошториси витрат: лікарні (1957, 1958, 1963–1980); лікувальних установ 

району (1958, 1962, 1974–1980). Річні бухгалтерські звіти: лікарні (1959–1980); лікувальних 

установ району (1959, 1968–1971, 1974–1980). Акти документальних ревізій фінансово-

господарської діяльності лікарні (1964, 1967–1975). 

Документи: (протоколи, плани, акти, довідки, списки) групи народного контролю (1979, 

1980); протоколи, плани роботи профспілкового комітету (1977–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 14; 1966–1976 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1969, 1974–1976); загальних зборів членів 

профспілки (1970); засідань місцевого комітету (1970, 1974–1976). 

Плани роботи місцевого комітету (1968, 1969, 1975–1977). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5077  Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті Смілянської 

районної Ради депутатів трудящих м. Сміла Черкаської області  

Справ: 56; 1957, 1958, 1970–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 56; 1957, 1958, 1970–1976 рр. 

Постанови, вказівки Черкаського обласного комітету у справах фізкультури і спорту (1958, 

1974–1976). 

Протоколи засідань комітету (1970–1976). Накази, постанови комітету про присвоєння звання 

судді–інструктора по спорту (1970–1976). Накази комітету: про нагородження значками 

(1970–1976); про присвоєння спортивних розрядів (1958, 1971–1976). 

Плани роботи комітету (1958, 1970–1976). 

Текстові та цифрові звіти з фізичної культури та спорту. 

Кошторис витрат (1958). Річні фінансові звіти (1957, 1958). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5078  Шполянська державна станція по племінній роботі і штучному осіменінню 

сільськогосподарських тварин управління сільського господарства виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Шпола Черкаської області  

Справ: 18; 1969–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1969–1974 рр. 

Промислово–фінансові плани (1970–1974). Фінансові плани. План з праці (1970). 
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Штатні розписи, кошториси витрат (1969–1971). Річні бухгалтерські звіти (1971–1974). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5079  Рада голів профспілкових комітетів лікувально–профілактичних установ міста 

Сміла м. Сміла Черкаської області  

Справ: 75; 1967–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1967–1976 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1971, 1974, 1976; засідань пленумів райкому 

(1972, 1973, 1976); засідань президії райкому (1971–1976); звітно-виборних зборів в низових 

профорганізаціях (1972–1976). 

Плани роботи райкому (1972–1976). 

Статистичні звіти райкому про членство та підсумки виборів (1971–1976). 

Соцзобов’язання медичних працівників (1974–1976). Списки ударників комуністичної праці 

районної лікарні та підвідомчих установ (1974). 

Кошториси витрат (1967–1973, 1976). Річні фінансові звіти (1967–1973, 1976). 

 

 

Опис 2 

Справ: 36; 1977–1990 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій; засідань пленумів райкому; засідань президії 

райкому; звітно-виборних зборів в низових профорганізаціях. 

Плани роботи райкому. 

Статистичні звіти райкому про членство та підсумки виборів. 

Соцзобов’язання медичних працівників. Списки ударників комуністичної праці районної 

лікарні та підвідомчих установ. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф. Р–5080  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона Україна‖ с. Макіївка 

Смілянського району Черкаської області  

Справ: 109; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 71; 1944–1972 рр. 

Статути артілі (1956, 1960). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1950–1967, 1970–

1972). Звітні доповіді голови колгоспу (1956, 1957). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970–1972). 

П’ятирічні плани розвитку господарства колгоспу (1966–1975). Виробничо-фінансові плани 

(1950, 1951, 1954). 
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Аналізи виконання планових завдань по виробництву продукції сільського господарства 

(1970–1972). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання, соцзобов’язання 

колгоспу та підсумки їх виконання (1953, 1965–1968). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952, 1963). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1956, 1964–1970). Шнурові книги обліку насіння 

(1968–1972). 

 

 

Опис 2 

Справ: 38; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови колгоспу (1973, 1974, 1978–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Документи: (протоколи, плани, звіти, акти, довідки) групи народного контролю (1980); 

протоколи засідань профспілкового комітету, фінансовий звіт (1980). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5081  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Правда‖ с. Куцівка Смілянського району 

Черкаської області  

Справ: 119; 1951–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 63; 1951–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951–1955, 1958–1972); засідань правління 

колгоспу (1951–1956, 1959–1972). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1970, 1971). 

П’ятирічні плани розвитку господарства колгоспу (1966–1975). Виробничо-фінансові плани 

(1961, 1962, 1966). 

Аналізи виконання планових завдань з усіх видів виробництва (1968–1971). Звіти про 

господарську діяльність колгоспу (1967–1971). 

Договори на соцзмагання між колгоспами (1961, 1963). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951–1954, 1966). 

Книга історії полів сівозмін (1966–1970). 

Книги обліку виробництва, основних засобів (1966, 1967). 

 

 

Опис 2 

Справ: 56; 1973–1982 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови колгоспу (1973–1979, 1982). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1977–1981). 

Книга історії полів сівозмін (1976–1980). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 



2356 

 

 

 

 

ф. Р–5082  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Сунки Смілянського району 

Черкаської області  

Справ: 81; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1959–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1969–1971). 

Протоколи засідань, план роботи бюро економічного аналізу (1973). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1965, 1971–1975). Виробничо-

фінансові плани (1959–1964, 1967). 

Аналізи виконання планових завдань по колгоспу (1966–1969, 1972, 1973). Основні 

показники виробничо–фінансового плану (1967). 

Показники виконання соцзобов’язань колгоспу (1970, 1973). 

Книга історії полів сівозмін (1963–1967). Шнурові книги обліку насіння (1961, 1966–1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 27; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу (1976–1981); засідань правління 

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1974–1976, 1979). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Книга історії полів сівозмін (1975). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5083  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова с. Тернівка Смілянського 

району Черкаської області  

Справ: 29; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1944–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948–1958). 

Виробничі плани. 

Прибутково-видаткові кошториси (1945–1954). 

Державний акт на вічне користування землею (1955). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5084  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―2–а п’ятирічка‖ с. Сунки Смілянського 

району Київської області  

Справ: 13; 1944–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ: 13; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945, 1946, 1949, 1950); засідань правління 

колгоспу. 

Виробничі плани (1946–1950). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5085  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського с. Мала Смілянка 

Смілянського району Київської області  

Справ: 38; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1944–1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1948–1957). 

Державний акт на вічне користування землею (1955). 

Книга головних рахунків (1946). Книга обліку натуральних прибутків та їх розприділення 

(1946). 

 

 

 

 

ф. Р–5086  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖ с. Носачів Ротмистрівського 

району Київської області  

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

ф. Р–5087  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖ с. Буда-Макіївка 

Смілянського району Черкаської області  

Справ: 41; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1944–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1956, 1959); засідань правління колгоспу 

(1944–1956, 1959). 

Виробничо-фінансові плани (1945–1947, 1950–1959). 
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Зооветеринарний звіт (1953). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1954). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5088  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний стяг‖ с. Носачів 

Ротмистрівського району Київської області   

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

ф. Р–5089  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Прогрес‖ с. Носачів Смілянського району 

Черкаської області  

Справ: 26; 1950–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1950–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1951–1958). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1955–1957). 

Зведені плани розвитку сільського господарства колгоспу (1957, 1958). Виробничо-

фінансовий план (1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5090  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Залевки Смілянського району 

Черкаської області  

Справ: 30; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1944–1959 рр. 

Статут артілі (1959). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1959). 

Виробничо-фінансові плани (1945–1947, 1950–1958). 
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ф. Р–5091  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖ с. Костянтинівка 

Смілянського району Київської області  

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1948, 1949). 

Агрономічні звіти (1944). Зоотехнічні звіти (1944). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946). 

Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх розприділення (1950). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5092  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Новий побут‖ с. Миколаївка Смілянського 

району Черкаської області  

Справ: 49; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1944–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1959–1965). Зведений план розвитку 

сільського господарства колгоспу (1958). Виробничі плани (1944–1957). Річні виробничі 

завдання колгоспу (1957). 

Агрономічні звіти (1944, 1951). Зоотехнічні відомості про укомплектування та 

продуктивність худоби (1944). 

Державний акт на вічне користування землею (1956). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5093  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської с. Будки Смілянського 

району Київської області  

Справ: 16; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1944–1950 рр. 

Статут артілі (1950). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1944, 1946, 1948). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947). 

Акт про об’єднання колгоспів ім. Крупської с. Будки та ―Нове життя‖ с. Костянтинівка 

(1950). 
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ф. Р–5094  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча с. Теклине Смілянського району 

Черкаської області  

Справ: 15; 1945–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1945–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1955–1957). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5095  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Друга п’ятирічка‖ с. Ротмистрівка 

Ротмистрівського району Київської області  

Справ: 7; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1945–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1949). 

Річні виробничі завдання бригад (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

ф. Р–5096  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Пролетар Жовтня‖ с. Ротмистрівка 

Ротмистрівського району Київської області  

Справ: 7; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948, 1949); засідань правління колгоспу (1947–

1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948–1950). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5097  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Куцівка Ротмистрівського 

району Київської області  

Справ: 4; 1945–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ: 4; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946); засідань правління колгоспу (1945). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5098  Звенигородський міжколгоспний санаторій ―Радон‖ хут. Червоний 

Звенигородського району Черкаської області   

Справ: 11; 1965–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1965–1971 рр. 

Рішення: облвиконкому (1965, 1968); райвиконкому (1965, 1966). 

Штатні розписи (1966, 1969, 1971). Кошторис витрат (1971). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 5; 1968–1970 рр. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1969, 1970). 

Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

ф. Р–5099  Новоселицький завод вогнетривких матеріалів тресту ―Вогнетривнеруд‖ 

Міністерства чорної металургії УРСР м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської 

області  

Справ: 220; 1963–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 161; 1963–1972 рр. 

Розпорядження Київського Раднаргоспу (1963–1965); накази: Міністерства чорної металургії 

УРСР (1965–1967); тресту ―Ватутінвугілля‖ (1963–1965). 

Протоколи засідань техніко–економічної Ради заводу (1963–1967, 1971, 1972). 

Перспективний план комплексної механізації (1963–1970). Плани господарської діяльності 

(1963–1967). Техніко–промислово–фінансові плани (1963–1967, 1971, 1972). Фінансові плани 

(1965–1967, 1971). 

План з праці, виробництва та собівартості товарної продукції (1970). 

Доповіді, звіти про виробничо–господарську діяльність заводу (1964–1967). Звіти про 

виконання планів з праці, продукції та по собівартості товарної продукції (1965–1972). Річні 

звіти про виконання плану матеріально–технічного постачання (1970, 1972). 

Документи: (рацпропозиції, журнали реєстрації рацпропозицій, розрахунки, звіти) з 

раціоналізації та винахідництва; плани роботи та звіти з наукової організації праці (1969–

1972); (протоколи, звіти, акти перевіряння, звіти про потерпілих при нещасних випадках) з 

охорони праці та техніки безпеки. 
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Плани підготовки і підвищення кваліфікації кадрів та потреби в кадрах, звіти про виконання 

планів. 

Соцзобов’язання працівників і службовців та підсумки їх виконання. 

Штатні розписи. Кошториси витрат (1968–1972). Річний бухгалтерський звіт (1964). Акти 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності заводу (1965–1972). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 59; 1963–1972 рр. 

Постанови президії Черкаської облради профспілок (1968, 1972). 

Протоколи: профконференцій (1970–1972); загальних зборів членів профспілки (1968–1972); 

цехових профзборів (1968–1970); засідань заводського комітету (1968–1972). 

Плани роботи заводського комітету (1968–1972). 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1963, 1964, 1968–1972). 

Соцзобов’язання колективу заводу та підсумки їх виконання (1968–1970). Колективні 

договори (1969–1972). 

Кошториси прибутків та витрат. Кошториси державного соціального страхування (1964, 

1965). Річні фінансові звіти (1963, 1964, 1967–1972). 

 

 

 

 

 

ф. Р–5100  Староковрайська восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Чорнобаївської районної Ради депутатів трудящих с. Старий Коврай Чорнобаївського району 

Черкаської області  

Справ: 171; 1948–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 171; 1948–1974 рр. 

Накази: Іркліївського райвідділу народної освіти (1951, 1959); Чорнобаївського райвідділу 

народної освіти (1960, 1966–1969, 1973). 

Протоколи: виробничих нарад (1952, 1953, 1964–1974); засідань педагогічної ради (1955–

1960, 1964–1969); методичних об’єднань учителів та плани роботи (1964–1974); учнівського 

комітету школи (1965–1967); засідань батьківських комітетів (1964–1973); загальношкільних 

батьківських зборів (1957–1972); засідань класних батьківських зборів (1972–1975). 

П’ятирічні плани розгортання мережі школи (1951–1956, 1974–1980). Річний оперативний 

план роботи школи (1957). Плани: навчально–виховної роботи (1950, 1972–1974); 

розгортання мережі школи (1952, 1953). 

Акти обстеження навчально–виховної роботи школи, висновки та пропозиції тематичних 

перевірянь школи (1948, 1951, 1952, 1963–1966, 1970). 

Річні текстові звіти: школи про навчально–виховну роботу (1956–1962, 1966, 1971, 1973); 

класних керівників про виконання навчальних програм та виховну роботу (1948–1954, 1967). 

Річні статистичні звіти школи на початок та кінець навчальних років (1948–1963, 1967). 

Одноразові звіти про чисельність адміністративно–управлінського персоналу (1954, 1957, 

1967). 

Договори на соцзмагання між колективами шкіл, соцзобов’язання колективу школи (1962, 

1972–1974). 
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Штатні розписи, кошториси витрат (1949–1956, 1959–1964). Річні бухгалтерські звіти (1949–

1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5101  Радгосп ―Вереміївський‖ Черкаського спеціалізованого тресту м’ясомолочних 

радгоспів с. Вереміївка Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 177; 1970–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 162; 1970–1980 рр. 

Накази директора радгоспу з основної діяльності. 

Протоколи загальних зборів працівників, інженерно–технічних працівників та службовців 

(1971–1973). Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1972–1980). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства радгоспу (1971–1975). Виробничо-

фінансові плани (1970–1973). 

Аналізи виконання планових завдань (1970–1973). Економічні показники розвитку 

виробництва (1972). Показники виробничо-фінансової діяльності радгоспу (1971, 1972). 

Документи (плани, рацпропозиції, звіти, кошториси) з раціоналізації і винахідництва (1971–

1973). Звіти про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаниї з виробництвом (1970–1973). 

Довідки, інформації та звіти про роботу з кадрами (1971–1973). Статистичні звіти про 

чисельність та склад спеціалістів (1970). 

Агрономічні звіти (1970–1973). Звіти радгоспу про виробництво продуктів тваринництва 

(1970–1973). Інформація про племінну роботу в радгоспі (1971). 

Соцзобов’язання радгоспу та підсумки їх виконання (1971–1973). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність радгоспу (1970–1973). Акти перевіряння 

фінансово-господарської діяльності радгоспу (1970–1973). 

Книга історії полів сівозмін радгоспу (1972–1976). Технологічні карти радгоспу (1972, 1973). 

Шнурова книга обліку насіння (1970–1976). 

Документи (протоколи, плани, соцзобов'язання, колдоговори, кошториси, звіти) робітничого 

комітету профспілки (1974–1980). 
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Опис 1м 

Справ: 15; 1970–1973 рр. 

Протоколи: профспілкової конференції (1972); загальних зборів членів профспілки (1971, 

1972); засідань робітничого комітету. 

Кошториси прибутків та витрат (1972, 1973). Річні фінансові звіти (1972, 1973). 

 

 

 

 

Ф. Р–5102  Радгосп ім. Котовського Черкаського спеціалізованого тресту м’ясомолочних 

радгоспів с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 127; 1970–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 112; 1970–1980 рр. 

Накази Черкаського спецтресту (1971, 1973); рішення райвиконкому (1971, 1972). Накази 

директора радгоспу з основної діяльності (1970–1976). 

Протоколи засідань постійно–діючої виробничої наради (1970–1976). Протоколи засідань, 

плани роботи, звіти бюро економічного аналізу (1974–1980). 

Виробничо-фінансові плани (1970–1973). Госпрозрахункові завдання радгоспу та бригад 

(1972, 1973). 

Заяви на раціоналізаторські пропозиції (1970–1973). Плани, титульні списки з будівництва 

(1970). Звіти про роботу з кадрами, статистичні звіти про чисельність і склад керівних 

працівників, спеціалістів та розприділення всіх працюючих по займаних посадах (1970–1973). 

Агрономічні звіти (1970–1973). Звіти радгоспу про виробництво продуктів тваринництва 

(1970–1973). Річний звіт про технічну експлуатацію зрошувальної системи в радгоспі (1970). 

Соцзобов’язання працівників радгоспу (1970–1973). Колективні договори (1970–1973). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність радгоспу (1970–1973). Акти перевіряння 

фінансово-господарської діяльності радгоспу (1970–1973). 
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Структура посівних площ радгоспу (1972). Шнурові книги обліку насіння (1970, 1974, 1975). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) робітничого комітету профспілки (1974–

1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 15; 1970–1973 рр. 

Протоколи: профспілкових конференцій (1970, 1971); засідань робітничого комітету. 

Звіти про роботу робітничого комітету (1970, 1972). 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5103  Чорнобаївський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи і наукових установ смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 69; 1966–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 69; 1966–1976 рр. 

Постанови пленумів та президії Черкаського обкому профспілки (1971, 1973). 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1974, 1976); пленумів райкому 

(1972–1976); засідань президії райкому (1967–1975). 

Плани роботи райкому (1975, 1976). 

Інформації про роботу райкому (1973). Зведені статистичні звіти райкому про чисельність 

профактиву, культурно–масову роботу та колективне садівництво і городництво (1971–1976). 

Зведені звіти райкому про підсумки виборів (1971–1976). 
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Кошториси: прибутків та витрат; державного соціального страхування. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5104  Чорнобаївський районний комітет професійної спілки працівників і службовців 

сільського господарства і заготівель смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської 

області 

Справ: 306; 1965–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 306; 1965–1980 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки. 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1967, 1969, 1971, 1974, 1976, 

1979); пленумів райкому; засідань президії райкому; звітно-виборних зборів фабрично–

заводських місцевих комітетів (1974, 1975). 

Плани роботи райкому. 

Доповіді, довідки та інформації про роботу райкому (1966–1975). Зведені статистичні звіти 

райкому та статистичні звіти низових профорганізацій про профспілкове членство, 

соцзмагання, культурно–масову роботу, виробничі наради, роботу клубів, будинків культури 

та інш. 

Зведені звіти райкому про підсумки виборів фабрично–заводських місцевих комітетів, 

профкомів учбових установ та профорганізаторів. 

Документи (плани, доповідні записки, довідки, звіти) з охорони праці та техніки безпеки 

(1966–1975). 

Документи (протоколи, соцзобов’язання, виробничі показники, довідки, інформації) про 

впровадження високої культури землеробства в колгоспах та радгоспах району (1967–1970, 

1973). 

Списки працівників сільського господарства, нагороджених грамотами та значками (1966–

1968). 

Акти при зміні керівництва (1966, 1967, 1971). 



2367 

 

Зведені профбюджети райкому, бюджети державного соціального страхування та звіти про їх 

виконання. Зведені кошториси райкому та кошториси низових профорганізацій, річні 

фінансові звіти про їх виконання. Зведені кошториси централізованого союзного фонду 

соціального страхування колгоспників та зведені річні фінансові звіти про їх виконання 

(1970–1980). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності райкому (1966–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5105  Чорнобаївський районний комітет професійної спілки працівників культури смт. 

Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 64; 1969–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 64; 1969–1980 рр. 

Постанови пленумів та президії Черкаського обкому профспілки (1972–1976). 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1969, 1971, 1974, 1976, 1979); 

засідань президії райкому; звітно-виборних зборів в низових профорганізаціях та документи 

до них (1971, 1973, 1974). 

Плани роботи райкому. 

Інформації про роботу райкому (1971–1973). Статистичні звіти райкому та низових 

профорганізацій про кількість профорганізацій, членство, культурно–масову роботу, 

підсумки виборів та чисельність профактиву (1971–1978). 

Кошториси прибутків та витрат (1971–1978). Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р–5107  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 297 полку с. Бачурине 

Монастирищенського району Вінницької області 

Справ: 22; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1945–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1949). 

Книга головних рахунків. Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, грошових та натуральних витрат (1947–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5108  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 1–ше Травня с. Долинка 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 23; 1947–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1947–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1961, 1962). 

Книги обліку фондів, натуральних прибутків та їх розприділення (1947, 1948). 
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Ф. Р–5109  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Берія с. Івахни Монастирищенського 

району Вінницької області 

Справ: 15; 1946–1952 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1946–1952 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1952). 

Земельно-шнурова книга (1951). 

Книги головних рахунків (1947, 1952). Книги обліку основних засобів, натуральних 

прибутків та їх розприділення. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5110  Сільськогосподарська інспекція виконавчого комітету Монастирищенської 

районної Ради депутатів трудящих смт. Монастирище Монастирищенського району 

Черкаської області 

Справ: 116; 1940, 1944–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 116; 1940, 1944–1961 рр. 

Накази: Черкаського облуправління сільського господарства (1960); Вінницького 

облуправління у справах сільського і колгоспного будівництва (1948, 1952); розпорядження 

Вінницького облвиконкому (1948). 

Статути колгоспів району (1951). 

Державні акти на вічне користування землею колгоспами району. Державні книги реєстрації 

земель колгоспів. Річні звіти про розприділення земель по угіддях та землекористувачах. 

Документи (рішення, акти, схеми, листування) про відведення земельних ділянок для різних 

потреб. 
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Зведені плани розвитку сільського господарства по колгоспах району, зведені річні 

виробничо-фінансові плани по колгоспах та основні виробничі показники їх виконання 

(1954–1961). 

Річні агротехнічні звіти інспекції та річні агрономічні звіти колгоспів (1948, 1958). 

Річний звіт по птахівництву (1952). 

Річні плани сільського та колгоспного будівництва по району і річні звіти про їх виконання 

(1945–1952, 1957, 1958). 

Статистичні звіти про підготовку та використання кадрів, звіти про чисельність працівників і 

службовців та фонд зарплати (1948, 1951, 1952, 1960). 

Штатні розписи, кошториси витрат інспекції (1959–1961). Зведені річні звіти інспекції про 

виконання планів з праці і зарплати (1951, 1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5111  Монастирищенський районний комітет народного контролю смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 194; 1967–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 194; 1967–1990 рр. 

Постанови Черкаського обкому народного контролю (1977, 1978, 1986); постанови, рішення 

райвиконкому (1977, 1978). 

Протоколи засідань райкому та додатки до них (1976–1990). 

Довідки та звіти про роботу райкому (1969, 1970). Текстові та статистичні звіти про роботу 

груп народного контролю організацій, підприємств, сільрад та колгоспів району. 

Доповідні записки, довідки про результати окремих перевірянь, направлені Черкаському 

обкому народного контролю (1967–1984). Документи (доповідні записки, довідки, акти, 

пояснюючі записки) перевірянь виробничої, господарської та фінансової діяльності установ, 

організацій, підприємств та колгоспів району. Листи райкому про результати окремих  
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перевірянь, направлені організаціям та підприємствам обласного і районного рівня (1967, 

1970–1978). 

Скарги громадян та документи з їх розгляду. 

Плани роботи позаштатних відділів райкому (1979–1983). Списки завідуючих позаштатними 

відділами та позаштатних інспекторів (1972–1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5112  Монастирищенський цукровий комбінат Вінницького цукробурякотресту смт. 

Монастирище Монастирищенського району Черкаської області 

Справ: 19; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944, 1946, 1948–1954 рр. 

Промислово–фінансові плани (1949–1954). 

Річні звіти про роботу комбінату. 

Штатні розписи (1950–1954). 

Ліквідаційний баланс комбінату (1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5113  Тальнівська районна лікарня відділу охорони здоров'я виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Тальне Черкаської області 

Справ: 159; 1945–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 122; 1945–1947, 1951, 1955–1972 рр. 

Документи організаційно–медичного кабінету, інженера з кадрів, інженера з охорони праці, 

бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 37; 1973–1980 рр. 

Документи організаційно–медичного кабінету, інженера з кадрів, інженера з охорони праці, 

бухгалтерії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5114  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Тальнівської районної Ради 

депутатів трудящих м. Тальне Черкаської області 

Справ: 10; 1944–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944, 1945, 1948, 1949, 1952–1956 рр. 

Штатні розписи, кошториси витрат (1953, 1954). Річні бухгалтерські звіти. 
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Ф. Р–5115  Тальнівський районний комітет професійної спілки працівників медичних установ 

м. Тальне Черкаської області 

Справ: 25; 1965–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1965–1976 рр. 

Протоколи: пленумів райкому (1970–1976); засідань президії райкому (1967–1971, 1974–

1976). 

Кошториси прибутків та витрат. Квартальні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5116  Тальнівський районний комітет професійної спілки працівників і службовців 

сільського господарства і заготівель м. Тальне Черкаської області 

Справ: 120; 1965–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 93; 1965–1972 рр. 

Протоколи: районний профконференцій та документи до них (1967, 1971); пленумів райкому 

та документи до них; засідань президії райкому; звітно-виборних зборів в низових 

профорганізаціях та документи до них. 

Плани: роботи райкому; семінарів та занять профактиву. 

Річні статистичні звіти райкому та звіти місцевих комітетів з усіх видів діяльності. 

Звіти профорганізацій про підсумки виборів (1966–1969). 

Профбюджети райкому, бюджети державного соціального страхування та річні фінансові 

звіти про їх виконання. Кошториси прибутків та видатків (1965–1970). Зведені кошториси 

централізованого союзного фонду соціального страхування колгоспників та річні зведені 

фінансові звіти про їх виконання (1970–1972). 
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Опис 2 

Справ: 27; 1973–1980 рр. 

Протоколи: районний профконференцій та документи до них; пленумів райкому та 

документи до них; засідань президії райкому; звітно-виборних зборів в низових 

профорганізаціях та документи до них. 

Плани: роботи райкому; семінарів та занять профактиву. 

Річні статистичні звіти райкому та звіти місцевих комітетів з усіх видів діяльності. 

Звіти профорганізацій про підсумки виборів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5117  Тальнівський районний комітет народного контролю м. Тальне Черкаської області 

Справ: 152; 1965–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 152; 1965–1991 рр. 

Протоколи: засідань райкому (1977–1991); нарад, семінарів, зборів активу органів народного 

контролю, проведених комітетом та документи до них (1979–1990). 

Плани роботи райкому та його позаштатних відділів (1978, 1981–1985). 

Текстові та статистичні звіти райкому про роботу (1978–1985). Довідки та звіти про роботу 

груп і постів народного контролю (1969–1973, 1976–1985, 1988–1990). 

Доповідні записки, довідки та інформації райкому про роботу, результати окремих 

перевірянь, направлені органам вищого рівня. Документи (доповідні записки, довідки, акти, 

пояснюючі записки) перевірянь виробничої, господарської та фінансової діяльності установ, 

організацій, підприємств та колгоспів району. 
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Ф. Р–5118  Об’єднаний фонд. Сільськогосподарські артілі (колгоспи) с. Вишнопіль 

Тальнівського району Черкаської області 

Справ: 225; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1946–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1949). 

Виробничий план (1949). 

Книга для запису зауважень та пропозицій відповідальних працівників Бабанського райкому 

КП (б) України та Бабанського райвиконкому. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1949). 

Книги обліку фондів, майна, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, 

грошових та натуральних витрат (1950). 

 

 

Опис 2 – Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Правда‖ 

Справ: 15; 1945–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. 

Виробничий план. 

Книга для запису зауважень та пропозицій відповідальних працівників  

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книги обліку фондів, майна, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, 

грошових та натуральних витрат. 
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Опис 3 – Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше серпня‖ 

Справ: 19; 1945–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. 

Виробничий план. 

Книга для запису зауважень та пропозицій відповідальних працівників  

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книги обліку фондів, майна, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, 

грошових та натуральних витрат. 

 

 

Опис 4 – Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова 

Справ: 28; 1950–1955 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. 

Виробничий план. 

Книга для запису зауважень та пропозицій відповідальних працівників  

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книги обліку фондів, майна, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, 

грошових та натуральних витрат. 

 

 

Опис 5 – Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Маяк‖ 

Справ: 103; 1956–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1956–1962, 1968–1970). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1968–1970). 
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П’ятирічні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1970). Зведений план розвитку 

господарства колгоспу (1958). Виробничо-фінансові плани. Плани по виробництву продукції 

рослинництва та тваринництва (1966–1970). 

Річні відомості про виконання планових завдань в колгоспі (1968–1970). 

Річні агрономічні звіти (1956–1959, 1962). Заключні звіти про підсумки сівби та сортові 

посіви (1956, 1960, 1969, 1962). Статистичні звіти про збір урожаю, посів ярих та озимих 

культур (1963–1966, 1969, 1970). Плани про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, 

списки спеціалістів (1963–1970). Динамічні таблиці звітності (1962, 1964). 

Списки колгоспників, яким присвоєно звання ―Ударник комуністичної праці‖ та передовиків 

сільського господарства (1966–1970). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1966–1970). Технологічні карти колгоспу (1966–1971).  

Шнурова книга обліку насіння (1966–1970). 

 

 

Опис 6 

Справ: 44; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1977–1979). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу. Шнурові книги обліку насіння. 

Протоколи засідань, кошториси та звіти профспілкового комітету (1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5119  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка с. Піщане 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 51; 1946–1958 рр. 
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Опис 1 

Справ: 51; 1946–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1949, 1958). План розвитку лісового господарства колгоспу (1955–1965). 

Прибутково-видаткові кошториси (1951, 1954–1957). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1956–1958). 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, грошових і натуральних витрат (1951, 1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5120  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе с. Лоташеве 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 39; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1944–1958 рр. 

Статут артілі (1951). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства (1955–1960). Виробничі плани (1956–

1958). План розвитку лісового господарства колгоспу (1955–1965). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949–1952, 1955–1957). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1956–1964). Сортонасіннева книга (1958). 

Книга головних рахунків (1944–1947). Книги обліку фондів, грошових і натуральних 

прибутків та їх розприділення (1944–1948). 
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Ф. Р–5121  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Україна‖ с. Лоташеве Тальнівського 

району Черкаської області 

Справ: 154; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 90; 1959–1970 рр. 

Статут артілі (1959). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1962, 1965–1970). 

Перспективний план розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1965). Виробничо-

фінансові плани (1959–1962, 1965–1970). 

Агрономічні звіти (1963, 1966–1970). Одноразові статистичні звіти про посів озимих та ярих 

культур. Річні статистичні звіти по тваринництву (1960, 1964–1970). Плани підготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів (1959, 1964, 1965). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання колгоспу, бригад і ланок та акти 

перевіряння їх виконання (1959, 1960, 1964). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1965–1971). План розміщення культур у полях 

сівозмін (1964–1973). Шнурові книги обліку насіння (1963–1966, 1969–1971). 

Заяви про прийняття в члени колгоспу (1966–1968). 

 

 

Опис 2 

Справ: 64; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 
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Протоколи засідань бюро економічного аналізу. 

Земельно-шнурова книга (1963–1972). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1972–1976). 

Шнурові книги обліку насіння. 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

(1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5122  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Постишева с. Шаулиха Тальнівського 

району Черкаської області 

Справ: 142; 1951–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 134; 1951–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1965–1970). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1968–1970). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1955–1960). Виробничо-фінансові 

плани. 

Основні показники виробничо–фінансових планів (1968–1970). 

Агрономічні звіти (1965–1970). Агротехнічні звіти (1953, 1956). Плани та звіти про посів, 

обробіток і збирання сільськогосподарських культур (1958–1962). Річні звіти про стан 

тваринництва (1954, 1955, 1959–1967). Плани підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, 

звіти про роботу з кадрами (1964, 1970). 

Договори на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання колгоспу та показники їх 

виконання (1956, 1959–1964). 

Прибутково-видаткові кошториси (1951, 1955–1957). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1951, 1952). Акти ревізійної комісії колгоспу (1963–1970). 
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Книги історії полів і сівозмін колгоспу (1956–1973). Шнурові книги обліку насіння (1966–

1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 8; 1971–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповідь 

голови колгоспу (1971). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу. 

Шнурова книга обліку насіння. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5123  Поташська машинно–тракторна станція с. Поташ Маньківського району 

Черкаської області 

Справ: 5; 1944–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944–1957 рр. 

Виробничо-фінансові плани (1944–1953). 

Річні бухгалтерські звіти. 
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Ф. Р–5124  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Франка с. Подібне Маньківського 

району Черкаської області 

Справ: 83; 1944–1959, 1967–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1944–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1949, 1955–1959); засідань правління 

колгоспу (1946–1950, 1955–1959). 

Виробничі плани (1944, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945, 1950–1952). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1946). 

 

 

Опис 2 

Справ: 68; 1967–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу.  

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Табель та динамічні таблиці з усіх форм статистичної звітності колгоспу (1968–1971). 

Нагородні листи, характеристики, список нагороджених колгоспників з урядовими 

нагородами (1970). 

Технологічні карти по вирощуванню сільськогосподарських культур (1968–1971). 

Документи (протоколи, плани, акти перевіряння, кошториси, звіти) профспілкового комітету.  
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Ф. Р–5125  Маньківська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Маньківської районної Ради народних депутатів смт. Маньківка Маньківського району 

Черкаської області 

Справ: 138; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 138; 1944–1980 рр. 

Накази Маньківського райвідділу народної освіти (1957–1959, 1963–1976); рішення 

райвиконкому (1966, 1974, 1975). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1951–1960, 1964–1982); методичних нарад (1965–

1975); методичних об’єднань учителів і вихователів та документи до них (1977–1980); 

засідань батьківських комітетів (1965–1977); батьківських зборів (1956–1980). 

Плани роботи: школи (1952–1969); методичних комісій (1958–1974). Річні загальношкільні 

плани виховної роботи та підсумки їх виконання (1978–1980). 

Акти, пропозиції інспекторських перевірянь школи (1953, 1958, 1965). 

Доповіді, інформації та звіти про роботу школи (1952, 1953, 1956–1962, 1966–1969, 1978–

1980). Інформації, рапорти та звіти про роботу учнівських виробничих бригад (1978–1980). 

Звіти про роботу спортивних секцій школи та результати фізкультурних змагань (1977–1979). 

Статистичні звіти школи на початок та кінець навчальних років (1951, 1973–1977). 

Звіти класних керівників про успішність учнів (1973–1977). 

Журнал записів внутрішкільного контролю (1974–1977). 

Акти при зміні директора школи (1950, 1952, 1965). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1949–1953, 1959). Річні бухгалтерські звіти (1944–

1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5126  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Красноставка Маньківського 

району Черкаської області 
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Справ: 10; 1954–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1954–1958 рр. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1957, 1958). 

Земельно-шнурова книга. 

Книги обліку фондів, майна, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, 

грошових та натуральних витрат (1954–1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5127  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше травня‖ с. Кривець Маньківського 

району Черкаської області 

Справ: 131; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 66; 1944–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951–1972); засідань правління колгоспу (1948–

1972). Звітні доповіді голови колгоспу (1963, 1969). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971, 1972). 

П’ятирічні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1975). Виробничо-фінансові плани 

(1958–1962). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1969–1972). 

Агрономічний звіт (1972). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1958–1960, 1971–1975). Технологічна карта колгоспу 

(1972–1974). 
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Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1972). 

 

 

Опис 2 

Справ: 44; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1973, 1975, 1977, 1980). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 21; 1965–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1967–1973); засідань профспілкового 

комітету (1967–1973). Звітні доповіді голови профкому (1966, 1967, 1970, 1971). 

Плани роботи профкому (1971–1973). 

Акти перевіряння діяльності профкому керівними органами (1969, 1970). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1966–1971). 

Кошториси витрат (1971, 1972). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5128  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХП з’їзду КПРС с. Молодецьке 

Маньківського району Черкаської області 

Справ: 113; 1945–180 рр. 
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Опис 1 

Справ: 72; 1945–1973 рр. 

Статут артілі (1953). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1948, 1952, 1956–1973); засідань правління 

колгоспу (1946–1952, 1956–1973). Звітна доповідь голови колгоспу (1972). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1968–1974). 

Виробничо-фінансові плани (1958–1961). План лісового господарства колгоспу (1951). 

Виробничі завдання бригад (1957). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1964–1973). 

Статистичні звіти з усіх показників роботи колгоспу (1966–1973). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1952). 

Технологічні карти колгоспу (1965, 1968, 1971–1973). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1957, 1961–1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 33; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1975–1980). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 8; 1967–1972 рр. 

Протоколи загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. 

Квартальні плани роботи профкому (1970–1972). 

Статистичні звіти профкому про чисельність членів профспілки. 
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Кошториси витрат (1970–1972). Річні фінансові звіти (1969–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5129  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Антонівка Буцького району 

Черкаської області 

Справ: 40; 1945–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1945–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1950, 1954–1959); засідань правління 

колгоспу (1946–1948, 1954–1959). 

Виробничо-фінансовий план (1957). 

Акти перевіряння діяльності колгоспу керівними органами (1956–1958). 

Агрономічний звіт (1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949–1958). 

Земельно-шнурова книга (1951). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1956–1958). 

Книги головних рахунків (1945, 1946). Книги обліку основних засобів, державних постачань і 

колгоспної торгівлі, фондів, грошових прибутків, грошових та натуральних витрат (1945–

1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5130  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Іскра‖ с. Березівка Маньківського району 

Черкаської області 
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Справ: 98; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 79; 1944–1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1949–1975); засідань правління колгоспу (1948–

1975). Звітні доповіді голови колгоспу (1957, 1961). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1968–1970). 

П’ятирічні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1970). План розвитку сільського 

господарства колгоспу (1954). Виробничо-фінансові плани (1945–1962). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1966–1970). 

Агрономічний звіт (1945). Звіт по тваринництву (1974). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952, 1974). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1967–1971). Технологічні карти колгоспу (1966, 1972). 

Сортонасіннева книга (1958–1960). Шнурові книги обліку насіння (1967–1969). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 19; 1964–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. Звітні 

доповіді голови профкому (1967–1971). 

Плани роботи профкому (1970–1974). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1966–1973). 

Акти про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом (1973–1975). 

Кошториси витрат (1965–1973). Річні фінансові звіти (1965–1973). 
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Ф. Р–5131  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова с. Кислин Маньківського 

району Черкаської області 

Справ: 71; 1946–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1946–1957, 1962–1975 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1974). 

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1952, 1953). Плани розвитку 

сільського господарства колгоспу (1949, 1954). Виробничо-фінансові плани (1957, 1963, 

1974). 

Основні показники виробничо–фінансових планів (1969, 1970, 1975). 

Агрономічний звіт (1973). Заключний звіт про підсумки сівби під урожай (1963). 

Штатний розпис (1964). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–

1952). 

Технологічні карта колгоспу (1962, 1974). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 17; 1971–1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1973–1975); засідань профспілкового 

комітету. Звітні доповіді голови профкому (1971–1973). 

План роботи профкому (1974). 

Акти перевіряння діяльності профкому керівними органами (1971–1974). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р–5132  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Буцької районної Ради 

депутатів трудящих с. Буки Буцького району Черкаської області 

Справ: 19; 1945–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1945–1956 рр. 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1950). Річні бухгалтерські звіти про виплату пенсій 

та державних допомог (1949–1953, 1956). Річні бухгалтерські звіти (1946, 1949–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5133  Буцька машинно–тракторна станція с. Буки Буцького району Черкаської області 

Справ: 23; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1944–1958 рр. 

Виробничо-фінансові плани (1949–1958). 

Річні бухгалтерські звіти. 
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Ф. Р–5134  Рубаномостівська машинно–тракторна станція с. Рубаний Міст Буцького району 

Черкаської області 

Справ: 13; 1949–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1949–1958 рр. 

Виробничо-фінансові плани (1953–1958). 

Річні бухгалтерські звіти (1949, 1952–1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5135  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Промінь Жовтня‖ хут. Рудка Буцького 

району Київської області 

Справ: 6; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944–1949 рр. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5136  Буцьке сільське професійно–технічне училище № 13 Черкаського обласного 

управління професійно–технічної освіти смт. Буки Маньківського району Черкаської області 
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Справ: 263; 1960–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 233; 1960–1980 рр. 

Постанови, рішення Черкаського обкому КПУ (1960, 1961); накази, постанови Черкаського 

облуправління профтехосвіти; постанови, рішення райвиконкому (1966, 1972, 1980). 

Протоколи засідань педагогічної ради (1964–1977). 

Плани: роботи училища; роботи методичних комісій та документи до них (1962, 1963, 1978–

1980). Річні плани виховної роботи (1962–1980). Учбові плани по спеціальностях (1961–

1964). 

Звіти про виробничу діяльність училища (1961–1964). Річні звіти та листування з 

організаціями вищого рівня про учбово-виховну, учбово-виробничу і методичну роботу. 

Річні звіти про наявність сільськогосподарської техніки, автомобілів (1960, 1962, 1978–1981). 

Плани приймання учнів (1962–1974, 1979). Статистичні звіти: про прийом, наявність та рух 

учнів (1961–1979); про чисельність, склад та рух працівників училища. Документи про 

підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання (1962–1966, 1979, 1980). 

Документи по соцзмагання училища (1963–1969, 1972–1980). 

Плани з праці, штатні розписи та кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 30; 1970–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1970, 1972, 1980); загальних зборів членів 

профспілки (1973, 1978); засідань профспілкового комітету (1971–1974, 1977–1981). 

Плани роботи профкому (1970, 1971, 1977–1980). 

Статистичні звіти профкому про профспілкове членство (1970–1976) 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р–5137  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Пам’ять Леніну‖ смт. Буки Маньківського 

району Черкаської області 

Справ: 162; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 97; 1944–1973 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1957, 1964–1969, 1973). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1968–1973). 

Перспективні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1965, 1970–1975). 

Виробничо-фінансові плани (1947, 1948, 1951, 1959, 1963, 1964). 

Основні показники виробничо-фінансових планів (1972, 1973). Аналізи господарської 

діяльності колгоспу (1966–1971). 

Агрономічні звіти (1951–1953). Звіти по тваринництву (1947, 1948, 1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952, 1956). 

Земельно-шнурова книга (1955). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1957–1959, 1966–

1971). Технологічні карти колгоспу (1966–1971). Шнурові книги обліку насіння (1961, 1962, 

1966–1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 40; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 
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Опис 1м 

Справ: 25; 1964–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. Звітні 

доповіді голови профкому (1964–1966, 1969). 

Статистичні звіти профкому про обліку членів профспілки (1965–1971). 

Кошториси витрат (1965, 1967, 1970–1973). Річні фінансові звіти (1964–1971). 

Касова книга (1965–1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5138  Багвянська восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Маньківської районної Ради депутатів трудящих с. Багва Маньківського району Черкаської 

області  

Справ: 54; 1952–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1952–1972 рр. 

Накази: Буцького райвідділу народної освіти (1954, 1955); Маньківського райвідділу 

народної освіти (1967–1972). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1952, 1953, 1956–1972); методичних нарад (1961–

1972); зборів учнів (1968–1972); засідань батьківських комітетів (1966–1973); батьківських 

зборів. 

Плани роботи школи (1960–1972). 

Звіти про роботу школи (1960–1962). 
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Ф. Р–5139  Маньківське районне виробниче об’єднання по виробничо–технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого об’єднання по 

виробничо–технічному забезпеченню сільського господарства смт. Маньківка Маньківського 

району Черкаської області 

Справ: 79; 1961–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 57; 1961–1980 рр. 

Накази керуючого об’єднання з основної діяльності (1971–1980). 

Протоколи техніко–економічної Ради об’єднання (1976, 1977). 

П’ятирічні плани розвитку об’єднання (1971–1980). Виробничо–торгівельно–фінансові плани 

(1966–1969). Промислово–торгівельно–фінансові плани (1978–1980). 

Документи з перевіряння виконання наказів, постанов та рішень органів вищого рівня (1975–

1977). Річний звіт про продаж товарів виробничого призначення (1961). 

Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій (1970–1975). Плани впровадження нової 

техніки (1975–1980). Плани, кошториси з будівництва (1961, 1963). Річні статистичні звіти та 

акти про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом, журнал реєстрації 

нещасних випадків (1962–1964, 1972–1977). 

Річні статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів і прийом молоді на 

роботу (1978–1980). 

Штатні розписи (1969, 1978, 1980). Річні бухгалтерські звіти (1978–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 22; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань робітничого комітету. 

Соцзобов’язання працівників об’єднання (1975, 1976, 1979, 1980). Колективні договори та 

акти перевіряння їх виконання. 
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Ф. Р–5140  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Маньківської районної 

Ради депутатів трудящих смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 71; 1944–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 71; 1944–1960, 1965–1972 рр. 

Накази, розпорядження, інструкції та методичні листи Міністерства соціального 

забезпечення УРСР (1965–1967, 1972); накази, розпорядження Черкаського облвідділу 

соціального забезпечення (1965–1967, 1972). 

Плани роботи відділу (1966–1972). 

Акти перевіряння діяльності відділу органами вищого рівня (1965–1972). 

Документи про нагородження багатодітних матерів орденами та медалями (1965–1972). 

Доповідні записки, огляди, довідки та листування з облвідділом соціального забезпечення з 

питань виплати пенсій (1965–1972). 

Річні звіти про виплату пенсій та державних пенсій. Статистичні звіти про стан роботи з 

соціального забезпечення (1966–1972). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1965–1972). Річні бухгалтерські звіти (1967–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5141  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Прогрес‖ с. Роги Маньківського району 

Черкаської області 
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Справ: 160; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 97; 1944–1959, 1961–1972 рр. 

Статут артілі (1944). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1972). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1966–1972). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970–1973). 

Перспективні плани розвитку господарства колгоспу (1955–1959, 1966–1975). Виробничо-

фінансові плани (1947–1952, 1956–1964). 

Основні показники колгоспу (1951). Аналізи господарської діяльності колгоспу (1967–1973). 

Агрономічний звіт (1966). Річні звіти по тваринництву (1954, 1955). 

Прибутково-видатковий кошторис (1957). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1946–1952). 

Плани та таблиці сівозмін колгоспу (1967–1970). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1967–

1975). Технологічні карти колгоспу (1967–1973). Шнурова книга обліку насіння (1967–1970). 

Книга головних рахунків (1944). Книги обліку основних засобів, державної торгівлі та 

колгоспної торгівлі (1944, 1945). 

 

 

Опис 2 

Справ: 44; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1976–1982). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

(1974–1982). 

 

 

Опис 1м 
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Справ: 19; 1965–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. Звітна 

доповідь голови профкому (1970). 

План роботи профкому (1970). 

Акти перевіряння діяльності профкому керівними органами (1970, 1972). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1967–1973). 

Кошториси витрат (1967–1973). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5142  Маньківська ремонтно–технічна станція смт. Маньківка Маньківського району 

Черкаської області 

Справ: 20; 1958–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1958–1960 рр. 

Виробничо-фінансові плани. 

Акти ревізій станції. 

Документи (характеристики, кошториси, топографічні зйомки) з будівництва (1959, 1960). 

Штатні розписи, Річні бухгалтерські звіти. 
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Ф. Р–5143  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Підопригори с. Буки Буцького району 

Київської області 

Справ: 8; 1945–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1945–1949 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947, 1948). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

Книга головних рахунків (1946). Книги обліку основних засобів, майна, продуктів та 

матеріалів (1945–1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5144  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.2–ої п’ятирічки с. Бужанка Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 76; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 76; 1944–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1944–1947, 1950, 1956–1958). 

Одноразові статистичні звіти про підсумки сівби озимих і ярих культур та багаторічних прав 

(1944, 1949–1958). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1944, 1947–1950, 

1955–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

Обгрунтування сівозмін (1948–1951). Сортонасіннева книга (1958–1962). 
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Книга головних рахунків (1947–1950). Книги обліку фондів, грошових і натуральних 

прибутків та їх розприділення, грошових і натуральних витрат (1947–1950). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5145  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняхівського с. Бужанка Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 137; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 56; 1959–1970 рр. 

Статути артілі (1963, 1965). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1963–1970). 

Виробничо-фінансові плани (1959–1964). 

Одноразові статистичні звіти про сортові посіви, підсумки сівби, збирання урожаю та 

наявність насіння (1959–1962). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1959, 1960). 

Плани розміщення посівів у полях сівозмін (1961–1964). Грунтові карти колгоспу (1963). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1964–1974). Шнурові книги обліку насіння (1965–

1974). 

 

 

Опис 2 

Справ: 81; 1971–1980 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників (1971–1978); загальних зборів уповноважених 

членів колгоспу (1979, 1980); засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1973–1980). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1975–1984). Шнурова книга обліку насіння (1974–

1980). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5146  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖ с. Будище Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 46; 1951–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1951–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани. 

Одноразові і статистичні звіти колгоспу про сортові посіви, підсумки сівби, засипання 

насіння та посадку садів і ягідників (1953–1959). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання. 

Книга головних рахунків (1952). Книги обліку вибуття основних засобів, фондів, грошових і 

натуральних прибутків та їх розприділення (1952). 
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Ф. Р–5147  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова с. Розкошівка Буцького 

району Черкаської області 

Справ: 19; 1951–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1951–1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Зведений план розвитку сільського господарства колгоспу (1957). Виробничий план (1956). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1956). 

Книги обліку фондів, виконаних робіт і затрат трудоднів, грошових прибутків та їх 

розприділення (1951, 1952, 1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5148  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона Зірка‖ с. Орли Лисянського 

району Київської області 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1944–1947). 

Договір на соцзмагання між колгоспами (1949). 

Кошторис витрат (1945). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 

1945). 
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Книга головних рахунків (1948). Книги обліку виконаних робіт і затрат трудоднів, 

натуральних прибутків і їх розприділення, грошових і натуральних витрат (1948–1950). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5149  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова с. Верещаки Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 42; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1944–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1945, 1947, 1949, 1952–1958). 

Договір на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння його виконання (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5150  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перше травня‖ с. Жаб’янка Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 52; 1946–1958 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 52; 1946–1958 рр. 

Статут артілі (1957). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1949–1957); засідань правління колгоспу (1948–

1957). 

Виробничі плани (1947, 1950–1957). 

Книга записів зауважень та пропозицій відповідальних працівників райкому Компартії 

України, райвиконкому і спеціалістів сільського господарства (1946–1951). 

Одноразові і річні статистичні звіти про посів озимих і ярих культур, засипку насіння, 

наявність насіння та посадкового матеріалу (1953–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949–1952, 1956, 1958). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1949, 1956 ). 

Книги головних рахунків (1947–1950). Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, 

майна, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення (1947–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5151  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова с. Петрівська Гута 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 30; 1944–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1944–1963 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1954–1963). 

Виробничо-фінансові плани (1950, 1952, 1956–1962). План лісового господарства (1953–

1962). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1951). 

Земельно-шнурова книга (1950). Схеми та таблиці сівозмін на полях колгоспу (1962). 
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Ф. Р–5152  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Андреєва с. Смільчинці Лисянського 

району Київської області 

Справ: 20; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1947, 1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5153  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева с. Хижинці Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 87; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1959–1970 рр. 

Статути: артілі (1960); колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1959–1963, 1966–1970). 
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Плани роботи, розрахунки бюро економічного аналізу (1969, 1970). 

Виробничо-фінансові плани (1959–1964). План лісового господарства колгоспу (1962–1963). 

Інформація про наслідки господарської діяльності колгоспу (1959). 

Грунтові карти, схеми сівозмін, перехідні таблиці (1964–1970). Книги історії полів сівозмін 

колгоспу (1961–1972). Технологічні карти колгоспу про вирощування сільськогосподарських 

культур (1965–1970). Шнурова книга обліку насіння (1968–1972). 

 

 

Опис 2 

Справ: 42; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу. 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1973–1982). Шнурова книга обліку насіння (1973–

1977). 

Документи: (плани, статзвіти, списки) групи народного контролю (1980–1982); (протоколи, 

плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5154  Об’єднаний фонд. Сільськогосподарські артілі (колгоспи) с. Журжинці 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 87; 1944–1962 рр. 

 

Опис 1 – Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова 

Справ: 11; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1948). 

Договір на соцзмагання між колгоспами (1949). 
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Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947). 

Головні книги (1947–1950). Книги обліку фондів, грошових прибутків та їх розприділення 

(1947, 1949). 

 

 

Опис 2 – Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Нове життя‖ 

Справ: 17; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1948). 

Виробничий план (1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1949). 

Головна книга (1948). Книги обліку основних засобів, фондів, грошових прибутків та їх 

розприділення (1946, 1948, 1950). 

 

 

Опис 3 – Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна 

Справ: 24; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу.  

Виробничо-фінансові плани. 

Соцзобов'язання колгоспу (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу 

(1945, 1949). 

Головні книги (1946, 1950). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

Опис 4 – Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна 

Справ: 35; 1951–1962 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1962). 

Виробничо-фінансові плани (1957–1962). 

Акти перевіряння виконання договорів на соцзмагання (1956, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

Земельно-шнурова книга (1959). Книга реєстрації посівів у полях сівозмін (1953–1954). Книга 

історії полів сівозмін колгоспу (1958–1962). Сортонасіннева книга (1958–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5155  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Хлібороб‖ с. Ганжалівка Лисянського 

району Київської області 

Справ: 30; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1944–1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1950). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та 

натуральних витрат (1948–1951). 
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Ф. Р–5156  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Хлібороб‖ с. Дібрівка Звенигородського 

району Черкаської області 

Справ: 42; 1944–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1944–1963 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1947, 1950–1962). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1952). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1963–1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5157  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса с. Смільчинці Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 105; 1952–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1952–1961 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1954–1956). 

Виробничо-фінансовий план (1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952–1956). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1956–1960). 
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Опис 2 

Справ: 83; 1962–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1970–1974, 

1977–1980). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу. Шнурові книги обліку насіння (1970–1980). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

(1965–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5158  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева с. Хижинці Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 34; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1944–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948–1958). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1949, 1952, 1957, 1958). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1955–1960). Виробничо-фінансові 

плани (1955, 1958). План лісового господарства (1953–1962). 

Книга записів зауважень та пропозицій відповідальних працівників райкому КП(б)У, 

райвиконкому і спеціалістів сільського господарства (1946–1953). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1950–1962). 
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Ф. Р–5159  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського с. Писарівка Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 49; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1944–1958 рр. 

Статут артілі (1948). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1957). 

Виробничо-фінансові плани (1947, 1950–1958). 

Книга запису зауважень та пропозицій відповідальних працівників райкому КП(б)У, 

райвиконкому і спеціалістів сільського господарства (1946–1952). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). Акт ревізійної 

комісії колгоспу (1946). 

Головні книги (1948–1950). Книги обліку основних засобів, фондів, грошових і натуральних 

прибутків та їх розприділення (1947–1950). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5160  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Литвинова с. Босівка Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 44; 1944–1958 рр. 
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Опис 1 

Справ: 44; 1944–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1947, 1951, 1952, 1955–1958). План лісового господарства 

(1953–1962). 

Характеристика колгоспу на представлення на Всесоюзну сільськогосподарську виставку 

(1958). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1950, 1952, 

1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1956). 

Книга реєстрації посівів в полях сівозмін (1958). 

Багатотиражна газета колгоспу ―Перемога‖ (1958–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5161  Виноградське відділення ―Сільгосптехніка‖ Лисянського районного об’єднання 

―Сільгосптехніка‖ с. Виноград Лисянського району Черкаської області 

Справ: 49; 1963–1970 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1963–1970 рр. 

Протоколи засідань технічної Ради (1968). 

Виробничо-торгівельно–фінансовий план (1966). 

Плани фінансування капіталовкладень (1964–1968). Акти про введення об’єктів (1963–1968). 

Річні звіти з раціоналізації та винахідництва (1964–1968). 

Штатний розпис (1969). Статистичні звіти про виконання планів з праці. 
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Опис 1м 

Справ: 24; 1963–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1967–1970); засідань місцевого комітету 

(1967–1970). 

Плани роботи місцевого комітету (1967–1970). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1967–1970). 

Колективні угоди (1964–1966, 1969, 1970). 

Кошториси витрат (1965, 1968). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5162  Лисянська лісомеліоративна станція Черкаського обласного управління лісового 

господарства і лісозаготівель смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

Справ: 5; 1972 р. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1972 р. 

Накази Черкаського облуправління лісового господарства і лісозаготівель. Накази директора 

станції з основної діяльності. 

Звіти про роботу з кадрами. 

Статистичні звіти про виконання плану з праці. 

Річний бухгалтерський звіт. 
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Ф. Р–5163  Лисянська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Лисянської районної Ради народних депутатів смт. Лисянка Лисянського району Черкаської 

області 

Справ: 75; 1949–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 75; 1949–1980 рр. 

Накази, рішення, розпорядження: райкому Компартії України (1973–1975); райвідділу 

народної освіти (1973–1981); райвиконкому (1973–1980). 

Протоколи: засідань педагогічної ради; методичних нарад (1975); засідань методичних 

об’єднань учителів і предметних комісій та плани роботи (1970–1980); батьківських комітетів 

(1958–1983); батьківських зборів (1958–1967, 1976–1983). 

Плани навчально-виховної роботи (1960–1966, 1970–1980). 

Документи (акти, відомості, висновки, пропозиції) інспекторських перевірянь школи (1975). 

Статистичні звіти школи на початок та кінець навчальних років (1954–1962, 1973–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5164  Лисянська восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Лисянської районної Ради депутатів трудящих смт. Лисянка Лисянського району Черкаської 

області 

Справ: 33; 1949–1973 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 33; 1949–1978 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1949–1975); методичних нарад (1965–1973); 

методичних об'єднань учителів (1956–1965); засідань батьківських комітетів (1962–1978); 

батьківських зборів (1962–1978). 

Плани навчально-виховної роботи (1964–1972). 

Статистичні звіти школи на початок та кінець навчальних років (1956–1963). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5165  Лисянське училище механізації сільського господарства № 16 управління 

професійно-технічної освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

Справ: 119; 1963–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 115; 1963–1980 рр. 

Накази, рішення, розпорядження: Державного комітету з профтехосвіти при Раді Міністрів 

УРСР (1963–1971); Черкаського облуправління профтехосвіти; рішення райвиконкому (1971–

1973, 1976–1981). 

Протоколи: засідань педагогічної ради; методичних нарад та плани роботи (1965–1968); 

засідань методичних комісій та плани роботи (1967–1977). 

Перспективні плани: роботи училища (1966–1970); політико-виховної та культурно-масової 

роботи (1971–1974, 1977–1980). 

Довідки про результати інспекторських перевірянь школи (1967, 1968). 

Звіти про підсумки навчальної роботи (1971–1974, 1979, 1980). Статистичні звіти училища на 

початок та кінець навчальних років (1964, 1967–1980). 

Статистичні звіти училища про прийом, наявність та рух учнів (1971–1980). 

Квартальні звіти про виконання умов республіканського соцзмагання (1971–1978). 
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Книги аналізу відвідувань уроків (1963–1977). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 4; 1978–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5166  Лисянська дитяча музична школа управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів смт. Лисянка Лисянського району Черкаської 

області 

Справ: 37; 1968–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1968–1980 рр. 

Накази, постанови Черкаського облуправління культури. 

Протоколи засідань педагогічної ради. 

Плани роботи школи (1970, 1971, 1974–1980). 

Звіти про роботу школи. 
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Ф. Р–5167  Народний суд Лисянського району смт. Лисянка Лисянського району Черкаської 

області  

Справ: 83; 1945–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 83; 1945–1974 рр. 

Протоколи: виробничих нарад (1950–1953, 1960–1974); зборів виборців та звіти народного 

судді перед виборцями (1959–1974). 

Статистичні звіти про роботу суду. 

Узагальнення судової практики суду (1959, 1963–1974). 

Алфавітні книги судового виконавця (1948, 1949, 1952–1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5169  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖ с. Будище Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 116; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1959–1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1959–1963, 1968, 1969). 

Виробничо-фінансові плани (1961–1963). 



2418 

 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1959–1961). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1967–1971). Шнурова книга обліку насіння (1969). 

 

 

Опис 3 

Справ: 68; 1970–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1970–1973); загальних зборів уповноважених 

членів колгоспу (1974–1980); засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу. 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

профспілки. 

 

 

Опис 2 

Справ: 12; 1964–1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. Звітна 

доповідь голови профкому (1967). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1967–1969). 

Кошториси витрат. річні фінансові звіти (1966–1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5170  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний промінь‖ с. Чеснівка 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 39; 1944–1958 рр. 
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Опис 1 

Справ: 39; 1944–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948–1958). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1953–1956). 

Виробничо-фінансові плани. План лісового господарства (1953–1962). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1953, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1952). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5171  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Катеринопільської 

районної Ради депутатів трудящих смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської 

області 

Справ: 30; 1967–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1967–1972 рр. 

Рішення райвиконкому (1968, 1969); накази та аналізи Черкаського облвідділу соціального 

забезпечення (1971, 1972). 

Плани роботи відділу. 

Довідки, акти про перевіряння роботи відділу керівними органами (1968, 1972). 

Інформації про роботу відділу. Статистичні звіти про стан роботи з соціального забезпечення. 

Річні бухгалтерські звіти про виплату пенсій та державних допомог. 

Кошториси витрат. річні бухгалтерські звіти. 
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Ф. Р–5172  Прокуратура Катеринопільського району Прокуратури Черкаської області смт. 

Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 125; 1944–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 99; 1944, 1948–1961, 1967–1980 рр. 

Протоколи міжвідомчих нарад (1967–1980). 

Подання, протести, доповідні записки, які виносяться прокуратурою на розгляд райкому 

Компартії України та райвиконкому (1967–1979). Аналізи слідчої роботи та довідки з усіх 

питань прокурорської і слідчої роботи (1968–1979). 

Доповідні записки про результати перевірянь роботи прокуратури та довідки про виконання 

пропозицій за результатами перевірянь (1967, 1970–1973, 1977). Єдині статистичні звіти про 

слідчу роботу та роботу прокуратури (1967–1979). 

Припинені кримінальні справи та наглядові виробництва за справами. 

 

 

Опис 2 

Справ: 26; 1981–1984 рр. 

Протоколи міжвідомчих нарад. 

Подання, протести, доповідні записки, які виносяться прокуратурою на розгляд райкому 

Компартії України та райвиконкому. Аналізи слідчої роботи та довідки з усіх питань 

прокурорської і слідчої роботи. 

Доповідні записки про результати перевірянь роботи прокуратури та довідки про виконання 

пропозицій за результатами перевірянь 

 

 



2421 

 

 

 

 

Ф. Р–5174  Катеринопільська середня школа № 1 відділу народної освіти виконавчого 

комітету Катеринопільської районної Ради народних депутатів смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 180; 1944–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 174; 1944–1986 рр. 

Накази Звенигородського райвідділу народної освіти (1965, 1966). Накази директора школи з 

основної діяльності (1985–1994). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1947, 1948, 1951–1974, 1978–1980, 1986–1989); 

методичних об’єднань учителів та плани роботи (1971–1987); засідань батьківських комітетів 

(1962–1986); загальношкільних батьківських зборів (1970–1973, 1981–1983); батьківських 

зборів (1963–1984). 

Плани навчально-виховної роботи (1951–1955, 1965–1986). 

Висновки, пропозиції за результатами фронтальних перевірянь школи (1973, 1974). 

Річні текстові звіти про роботу школи (1947–1950). річні звіти учителів про виконання 

навчальної програми та виховну роботу (1973, 1974). Статистичні звіти школи на початок та 

кінець навчальних років (1944, 1946, 1965, 1972–1986). 

Журнал записів висновків та вказівок за наслідками внутрішкільного контролю (1974). 

Акти при зміні директора школи (1975, 1977, 1984, 1986). 

Кошториси витрат (1948–1950, 1957–1959). 

Акти перевірянь групи народного контролю (1984–1987). Протоколи загальних зборів членів 

профспілки, засідань місцевого комітету профспілки (1982–1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 6; 1972–1981 рр. 
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Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету профспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5175  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну с. Гуляйполе 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 115; 1959–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 115; 1959–1972 рр. 

Статут артілі (1959). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1960, 1965, 1967, 1970–1972). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969, 1970). 

П’ятирічні плани розвитку господарства колгоспу (1966–1975). Виробничо-фінансові плани 

(1959, 1963–1972). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1965, 1966, 1969–1972). 

Агрономічні звіти (1964–1970). Зоотехнічні звіти (1961–1972). 

Соцзобов’язання колгоспу (1964, 1966, 1968, 1972). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1959–1964, 1967, 1970, 1972). 

Земельно-шнурова книга (1963–1967). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1969–1971). 

Якісно-насіннева книга (1967–1970). 

Книги обліку основних засобів виробництва, натуральних прибутків, затрат на рослинництво 

та тваринництво (1966–1971). 
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Ф. Р–5176  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну с. Гуляйполе 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 180; 1944–1958, 1973–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1944–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1948, 1955, 1956). План лісового господарства (1955–1965). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1948–1951). 

Земельно-шнурова книга (1950–1959). 

Головна книга (1952). Книга обліку виконаних робіт та затрат трудоднів (1952). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1958). 

 

 

Опис 2 

Справ: 30; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1973–1976); загальних зборів уповноважених 

членів колгоспу (1977–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу 

(1973, 1977–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету профспілки (1977–1980). 
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Ф. Р–5177  Сільськогосподарська артіль 9колгосп) ім. Калініна с. Бродецьке 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 38; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1944–1958 рр. 

Статут артілі (1957). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1953, 1956–

1958). 

Виробничо-фінансові плани (1949, 1958). План лісового господарства (1955–1965). 

Прибутково-видаткові кошториси (1945, 1956). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

Земельно-шнурова книга (1951–1956). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, виконаних робіт і затрат трудоднів, 

грошових прибутків та їх розприділення (1945, 1956). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5178  Об’єднаний фонд. Сільськогосподарські артіль (колгосп) с. Потоки 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 107; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 – Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного 

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947). 
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Виробничо-фінансові плани. 

Прибутково-видатковий кошторис (1944). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. Акти ревізійної комісії колгоспу (1944). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення (1950). 

 

 

Опис 2 – Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова 

Справ: 18; 1944–1950 рр. 

Рішення райвиконкому (1950). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1947, 1950). 

Виробничо-фінансові плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 3 – Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка 

Справ: 37; 1951–1962, 1967–1970 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1969). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові 

плани (1951–1954, 1957–1960). 

Зоотехнічні звіти (1962, 1967–1970). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1955–1957). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1956–1960, 1967–1971). Якісно-насіннева книга (1967–

1968). 

 

 

Опис 4 
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Справ: 34; 1971–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1979). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1971, 1975–1985). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1972–1974). Якісно-насіннева книга (1972–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5179  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Україна‖ с. Пальчик Катеринопільського 

району Черкаської області 

Справ: 108; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 82; 1951–1972 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951, 1952, 1955–1972); засідань правління 

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1962–1972). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1972). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1964–1968). Виробничо-фінансові плани 

(1953–1956, 1959–1965). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1964, 1965, 1969–1974). 

Зоотехнічні звіти (1964–1972). Звіти про роботу з кадрами (1968–1973). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1958, 1963). 

Земельно-шнурові книги (1962–1971). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1960–1969). 

Книги обліку фондів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та 

натуральних витрат (1952, 1955–1957). 
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Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1959, 1962). 

 

 

Опис 2 

Справ: 26; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови колгоспу (1977, 1978). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1979). 

Якісно-насінневі книги (1973, 1976–1977). 

Протоколи звітно-виборної профконференції, профзборів та засідань профспілкового 

комітету (1980–1983). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5180  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Луківка Катеринопільського 

району Київської області 

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948–1950). 

Виробничо-фінансові плани (1948, 1950). Виробничо–планові завдання бригад та ланок 

(1947). 

Листування з райвиконкомом та його відділами з питань господарської діяльності колгоспу 

(1948). 

Соцзобов’язання колгоспу (1949). 
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Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

Книги обліку основних засобів виробництва, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, грошових та натуральних витрат. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5181  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова с. Пальчик Катеринопільського 

району Київської області 

Справ: 28; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1944–1950 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1944, 1950); розпорядження райземвідділу (1944). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944, 1945, 1948–

1950). 

Виробничо-фінансові плани (1947–1949). Зобов’язання колгоспу на державне постачання 

сільськогосподарських продуктів (1944). Плани шляхових робіт (1945, 1946). 

Зоотехнічні звіти (1948, 1949). 

Соцзобов’язання колгоспу (1945, 1949). 

Державний акт на вічне користування землею (1947). 

Земельно-шнурова книга (1950–1959). 

Книги обліку основних засобів виробництва, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення, грошових та натуральних витрат (1947–1950). 
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Ф. Р–5182  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна с. Гончариха 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 55; 1951–1956, 1969–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1951–1956, 1969–1971 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1953–1956, 1969–

1971). Звітна доповідь голови колгоспу (1970). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1969–1971). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1971–1975). Виробничо-фінансовий план 

(1951). 

Агрономічний звіт (1971). Зоотехнічний звіт (1969–1971). Звіти про роботу з кадрами (1969–

1973). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1970–1973). 

 

 

Опис 2 

Справ: 31; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1972, 1973); загальних зборів уповноважених 

членів колгоспу (1974–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу 

(1976–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Книги історії полів сівозмін (1974–1984). 
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Ф. Р–5183  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Прапор комунізму‖ с. Гончариха 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 43; 1944–1950, 1957–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1944–1950, 1957–1962 рр. 

Постанови райвиконкому та листування з райвідділом сільського господарства з питань 

господарської діяльності колгоспу (1944, 1945, 1949, 1959). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947, 1950, 1957–

1962). 

Виробничо-фінансові плани (1950, 1957–1959, 1962). Плани господарської діяльності 

колгоспу (1944, 1945). 

Зоотехнічні звіти (1947, 1962). Заключні звіти про сівбу, урожай зернових та технічних 

культур (1944, 1945). Звіти та відомості про стан тваринництва (1944, 1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1948, 1957). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1957–1964). Якісно-насіннева книга (1961–1962). 

Книги головних рахунків (1945–1950). Книги обліку виконаних робіт і затрат трудоднів, 

натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та натуральних витрат (1949, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5184  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна с. Гончариха 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 40; 1944–1950, 1957–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1944–1950, 1957–1962 рр. 
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Розпорядження райкому Компартії України, райвідділу сільського господарства (1947, 1949, 

1957); постанови, рішення райвиконкому (1949, 1950, 1957–1962). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1950, 1957–

1962). 

Виробничо-фінансові плани (1950, 1962). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1946, 1950, 1957–1962). 

Акт ревізійної комісії колгоспу (1944). 

Земельно-шнурова книга (1950–1960). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1961–1964). 

Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення (1945, 1948, 1949, 1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5185  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна с. Гончариха 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 30; 1963–1968 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1963–1968 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1964–1970). Виробничо-фінансові 

плани. 

Зоотехнічні звіти. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1963–1965). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1964–1966). Якісно-насіннева книга (1966–1968). 
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Ф. Р–5186  Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 

Мокрокалигірської районної Ради депутатів трудящих с. Мокра Калигірка 

Мокрокалигірського району Черкаської області 

Справ: 35; 1946–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1946–1956 рр. 

Плани будівництва та ремонту шляхів. 

Звіти про виконання планів будівництва та ремонту шляхів. Акти приймання виконаних робіт 

з середнього ремонту та введення в експлуатацію. 

Штатні розписи (1951, 1952). Кошториси витрат (1948–1953). 

 

 

Опис 2 

Справ: 3; 1944–1945 рр. 

Листування з Київським обласним шляховим відділом та організаціями місцевого рівня про 

діяльність відділу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5187  Прокурор Мокрокалигірського району с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського 

району Київської області 

Справ: 12; 1947–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1947, 1948, 1951–1953 рр. 
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Подання, протести прокурора, надіслані райкому Компартії України та райвиконкому (1953). 

Справи за звинуваченнями громадян району. 

Штатний розпис, кошторис витрат (1951). Фінансові звіти (1952, 1953). 

 

 

 

 

Ф. Р–5188  Катеринопільське сільське професійно–технічне училище № 15 управління 

професійно-технічної освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів 

трудящих смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 27; 1963–1967 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1963–1967 рр. 

Накази Черкаського облуправління профтехосвіти. 

Протоколи: засідань педагогічної ради; засідань методичних комісій та плани роботи (1965, 

1966). 

Довідка та акт перевіряння училища керівними органами (1965). 

Звіти про підсумки навчально–виховної роботи. 

Звіти про прийом, наявність, рух учнів та працівників. 

Паспорт училища. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

Ф. Р–5189  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Заповіт Леніна‖ с. Ломовате Черкаського 

району Черкаської області 
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Справ: 54; 1943–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1943–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945–1949, 1952, 1956–1959); засідань правління 

колгоспу (1945–1948, 1952–1959). Звітна доповідь голови колгоспу (1948). 

Виробничо-фінансові плани (1948, 1956–1959). 

Агротехнічний звіт (1948). 

Акти: виконаних робіт машинно–тракторною станцією (1944, 1945); перевіряння стану 

озимих культур (1944, 1945). 

Листування з організаціями районного рівня з фінансово-господарських питань (1943–1945). 

Характеристика колгоспу для показу на Виставці передового досвіду у народному 

господарстві УРСР (1959). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1953). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1949–1959). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1943, 1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5190  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Заповіт Леніна‖ с. Сагунівка Черкаського 

району Черкаської області 

Справ: 101; 1960–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1960–1972. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967–1972). 
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Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970–1972). 

Виробничо-фінансові плани (1960, 1961). Заходи колгоспу по виробництву зерна та 

піднесення культури землеробства (1969, 1970). 

Індивідуальні соцзобов’язання колгоспу (1963). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1965). 

Схеми сівозмін (1961–1964). Шнурові книги обліку насіння (1961, 1971–1974). 

Багатотиражна газета колгоспу ―Дружба‖ (1960–1964). 

 

 

Опис 2 

Справ: 40; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1973–1975); загальних зборів уповноважених 

членів колгоспу (1976–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Шнурові книги обліку насіння (1975–1981). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 14; 1964–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1964, 1965, 1969, 1970); засідань 

профспілкового комітету (1965, 1969–1974). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р–5191  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.50–річчя Жовтня с. Степанки 

Черкаського району Черкаської області 

Справ: 149; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 85; 1944–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1971); засідань правління колгоспу (1951–

1971). Звітні доповіді голови колгоспу (1952, 1953, 1962–1971). 

Плани роботи бюро економічного аналізу (1970). 

План розвитку сільського господарства колгоспу (1953). Виробничо-фінансові плани (1955–

1962). 

Аналізи виробничої діяльності колгоспу (1970, 1971). 

Умова на соцзмагання між колгоспами та акт перевіряння її виконання (1955). Почесні 

грамоти колгоспу (1950). 

Прибутково-видатковий кошторис (1949). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1946–1953, 1964, 1965). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1967–1970). Шнурові книги обліку насіння (1967–

1973). 

Багатотиражна газета колгоспу ―Ленінським шляхом‖ (1959–1962). 

 

 

Опис 2 

Справ: 51; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1972, 1973); загальних зборів уповноважених 

членів колгоспу (1974–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1972–1975, 1979, 1980). 

Шнурові книги обліку насіння (1975, 1976). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 
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Опис 1м 

Справ: 13; 1968–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1968); загальних зборів членів профспілки; засідань 

профспілкового комітету. 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1970–1972). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

Ф. Р–5192  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Пам’ять Леніна‖ с. Вергуни Черкаського 

району Черкаської області 

Справ: 100; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1959–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967, 1970–1973). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970, 1971). 

Довідка про розвиток колгоспу (1970). 

Соцзобов'язання колгоспу та акти перевіряння їх виконання (1959). Списки передовиків 

колгоспу (1970). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1964, 1965). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1966–1970). Шнурова книга обліку насіння (1969–

1971). 

Багатотиражна газета колгоспу ―За комунізм‖ (1959–1961). 
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Опис 2 

Справ: 42; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1973, 1974); загальних зборів уповноважених 

членів колгоспу (1974–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу 

(1974, 1975, 1979). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1975–1980). 

Шнурова книга обліку насіння (1975). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 10; 1964, 1968–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1964, 1969); загальних зборів членів профспілки 

(1971, 1972); засідань профспілкового комітету (1968–1972). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1971, 1972). 

Кошториси витрат (1968–1972). Річні фінансові звіти (1968–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5193  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Радянська Україна‖ с. Геронимівка 

Черкаського району Черкаської області 

Справ: 130; 1959–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 58; 1959–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967–1972). 
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Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1972). 

Виробничо-фінансові плани (1959, 1960). 

Довідка про роботу колгоспу (1969). 

Характеристика колгоспу, представленого до нагороди дипломом Виставки досягнень 

народного господарства УРСР (1960). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1964–1970). Шнурові книги обліку насіння (1961–

1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 58; 1973–1982 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1973–1975); загальних зборів уповноважених 

членів колгоспу (1976–1982); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1978–1980). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1976–1980). Шнурові книги обліку насіння. 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1977–1981). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 14; 1964–1972 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1968); загальних зборів членів профспілки (1969, 

1970); засідань профспілкового комітету. 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1965, 1969–1972). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р–5194  Радгосп ―Черкаський‖ Черкаського виробничого аграрно–промислового 

об’єднання по плодоовочевій продукції ―Черкасипродовочгосп‖ м. Черкаси Черкаської 

області 

Справ: 175; 1956–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 144; 1956–1985 рр. 

Накази: органів вищого рівня (1966–1973); про входження радгоспу в Міністерство харчової 

промисловості (1965); про входження радгоспу в систему управління консервної, 

овочесушильної і харчоконцентратної промисловості (1966). 

Статут радгоспу (1976). 

Накази директора радгоспу з основної діяльності (1985). 

Протоколи: виробничих нарад (1958–1965); засідань бюро економічного аналізу (1985). 

Перспективний план розвитку господарства радгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові 

плани. 

Звіти про роботу з кадрами (1982–1984). 

Агрономічні звіти (1969–1973). Заключні звіти про посів та збирання урожаю 

сільськогосподарських культур (1974–1984). Зооветеринарні звіти (1969–1980). 

Договори на соцзмагання між радгоспами та акти перевіряння їх виконання (1964–1981). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1956–1969, 1982–1984). річні бухгалтерські звіти. Акти 

ревізій фінансово-господарської діяльності радгоспу (1970–1982). 

Документи (протоколи, колдоговори, звіти) профспілкового комітету (1982–1985). 

 

 

 

Опис 1м 

Справ: 31; 1963–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1965–1980); засідань робітничого комітету. 
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Ф. Р–5195  Черкаський рибколгосп ім. Т.Г.Шевченка Черкаського обласного виробничого 

рибного комбінату с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області 

Справ: 120; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 102; 1944–1971 рр. 

Рішення райвиконкому (1955). 

Протоколи: загальних зборів членів рибколгоспу; засідань правління рибколгоспу. 

П’ятирічний план розвитку господарства рибколгоспу (1946–1950). Промислово–фінансовий 

план (1945). Виробничо-фінансові плани. 

Кон’юктурний огляд про виробничо-господарську діяльність рибколгоспу (1948). 

Договори на соцзмагання між рибколгоспами та акти перевіряння їх виконання (1955–1963, 

1966–1971). 

Штатні розписи (1954, 1962, 1966, 1969). Прибутково-видаткові кошториси (1946–1963, 1966, 

1969). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність рибколгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 18; 1972–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів рибколгоспу; засідань правління рибколгоспу. 

 

 

 



2442 

 

 

 

Ф. Р–5196  Канівський районний комітет професійної спілки працівників державної торгівлі і 

споживчої кооперації м. Канів Черкаської області 

Справ: 68; 1965–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 68; 1965–1974 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1972, 1973). 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1967, 1971, 1974); пленумів 

райкому та документи до них (1966, 1967, 1971–1974); засідань президії райкому (1967, 1968, 

1971–1974); звітно-виборних зборів в низових профорганізаціях (1966, 1967, 1970, 1971); 

засідань об’єднаного комітету Канівської райспоживспілки та постанови (1968–1972). Книга 

обліку постійно-діючого семінару профактиву райкому (1971–1977). 

Плани роботи райкому (1967–1974). 

Звіт президії райкому (1966). Довідки про роботу місцевих комітетів (1970–1974). 

Статистичні звіти райкому та місцевих комітетів з усіх видів діяльності (1967, 1970–1974). 

Звіти райкому про видачу путівок в санаторії та будинки відпочинку (1965, 1968, 1970). 

Довідки про техніку безпеки в низових профорганізаціях (1972). 

Документи (постанови, умови, довідки) по соцзмаганню (1973, 1974). Колективні договори та 

акти перевіряння їх виконання (1972, 1974). 

Кошториси витрат (1965–1967, 1971–1974). Річні фінансові звіти (1971–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5197  Виконавчий комітет Сегединської сільської Ради депутатів трудящих с. Сегединці 

Вільшанського району Черкаської області 

Справ: 23; 1946–1954 рр. 
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Опис 1 

Справ: 23; 1946–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1950–1954); засідань виконкому (1950). 

Протоколи окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1953). 

Бюджети сільради. Штатні розписи, кошториси витрат. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5198  Фінансовий відділ виконавчого комітету Городищенської міської Ради депутатів 

трудящих м. Городище Черкаської області 

Справ: 33; 1963–1966 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1963–1966 рр. 

Бюджети міськради (1965). Річні розписи міського бюджету (1963, 1964). Річні звіти про 

виконання бюджетів (1963, 1964). Книги обліку виконання бюджету та змін до бюджетів 

(1963, 1964). 

Штатні розписи, кошториси витрат: установ, які перебували на місцевому бюджеті; відділу 

(1963). Річні бухгалтерські звіти (1963, 1964). 
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Ф. Р–5199  Городищенська районна Рада професійної спілки працівників агропромислового 

комплексу м. Городище Черкаської області 

Справ: 325; 1967–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 200; 1967–1976 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1967–1972). 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1967, 1969, 1974, 1976); 

пленумів райкому; засідань президії райкому; засідань постійно-діючих комісій райкому та 

плани роботи (1973–1976); звітно-виборних зборів в низових профорганізаціях та документи 

до них (1971, 1974). 

Плани роботи президії райкому. Перспективні плани роботи первинних профорганізацій 

(1970–1972). 

Інформації про роботу: райкому, надіслані в обком профспілки; первинних профорганізацій, 

надіслані райкому (1970, 1971, 1974, 1976). Зведені статистичні звіти райкому та статистичні 

звіти первинних профорганізацій з усіх видів діяльності. 

Звіти про проведення звітно-виборних профзборів в первинних профорганізаціях (1970, 

1973–1976). 

Документи (договори, соцзобов’язання, інформації) по соцзмаганню (1970–1976). 

Зведені профбюджети райкому та зведені звіти про їх виконання. Зведені бюджети 

державного соціального страхування райкому та фінансові звіти про їх виконання (1967–

1969, 1975, 1976). Зведені кошториси райкому(1970–1976). Кошториси первинних 

профорганізацій (1971–1976). 

 

 

Опис 2 

Справ: 125; 1977–1996 рр. 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них; пленумів райкому; засідань 

президії райкому; засідань постійно–діючих комісій райкому та плани роботи; звітно-

виборних зборів в низових профорганізаціях та документи до них. 

Плани роботи президії райкому. Перспективні плани роботи первинних профорганізацій. 
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Інформації про роботу: райкому, надіслані в обком профспілки; первинних профорганізацій, 

надіслані райкому. Зведені статистичні звіти райкому та статистичні звіти первинних 

профорганізацій з усіх видів діяльності. 

Звіти про проведення звітно-виборних профзборів в первинних профорганізаціях. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5200  Уманський окружний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів м. Умань Київської губернії 

Справ: 4; 1923–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1923–1927 рр. 

Постанови Уманського окрвиконкому. 

Протоколи: розширених пленумів окрвиконкому; засідань президії окрвиконкому; звужених 

організаційних засідань при секретаріаті і організаційно–інструкторському відділі 

окрвиконкому (1925, 1926); засідань бюро національних меншинств при окрвиконкомі. 

Плани роботи секретаріату окрвиконкому (1926). 

Листування з Бердичівським окрвиконкомом з адміністративно–господарських питань (1925, 

1926). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5201  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького с. Добра Маньківського  

району Черкаської області 
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Справ: 104; 1944–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1944–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1955, 1956, 1961–1967, 1970, 1971); засідань 

правління колгоспу (1955–1967, 1970, 1971). Звітні доповіді голови колгоспу (1963, 1971). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1972–1975). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1971–1975). Виробничо-

фінансові плани (1958–1964). 

Основні показники планів розвитку сільського господарства колгоспу (1964, 1965). Аналізи 

господарської діяльності колгоспу (1970, 1971). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 

Земельно-шнурова книга (1950–1959). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1970–1975). 

Технологічні карти колгоспу (1970–1973). 

 

 

Опис 2 

Справ: 41; 1973–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1976–1980). 

Протоколи засідань, списки членів бюро економічного аналізу (1975–1980). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, акти перевіряння, кошториси, звіти) профспілкового 

комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 17; 1966–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1967–1974); засідань профспілкового 

комітету (1967–1974). 

Акти перевіряння діяльності профкому керівними органами (1968–1972). 
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Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1969–1972). 

Кошториси витрат (1966–1972). Річні фінансові звіти (1966–1972). 

Книги обліку коштів (1966–1968). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5202  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Кищенці Маньківського 

району Київської області 

Справ: 15; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план (1949). 

Земельно-шнурова книга (1950). 

Книги обліку основних засобів, державних постачань і колгоспної торгівлі, виконаних робіт 

та затрат трудоднів (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5203  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна Маньківського району 

Київської області 

Справ: 18; 1946–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ: 18; 1946–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1948). 

Виробничо-фінансовий план (1948). Планові завдання колгоспу (1946). 

Земельно-шнурова книга (1950). 

Книги головних рахунків (1946, 1947). Книги обліку основних засобів, державних постачань і 

колгоспної торгівлі; виконаних робіт та затрат трудоднів (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5204  Іваньківський спиртовий завод Київського виробничого об’єднання спиртової 

промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР с. Іваньки Маньківського району 

Черкаської області 

Справ: 247; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 197; 1945–1980 рр. 

Накази Міністерства харчової промисловості УРСР (1960); накази,  розпорядження 

Київського виробничого об’єднання спиртової промисловості (1949–1956, 1961–1966). 

Накази директора заводу з основної діяльності (1966, 1967, 1971, 1973). Розпорядження 

директора заводу (1959, 1973, 1979, 1980). 

Протоколи: засідань технічних нарад (1953, 1958, 1969, 1979, 1980); засідань громадського 

бюро техніко-економічного аналізу (1962). 

П’ятирічний план розвитку заводу (1971–1975). Техніко-промислово–фінансові плани (1964–

1970, 1973–1980). Плани виробництва (1965, 1967, 1976). 

Техніко-економічні показники заводу (1976). Аналізи та звіти виробничо–господарської 

діяльності заводу (1947–1966, 1970, 1973). Звіти про виконання планів з основних показників 

заводу (1956, 1960–1963). 
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Документи (титульні списки, кошториси, акти приймання об’єктів) з капітального 

будівництва (1966–1976). Плани заходів та звіти з наукової організації праці (1979, 1980). 

Плани заходів, інформації та статистичні звіти з охорони праці і техніки безпеки (1979, 1980). 

Звіти та відомості про роботу з кадрами, списки працівників та службовців (1952–1954, 1965–

1980). 

Документи по соцзмаганню та руху за комуністичну працю (1979, 1980). Колективні 

договори (1979, 1980). 

Фінансові плани (1958, 1961–1964, 1972). Плани з праці (1969, 1972, 1977). Штатні розписи 

(1951, 1965–1968, 1971–1980). Кошториси витрат (1971, 1974, 1979, 1980). Річні бухгалтерські 

звіти. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності заводу (1970–1978). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) заводського комітету профспілки (1979, 1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 50; 1948–1978 рр. 

Протоколи засідань заводського комітету профспілки (1966, 1971–1975). 

Договори на соцзмагання між заводами, соцзобов’язання працівників і службовців та акти 

перевіряння їх виконання (1951, 1952, 1968–1972, 1975, 1976). Колективні договори та акти 

перевіряння виконання. 

 

 

 

Ф. Р–5205  Тинівська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Жашківської районної Ради депутатів трудящих с. Тинівка Жашківського району Черкаської 

області 

Справ: 118; 1946–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 118; 1946–1973 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1948–1974); засідань методичних нарад депутатів 

(1949–1953); засідань методичних об’єднань учителів та плани роботи (1948–1962, 1970–

1975); нарад та семінарів класних керівників (1957–1968); засідань предметних комісій 
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учителів та плани роботи (1952–1959); засідань батьківського комітету (1960–1973); засідань 

батьківських зборів (1966–1974). 

Плани навчально-виховної роботи (1953–1973). 

Акт обстеження та перевіряння школи інспектором райвідділу народної освіти (1950). 

Звіти, інформації про навчально–виховну роботу школи (1951, 1954–1962, 1967–1973). Звіти 

учителів про виконання навчально–виховних програм (1955–1960, 1963–1973). Статистичні 

звіти школи на початок та кінець навчальних років (1946, 1955–1962, 1967–1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5206  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського с. Безпечна Маньківського 

району Черкаської області 

Справ: 29; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1944–1959 рр. 

Статут артілі (1948). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1959). 

План розвитку господарства колгоспу (1955). Виробничо-фінансові плани (1945–1949, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5207  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Безпечна Жашківського 

району Черкаської області 
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Справ: 34; 1968–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1968–1973 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1971). 

Документи (рішення, розрахунки, аналізи, відомості) бюро економічного аналізу. 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1970–1975). Виробничо-фінансові 

плани (1971–1973). 

Звіти, акти про стан рослинництва (1968–1970). Звіти по тваринництву (1968–1970). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1968, 1971). Акти ревізії 

фінансово-господарської діяльності колгоспу (1969–1973). 

Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5208  Ордена Трудового Червоного Прапора дослідно–селекційна станція науково–

дослідного інституту смт. Верхнячка Христинівського району Черкаської області 

Справ: 329; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 215; 1944–1980 рр. 

Накази Міністерства сільського господарства СРСР (1976, 1977); рішення райвиконкому 

(1974, 1975). 

Статут станції (1971). 
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Накази директора станції з основної діяльності (1975–1978). Розпорядження директора 

станції (1970–1978). 

П’ятирічні плани: розвитку станції (1971–1980); науково–дослідних робіт (1971–1975). 

Перспективний план економічного та соціального розвитку станції (1976–1980). Виробничо-

фінансові плани (1947–1980). 

Акти, пояснення та пропозиції за результатами перевірянь і ревізій станції керівними 

органами (1949–1954, 1958–1963, 1969, 1970, 1976–1978). 

Основні показники станції, аналізи господарської діяльності (1965, 1968–1980). 

Документи (нагородні листи, довідки, списки) про нагородження працівників станції (1972–

1978). 

Агрономічні звіти (1962–1966, 1970–1980). Агротехнічний звіт (1955). Звіти по тваринництву 

(1976–1980). Статистичні звіти з усіх показників станції (1972, 1978–1980). 

Документи (титульні списки, кошториси, звіти) з капітального будівництва (1962, 1970–

1977). Плани та звіти про рух кадрів, списки працівників та службовців (1949, 1970–1976, 

1979, 1980). 

Соцзобов’язання колективу станції (1963–1976). 

Технологічна карта станції (1974–1986). 

Плани з праці та звіти про їх виконання (1976–1980). Штатні розписи, кошториси витрат 

(1947–1955, 1969–1978). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність станції. 

Документи (протоколи, плани, звіти, соцзобов’язання, колдоговори) робітничого комітету 

профспілки (1979, 1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 108; 1954–1978 рр. 

Протоколи: профконференцій (1960–1963, 1969–1973, 1976–1978); загальних зборів членів 

профспілки (1960–1978); засідань робітничого комітету (1960–1978). Звітні доповіді голови 

робітничого комітету (1959–1973, 1978). 

Плани роботи робітничого комітету (1966, 1975–1978). 

Акти перевіряння діяльності робітничого комітету керівними органами (1965, 1966, 1970). 

Статистичні звіти робітничого комітету про чисельність членів профспілки (1958–1978). 
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Соцзобов’язання колективу станції та акти перевіряння їх виконання (1959–1978). Колективні 

договори. 

Кошториси витрат (1966–1972, 1975–1978). Річні фінансові звіти (1966–1978). 

Книга обліку членів профспілки (1961–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5209  Христинівська середня школа № 1 ім. Корнійчука відділу народної освіти 

виконавчого комітету Христинівської районної Ради народних депутатів м. Христинівка 

Черкаської області 

Справ: 93; 1946–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 93; 1946–1980 рр. 

Накази: управління Одеської залізниці (1957–1960); райвідділу народної освіти (1974, 1975). 

Накази директора школи з питань методичної роботи (1967–1973). 

Протоколи: Ради при директорі школи (1971, 1972); засідань педагогічної ради; засідань 

методичної ради (1965–1972); засідань методичних об’єднань учителів та плани роботи 

(1969–1983); методичних та предметних комісій і плани роботи (1965–1975); засідань груп 

продовженого дня (1968–1981); засідань батьківського комітету (1965–1969, 1976–1985); 

загальних батьківських зборів (1973–1976). 

Перспективні плани роботи школи (1970–1980). Плани учбово-виховної роботи (1963, 1966–

1980). 

Документи (акти, довідки, аналізи, висновки) фронтальних інспекторських перевірянь школи 

(1965, 1975). 

Річні звіти про учбово–виховну роботу (1956, 1957, 1976–1980). Статистичні звіти школи на 

початок та кінець навчальних років (1976, 1977). 

Книги аналізу відвідувань уроків викладачами (1971, 1972). 
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Ф. Р–5210  Христинівська семирічна дитяча музична школа управління культури виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Христинівка Черкаської області 

Справ: 79; 1964–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 79; 1964–1980 рр. 

Накази, постанови облуправління культури (1971, 1975); рішення міськвиконкому (1972). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1980); засідань методичних і циклових секцій та 

плани роботи (1970–1981); батьківських зборів (1966). 

Плани учбово-виховної та методичної роботи (1970–1980). 

Річні звіти про роботу школи (1965, 1969–1979). Статистичні звіти школи на початок та 

кінець навчальних уроків (1974–1978). 

Книги аналізу відвідувань уроків викладачами (1964–1967, 1970–1982). 

Соцзобов'язання колективу школи (1973–1980). 

 

 

 

Ф. Р–5211  Христинівський районний комітет професійної спілки працівників освіти вищої 

школи і наукових установ м. Христинівка Черкаської області 

Справ: 85; 1949–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 85; 1949–1980 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1969, 1974). 
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Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1965–1971, 1976); пленумів 

райкому (1954–1956, 1968–1972, 1975–1980); засідань президії райкому (1949, 1950, 1954–

1956, 1966–1984); засідань та плани роботи комісій райкому (1965–1970, 1973–1975, 1978, 

1979). 

Плани роботи райкому (1968, 1970, 1973–1980). 

Інформації про роботу райкому (1967, 1968). Зведені статистичні звіти райкому про 

чисельність членів профспілки (1960, 1964–1974, 1977, 1978). 

Соцзобов’язання колективу райкому (1974, 1975, 1979, 1980). Документи (протоколи, 

постанови, списки) про нагородження працівників райкому (1967–1971, 1974, 1975). 

Кошториси витрат (1958–1961, 1967–1980). Річні фінансові звіти (1957–1960, 1963, 1966–

1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5212  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Україна‖ с. Мала Севастянівка 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 118; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 77; 1959–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1968–1970). 

Плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1972, 1973). 

Виробничо-фінансові плани (1959–1962, 1966). 

Акти, висновки та пропозиції за результати перевірянь і ревізій колгоспу керівними органами 

та ревізійною комісією колгоспу (1961, 1964–1967, 1970–1974). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1970–1972). 

Соцзобов’язання колгоспу та показники їх виконання (1959, 1963, 1966–1969). 
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Земельно-шнурова книга (1959). Відомості та акти розміщення посівів в полях сівозмін (1962, 

1965–1970). Технологічні карти (1971, 1972). Шнурові книги обліку насіння (1963–1968). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1962). 

Багатотиражна газета колгоспу ―Колгоспник України‖ (1960). 

 

 

Опис 2 

Справ: 41; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1979, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1974, 1977–1980). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1979–1980). Шнурова книга обліку насіння (1979–

1980). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, соцзобов’язання, звіти) профспілкового 

комітету профспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5213  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Україна‖ с. Мала Севастянівка 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 22; 1951–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1951–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1954–1960). Виробничо-фінансові 

плани (1951, 1952, 1956, 1958). План лісового господарства колгоспу (1952). 
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Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5214  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Вільшанка Христинівського 

району Київської області 

Справ: 9; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949). 

Земельно-шнурові книги (1946, 1950). 

Книги обліку натуральних прибутків (1947, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5215  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Христинівка 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 44; 1944–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1944–1960 рр. 



2458 

 

Статути артілі (1950, 1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1960). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1955–1960). Виробничо-

фінансові плани (1945, 1946, 1949, 1955–1959). Фінансові плани (1955–1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1952, 1955). 

Земельно-шнурові книги (1947, 1949). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1954). 

 

 

Ф. Р–5216  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17 Партз’їзду с. Христинівка 

Христинівського району Київської області 

Справ: 13; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1945, 1946). 

Прибутково-видаткові кошториси (1948, 1949). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944, 1945, 1949). 

Земельно-шнурова книга (1950). 

 

 

 

Ф. Р–5217  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18 Партз’їзду с. Христинівка 

Христинівського району Київської області 

Справ: 13; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 13; 1944–1950 рр. 

Статут артілі (1949). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1944). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

Земельно-шнурові книги (1947, 1950). 

Книги обліку натуральних прибутків (1947, 1950). 

 

 

 

Ф. Р–5218  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. газети ―Правда‖ с. Свинарка 

Христинівського району Київської області 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

Статут артілі (1946). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949). 

Земельно-шнурова книга (1950). 

Книга обліку натуральних прибутків (1950). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1944, 1948). 
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Ф. Р–5219  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона Перемога‖ с. Козачий Хутір 

Христинівського району Київської області 

Справ: 7; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949). 

Земельно-шнурова книга (1950). 

Книга обліку натуральних прибутків (1950). 

 

 

 

Ф. Р–5220  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний прапор‖ с. Мала Севастянівка 

Христинівського району Київської області 

Справ: 12; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1945–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1949). 

Виробничо-фінансовий план (1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Земельно-шнурові книги (1946, 1948). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1948). 
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Ф. Р–5221  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона Зірка‖ с. Талалаївка 

Христинівського району Черкаської області 

Справ: 29; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1944–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1952, 1953, 1958). Фінансові плани (954, 1955). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1952). 

Земельно-шнурова книга (1949). 

 

 

 

 

Ф. Р–5223  Драбівська ремонтно–технічна станція ст. Драбів Драбівського району Черкаської 

області 

Справ: 11; 1959–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1959, 1960 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського облуправління сільського господарства. 

Виробничо-фінансові плани. 

Річні звіти станції. 

Колективні договори між адміністрацією та робітничим комітетом профспілки. 

Штатні розписи, кошториси витрат. 



2462 

 

 

Ф. Р–5224  Районний архітектор виконавчого комітету Шполянської районної Ради депутатів 

трудящих м. Шпола Черкаської області 

Справ: 5; 1961–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1961–1975 рр. 

Журнали реєстрації дозволів на індивідуальне будівництво в місті. Книга реєстрації видачі 

технічної документації з індивідуальної забудови Шполянського району (1967–1975). 

 

 

Ф. Р–5225  Звенигородський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації м. Звенигородка Черкаської області 

Справ: 62; 1971–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1971–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборної профконференції (1974); пленумів райкому (1971, 1972, 1975); 

засідань президії райкому (1975). 

Зведений статистичний звіт райкому (1973). 

Кошторис прибутків та витрат (1975). Річний фінансовий звіт (1975). 

 

 

Опис 2 

Справ: 54; 1976–1996 рр. 

Протоколи: звітно-виборної профконференції; пленумів райкому; засідань президії райкому. 

Зведений статистичний звіт райкому. 

Кошторис прибутків та витрат. Річний фінансовий звіт. 
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Ф. Р–5226  Шевченківська восьмирічна школа-інтернат відділу народної освіти виконавчого 

комітету Звенигородської районної Ради депутатів трудящих с. Шевченкове 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 26; 1961–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1961–1974 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради; засідань методичних об’єднань учителів (1973, 1974); 

засідань батьківського комітету (1962); батьківських зборів (1962). 

Річні плани роботи школи (1963–1974). Плани: учбово-виховної роботи (1961, 1972); роботи 

батьківського комітету (1961). 

Річні звіти про роботу школи (1961, 1962). Узагальнення та пропозиції про стан учбово-

виховної роботи і господарської діяльності школи (1970). Статистичні звіти школи на 

початок та кінець навчального року (1974). 

 

 

 

Ф. Р–5227  Шевченківський літературно-меморіальний музей Т.Г.Шевченка Міністерства 

УРСР с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 109; 1956–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 109; 12956–1974 рр. 

Накази, постанови, розпорядження Міністерства культури УРСР (1964, 1965, 1969–1974); 

постанови, розпорядження Академії Наук УРСР (1960–1963). 

Протоколи: нарад наукових працівників музею (1963–1968); виробничих нарад (1963–1970). 

Плани: роботи музею (1958, 1974); наукової роботи (1959–1973); експозиційної роботи (1969–

1974). 

Стаття–довідка про музей (1959). 
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Річні звіти про роботу музею (1961, 1973, 1974). Статистичні звіти музею про кількість 

фондів та екскурсійну роботу. 

Путівник по музею (1960). 

Звіти про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом (1972, 1974). 

Статистичні звіти про чисельність адміністративно–управлінського персоналу, чисельність і 

склад спеціалістів та розприділення всіх працюючих по розмірах зарплати (1959–1974). 

Соцзобов’язання працівників музею (1967, 1973, 1974). 

Звіти про виконання планів з праці (1959–1974). Штатні розписи, кошториси витрат (1959–

1974). Річні бухгалтерські звіти (1959–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5228  Відділ по будівництву в колгоспах виконавчого комітету Звенигородської 

районної Ради депутатів трудящих м. Звенигородка Черкаської області 

Справ: 16; 1954–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1954–1958 рр. 

Постанови райкому Компартії України (1955, 1956); накази, розпорядження Черкаського 

облуправління по будівництву в колгоспах (1955); рішення райвиконкому. 

Квартальні плани роботи відділу (1956–1958). 

Річні звіти про будівництво в колгоспах. 

Акти приймання закінчених об’єктів в колгоспах району (1957, 1958). Оціночні акти будівель 

(1955). 

Заяви забудівників на одержання генеральних планів садиб (1954). 
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Ф. Р–5229  Управління сільського господарства виконавчого комітету Звенигородської 

районної Ради народних депутатів м. Звенигородка Черкаської області 

Справ: 97; 1944–1953, 1971–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 57; 1944–1953 рр. 

Документи секретаря, відділів: планового, агрономічного та зоотехнічного, інспектора по 

кадрах, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 40; 1971–1979 рр. 

Документи секретаря, відділів: планового, агрономічного та зоотехнічного, інспектора по 

кадрах, бухгалтерії. 

 

 

Ф. Р–5230  Звенигородська ремонтно–технічна станція м. Звенигородка Черкаської області 

Справ: 24; 1958–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1958–1961 рр. 

Директивні вказівки Черкаського облуправління сільського господарства і рішення 

райвиконкому. 

Виробничо-фінансові плани. 

Документи: за раціоналізації та винахідництва; про впровадження нової техніки; про 

інтенсифікацію виробничих процесів; (титульні списки, ліміти фінансування, акти) з 

капітального будівництва. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 
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Ф. Р–5231  Радгосп ―Жовтень‖ Черкаського тресту м’ясо–молочних радгоспів м. Кам’янка 

Черкаської області 

Справ: 149; 1970–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1970–1972 рр. 

Накази тресту (1971, 1972); рішення райвиконкому (1971, 1972). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1971, 1972). 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства радгоспу (1971–1975). Виробничо-

фінансові плани. 

Документи (заяви, розрахунки, звіти, журнал реєстрації) з раціоналізації та винахідництва. 

Статистичні звіти про роботу з кадрами. 

Агрономічний звіт (1970). Зооветеринарні звіти. 

Соцзобов’язання працівників та службовців радгоспу. 

Штатні розписи, Кошторис витрат (1972). Річні звіти з праці. Річні бухгалтерські звіти (1970, 

1971). Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності радгоспу (1971, 

1972). 

Земельно-шнурова книга (1970). 

 

 

Опис 2 

Справ: 35; 1973–1980 рр. 

Накази директора радгоспу з основної діяльності. 

Аналізи, довідки бюро економічного аналізу. 

Книги історії полів сівозмін. Шнурова книга радгоспу (1974–1976). 

Плани роботи, довідки групи народного контролю (1980). 
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Опис 3 

Справ: 79; 1968–1981 рр. 

Протоколи: профконференцій та документи до них (1972–1981); загальних зборів членів 

профспілки (1968–1974); засідань робітничого комітету. 

Плани роботи робітничого комітету (1970–1981). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1970–1981). 

Список ударників комуністичної праці (1972–1974). Колективні договори (1970–1981). 

Кошториси витрат (1970–1981). Річні фінансові звіти (1970–1981). 

 

 

 

Ф. Р–5232  Інформаційно–обчислювальна станція державної статистики Маньківського 

району смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 490; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 490; 1944–1980 рр. 

Аналітичні записки та доповіді з усіх галузей народного господарства (1960, 1965–1980). 

Зведення, таблиці та довідки по статистиці промисловості, звіти промислових підприємств 

(1944–1956, 1965–1980). 

Зведення, таблиці та довідки по статистиці сільського господарства і заготівель 

сільськогосподарських продуктів, плани закупівель сільськогосподарських продуктів (1961, 

1965–1980). Підсумки річних звітів з обліку худоби в колгоспах, радгоспах та у населення, 

річні звіти про заготівлю кормів та продукції тваринництва. 

заключні звіти про підсумки сівби, річні звіти колгоспів і радгоспів з статистики 

землеробства та урожайності (1944–1955, 1967–1980). Переписні листи та підсумкові 

зведення даних переписів плодово–ягідних насаджень в колгоспах і радгоспах (1945, 1946, 

1950–1953). 

Річні звіти та зведення про наявність тракторів і транспорту (1945–1954, 1967–1980). 

Річні звіти по статистиці житлово-комунального господарства (1947, 1956, 1971–1980). 

Зведення по статистиці капітального будівництва (1945, 1949–1954, 1958–1960, 1965–1980). 
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Річні звіти про віковий і статевий склад сільського населення, акти реєстрації про механічний 

та природний рух населення. Організаційні плани проведення Всесоюзних переписів 

населення, доповіді та звіти про проведення переписів населення, списки населених пунктів 

(1959, 1970, 1979). 

Зведені статистичні звіти про чисельність працівників і службовців, чисельність і склад 

керівних кадрів, спеціалістів сільського господарства, річні звіти про виконання планів з 

праці (1944–1959, 1965–1980). 

Зведення з одноразових обслідувань, переписів та обліків культурно-освітніх установ та шкіл 

(1944–1955, 1974). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1972–1979). Річні бухгалтерські звіти (1974–1980). 

 

 

Ф. Р–5233  Прокуратура Маньківського району Прокуратури Черкаської області смт. 

Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 225; 1965–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 225; 1965–1980 рр. 

Протоколи міжвідомчих нарад та документи до них. Постанови, подання про участь 

громадськості в боротьбі зі злочинністю та порушення законності (1965–1970). 

Подання, інформації, які виносяться прокуратурою на розгляд в радянські та партійні органи 

про прокурорсько-слідчу роботу. 

Доповідні записки, довідки про роботу прокуратури. Річні оперативно-статистичні звіти. 

Аналізи, огляди, узагальнення з питань прокурорської і слідчої роботи. Документи (позови, 

постанови, касаційні протести та інші) з цивільно–судового нагляду. 

Кримінальні справи, наглядові виробництва. 
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Ф. Р–5234  Інспектура державної статистики Буцького району Центрального статистичного 

управління с. Буки Буцького району Черкаської області 

Справ: 95; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 95; 1944–1954 рр. 

Аналітичні записки і доповіді з усіх галузей народного господарства та культури району. 

Економічна характеристика району (1944). 

Зведення, довідки, таблиці по статистиці промисловості (1946–1953). 

Підсумки річних звітів про облік худоби в колгоспах, радгоспах та у населення. 

Звіти по статистиці землеробства та урожайності в колгоспах і радгоспах. 

Річні звіти та зведення про наявність тракторів (1949–1954). 

Річні звіти по статистиці житлово-комунального господарства (1946, 1948, 1951). Зведення, 

звіти, таблиці по статистиці капітального будівництва (1949–1954). 

Річні звіти про віковий і статевий склад сільського населення, акти реєстрації про механічний 

та природний рух населення. 

Зведення, довідки, таблиці по статистиці праці і зарплати, звіти та зведення одноразових 

обліків чисельності і складу працівників підприємств та установ (1946, 1949–1954). 

Річні звіти по статистиці транспорту та зв’язку (1946–1954). 

Зведення по одноразовим обслідуванням, переписам та облікам установ освіти і культури 

(1946–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5235  Інспектура державної статистики Бабанського району Центрального 

статистичного управління с. Бабанка Бабанського району Черкаської області 

Справ: 207; 1944–1959 рр. 
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Опис 1 

Справ: 207; 1944–1959 рр. 

Плани роботи інспектури та оцінки їх виконання (1944–1947, 1951, 1953). 

Основні показники розвитку народного господарства району та культурного будівництва 

(1946–1958). 

Звіти про роботу промислових підприємств та електростанцій, місячні зведення по 

промисловості (1947–1959). Списки підприємств, промисловість яких підлягає перепису та 

документи дрібної промисловості (1945, 1954–1958). Документи Всесоюзного перепису 

дрібної промисловості (1946). 

Зведення про заготівлі сільськогосподарської продукції (1946, 1954–1959). Звіти про  

стан тваринництва в колгоспах та заготівлі продуктів тваринництва. Статистичні звіти про 

результати перепису худоби (1948, 1951–1959). 

Заключні звіти колгоспів і інших господарств про підсумки посівів, посівні площі у 

населення, зведені звіти про види на урожай. Документи Всесоюзного перепису плодово–

ягідних насаджень (1945, 1946). 

Зведені звіти про наявність автотранспорту та тракторів і їх технічний стан (1945–1948, 1951–

1959). Звіти про створення фонду ―Обороне – повозка с упряжью‖ (1944). 

Зведені звіти про наявність сільського житлового фонду (1945, 1949–1958). Документи по 

статистиці капітального будівництва в районі (1946–1948, 1955–1958). 

Відомості, звіти про віковий і статевий склад сільського населення, звіти про механічний і 

природний рухи населення. Документи Всесоюзного перепису населення (1959). 

Зведені звіти про чисельність працівників і службовців, чисельність та витрати фондів 

зарплати (1945–1958). 

Зведені звіти по статистиці охорони здоров’я та роботи установ охорони здоров’я (1946–

1952). Зведення про роботу культурно-освітніх установ та шкіл (1945–1954). 

Коротка характеристика району після звільнення території від тимчасової окупації німецько-

фашистськими загарбниками з додатками списків діючих і недіючих промислових 

підприємств (1944). 
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Ф. Р–5236  Управління сільського господарства виконавчого комітету Уманської районної 

Ради народних депутатів м. Умань Черкаської області 

Справ: 865; 1962–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 823; 1962–1985 рр. 

Накази, постанови, рішення: Ради Міністрів УРСР; обкому Компартії України; облуправління 

сільського господарства; облвиконкому. 

Накази начальника управління з основної діяльності (1980–1985). 

Протоколи: засідань технічної Ради управління та документи до них; виробничих нарад 

(1962); звітно-виборних зборів правлінь колгоспів (1963–1965); засідань правлінь колгоспів 

та радгоспів (1963–1965). 

Плани роботи управління (1962–1967). 

Річні звіти про розприділення земель по угіддях та землекористувачах. Документи (заяви, 

копії рішень, проекти) про відведення земельних ділянок для різних потреб. Річні звіти 

колгоспів (1974–1985). 

Річні плани розвитку сільського господарства по колгоспах району. Виробничо-фінансові 

плани колгоспів та їх основні показники. Таблиці економічного аналізу діяльності колгоспів. 

Річні плани закупівель сільськогосподарських продуктів. 

Плани, звіти, доповідні записки про вирощування і збір урожаю сільськогосподарських 

культур, урожайність культур (1962–1966, 1971–1979). 

Річні зведені звіти про розвиток продуктивного тваринництва. Плани по виробництву 

продуктів тваринництва. 

Плани будівельно-монтажних робіт в колгоспах району, звіти про закінчене будівництво 

виробничо-господарських приміщень, культурно–побутових приміщень і житлових будинків 

колгоспників та акти про введення в експлуатацію закінченого будівництва (1962–1966, 

1976–1985). 

Відомості колгоспів і радгоспів про наявність сільськогосподарських машин та їх стану, 

статистичні звіти про потерпілих при нещасних випадках (1962–1965, 1976–1985). 

Річні статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів, річні звіти про роботу з кадрами. 

Заключні звіти правлінь колгоспів про роботу шкіл передового досвіду з сільського 

господарства (1962–1965). 
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Соцзобов’язання працівників сільського господарства району, списки передовиків сільського 

господарства (1970–1985). 

Штатні розписи, кошториси витрат управління. річні бухгалтерські звіти управління. 

Висновки: по зведених річних звітах управління (1972–1977); по річних звітах колгоспів 

(1970, 1971, 1975–1985). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету профспілки (1980–1985). 

 

 

Опис 1ск 

Справ: 20; 1969–1985 рр. 

Документи (протоколи, постанови, плани, списки) Ради колгоспів району. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 22; 1970–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1970); загальних зборів членів профспілки (1971–

1974); засідань місцевого комітету. Звітні доповіді голови місцевого комітету. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

Ф. Р–5237  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Комуніст‖ с. Косенівка Уманського 

району Черкаської області 

Справ: 77; 1950–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 58; 1950–1972 рр. 

Статути: артілі (1967); колгоспу (1970). 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967–1972). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1972). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1964–1975). Виробничо-

фінансові плани (1959, 1966–1969). Плани розміщення посівів у полях сівозмін (1970–1974). 

Агрономічні заходи по вирощуванню сільськогосподарських культур (1964). План лісового 

господарства колгоспу (1953–1963). 

Агрономічний звіт (1969). Звіти: про збір урожаю (1962); про стан тваринництва (1962). 

Бонітіровочні відомості (1967–1970). 

Штатний розпис (1963). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–

1954, 1959). 

Земельно-шнурова книга (1963–1971). Технологічні карти (1969–1972). 

Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та 

натуральних витрат (1951–1958, 1961). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 19; 1965–1972 рр. 

Протоколи засідань профспілкового комітету профспілки. 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1965–1970). 

Кошториси витрат (1966–1971). Річні фінансові звіти (1966–1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5238  Тальнівський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації м. Тальне Черкаської області 

Справ: 73; 1965–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 48; 1965–1972 рр. 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1965, 1967, 1969); пленумів 

райкому (1967, 1968); засідань президії райкому та постанови; зборів уповноважених 

пайовиків Тальнівської райспоживспілки (1969–1972). 

Плани роботи райкому. 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. 

Кошториси прибутків та витрат (1969–1972). Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 25; 1973–1980 рр. 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них; пленумів райкому; засідань 

президії райкому та постанови; зборів уповноважених пайовиків Тальнівської 

райспоживспілки. 

Плани роботи райкому. 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності. 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5239  Черкаська обласна організація Українського товариства кролівників і звірівників-

любителів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 220; 1970–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 220; 1970–1990 рр. 
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Постанови, рішення: Українського товариства кролівників і звірівників-любителів (1980–

1990); Головного управління заготівель Укоопспілки (1980–1985); постанови: правління 

Укоопспілки (1974–1976); Черкаського обкому Компартії України (1972); рішення, 

розпорядження облвиконкому (1970–1974, 1978–1987). 

Статут товариства (1977). 

Протоколи: обласних конференцій кролівників і звірівників–любителів та документи до них 

(1971–1973, 1981, 1983, 1984, 1987, 1990); конференцій районних товариств кролівників–

любителів та документи до них (1970, 1971, 1974–1981, 1990); засідань правління товариства 

(1970–1976, 1979–1982); засідань президії облорганізації та постанови (1983–1990). 

Плани: роботи президії облради (1983–1985); виробничо-фінансової діяльності обласної та 

районних організацій (1984–1990); подальшого розвитку кролівництва в області (1972–1982). 

Доповідні записки, довідки, відомості з питань основної діяльності облорганізації, які 

представлені в органи вищого рівня (1980–1982, 1985–1990). Річні звіти про роботу: 

облорганізації (1971–1982, 1986–1990); районних організацій (1973–1977, 1980–1990). Річні 

статистичні звіти облорганізації про організаційно-масову роботу (1983–1985). Статті з газет 

про розвиток кролівництва (1978, 1979). 

Документи: (списки, характеристики, довідки, альбом експонатів) про проведення 5–ої 

обласної виставки досягнень кролівництва (1978, 1979); (списки, характеристики, довідки, 

відомості) про проведення районних виставок (1978–1981); (постанови, положення, довідки) 

про розвиток кролівництва в області та проведення конкурсів з розвитку кролівництва (1986–

1990). 

Статистичні звіти облорганізації про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, чисельність 

працівників апарату управління та розприділення всіх працюючих по займаних посадах 

(1983–1985). 

Документи (соцзобов’язання, умови, інформації, підсумки) по соцзмаганню (1974–1976, 

1979–1990). 

Штатні розписи, кошториси витрат обласної та районних організацій (1973–1990). Зведені 

річні бухгалтерські звіти облорганізації та річні бухгалтерські звіти районних організацій. 

 

 

 

 

Ф. Р–5240  Відділ цін виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 325; 1970–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 297; 1970–1980 рр. 

Рішення, розпорядження облвиконкому про затвердження прейскурантів цін, тарифів та 

додатки до них. 

Плани роботи відділу. 

Текстові звіти, довідки про роботу відділу (1971–1974, 1977–1980). Річні звіти про роботу 

міських та районних комісій за дотриманням цін та тарифів. 

Документи (доручення, доповідні записки, довідки, інформації) про підсумки перевірянь 

правильності застосування цін та тарифів на підприємствах області. 

Документи (рекомендації, плани, тематики) обласних нарад та семінарів з питань 

ціноутворення (1978, 1979). 

Прейскуранти цін, технічна документація до них та економічні обґрунтування. 

Штатні розписи, кошториси витрат (1970, 1971). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 13; 1970–1972, 1974–1977 рр. 

Рішення, розпорядження облвиконкому про затвердження прейскурантів цін, тарифів та 

додатки до них. 

Плани роботи відділу. 

Текстові звіти, довідки про роботу відділу. Річні звіти про роботу міських та районних 

комісій за дотриманням цін та тарифів. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 15; 1970–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів; загальних зборів членів профспілки. 

Плани роботи місцевого комітету (1977–1980). 
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Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1973–1980). 

Соцзобов’язання колективу відділу та довідки про їх виконання (1973, 1976–1980). 

Кошториси витрат (1973–1979). Річні фінансові звіти (1973–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5241  Черкаське управління технічної експлуатації малих рік Міністерства меліорації і 

водного господарства УРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 77; 1971–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 77; 1971–1977 рр. 

Накази, розпорядження Міністерства меліорації і водного господарства УРСР; постанови 

Черкаського обкому Компартії України (1971, 1972); постанови, рішення, розпорядження 

облвиконкому. Накази начальника управління з основної діяльності та з особового складу. 

Перспективні плани та плани будівництва і проектних робіт в басейнах малих рік. Оперативні 

плани водопостачання по районах області та зведені баланси по основних ріках (1974–1977). 

Доповідні записки, довідки та інформації про виробничу діяльність управління, представлені 

облвиконкому. Основні показники водоспоживання та водовідведення в розрізі басейнів рік 

по Черкаській області. 

Річні технічні та фінансові звіти управління. 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат. 
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Ф. Р–5242  Черкаське обласне управління по підготовці водосховища Кременчуцької 

гідроелектростанції Головного управління водного господарства при Раді Міністрів УРСР м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 44; 1957–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1957–1961 рр. 

Накази Головного управління водного господарства при Раді Міністрів УРСР; рішення, 

розпорядження облвиконкому. Накази начальника управління з основної діяльності та з 

особового складу. 

Тимчасові положення про управління (1957, 1958). 

Плани, річні титульні списки з водогосподарського будівництва та акти приймання в 

експлуатацію об'єктів. 

Акти приймання площ колишніх населених пунктів в зоні затоплення Кременчуцької ГЕС 

(1959–1961). 

Плани з праці (1959–1961). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5243  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний лан‖ с. Товсті Роги 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 35; 1945–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1945–1959 рр. 

Протоколи: виробничих нарад (1949); загальних зборів колгоспників та засідань правління 

колгоспу (1946–1959). 

Виробничо-фінансові плани (1947, 1951, 1955, 1958). 
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Агрономічний звіт (1958). Звіт по тваринництву (158). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952, 1956). 

Книга головних рахунків (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5244  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Вотилівка Лисянського 

району Київської області 

Справ: 12; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1945, 1947–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945, 1949, 1950). 

Виробничі плани (1947, 1948). Зобов’язання колгоспу (1945). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та 

натуральних витрат (1947, 1948, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5245  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова с. Вотилівка Лисянського 

району Київської області 

Справ: 12; 1946–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ: 12; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1946–1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5246  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова с. Петрівка–Попівка 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 100; 1944–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 77; 1944–1973 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946, 1949–1973). 

Звітні доповіді голови колгоспу (1961, 1965–1972). 

Документи (протоколи, плани, інформації, списки) бюро економічного аналізу (1968, 1971–

1973). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-фінансові 

плани (1947–1952, 1955–1964). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1950–1953, 

1959–1961). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1952, 1956). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1966–1975). Технологічні карти колгоспу (1971–1973). 

Шнурові книги обліку насіння (1966, 1969–1973). 
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Опис 1м 

Справ: 23; 1964–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету (1968, 

1971, 1973). Звітні доповіді голови профкому (1966–1973). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1970–1973). 

Кошториси витрат (1967, 1970–1973). Річні фінансові звіти (1966–1973). 

 

 

 

Ф. Р–5247  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва с. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області 

Справ: 218; 1963–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 192; 1963–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1963–1970); загальних зборів уповноважених 

членів колгоспу (1971–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу 

(1965–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, аналізи бюро економічного аналізу (1971–1980). 

Представлення райвиконкому та райкому профспілки на присвоєння колгоспу звання 

―Колгосп високої культури землеробства‖ (1978). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1976–1980). План розвитку сільського 

господарства колгоспу (1964–1965). Виробничо-фінансові плани (1963, 1964, 1973–1980). 

Основні показники виробничо-фінансових планів (1972–1979). 

Агрономічні звіти (1969, 1973–1979). Зоотехнічні звіти (1973–1980). Статистичні звіти по 

кадрах (1969, 1973–1980). 

Соцзобов’язання колгоспу (1973–1980). 
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Штатні розписи (1973–1980). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу 

(1969, 1972–1980). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1976–1980). Технологічні карти колгоспу (1969–1972). 

Шнурові книги обліку насіння. 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

профспілки (1973–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 26; 1964–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. Звітні 

доповіді голови профкому (1969–1972). 

Плани роботи профкому (1966–1969, 1972). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1965–1972). 

Кошториси витрат (1965–1972). Річні фінансові звіти (1965–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5248  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Б.Хмельницького с. Почапинці 

Лисянського району Черкаської області 

Справ: 136; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 68; 1959–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967–1972). 



2483 

 

Документи (протоколи, плани, інформації, відомості) бюро економічного аналізу (1965–

1972). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1966–1970). Заходи з піднесення 

економіки колгоспу (1967–1970). Виробничо-фінансові плани. 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1969, 1970). 

Штатний розпис (1971). Акти ревізійної комісії колгоспу (1969–1973). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1968, 1972–1976). Акти розміщення посівних площ в 

полях сівозмін (1965–1970). Технологічні карти колгоспу (1965–1970). Шнурові книги обліку 

насіння (1961–1976). 

 

 

Опис 2 

Справ: 53; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1976–1980). Шнурові книги обліку насіння (1975, 

1978–1982). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

профспілки. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 15; 1964–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. Звітні 

доповіді голови профкому (1971, 1972). 

Плани роботи профкому (1971, 1972). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1965–1972). 

Кошториси витрат (1966–1972). Річні фінансові звіти (1965–1972). 
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Ф. Р–5249  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Федюківка Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 141; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 72; 1951–1972 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1969–1972). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки бюро економічного аналізу (1967–1972). 

П’ятирічні плани розвитку господарства колгоспу (1959–1975). Виробничо-фінансові плани 

(1955–1961, 1964). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1956, 1968). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1957, 1969–1973). Технологічні карти колгоспу (1967–

1971). Шнурові книги обліку насіння (1961, 1962, 1968–1972). 

 

 

Опис 2 

Справ: 43; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1973–1977); загальних зборів уповноважених 

членів колгоспу (1978–1980); засідань правління колгоспу. 

Плани роботи, аналізи, списки членів бюро економічного аналізу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу. 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

профспілки. 
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Опис 1м 

Справ: 26; 1964–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету (1967–

1972). Звітні доповіді голови профкому (1966, 1969–1973). 

Плани роботи профкому (1965, 1967, 1972, 1973).  

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1969–1972). 

Кошториси витрат (1966, 1970–1972). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5250  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської с. Журжинці Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 148; 1963–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1963–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Документи (протоколи, положення, плани, інформації) бюро економічного аналізу (1965–

1972). 

Виробничо-фінансові плани (1963, 1964). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1963). 

Документи (акти, плани, схеми сівозмін) з історії полів (1965–1968). Книги історії полів 

сівозмін колгоспу (1965–1972). Шнурові книги обліку насіння (1963, 1966, 1967, 1971–1977). 
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Опис 2 

Справ: 62; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1978–1983). 

Документи: (протоколи, плани, статзвіти, списки) групи народного контролю (1980, 1981); 

(протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету профспілки. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 39; 1964–1972 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження Черкаського обкому та Лисянського райкому 

профспілки працівників і службовців сільського господарства (1964–1969). 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1969–1972); загальних зборів членів профспілки 

(1969–1972); засідань профспілкового комітету. Звітні доповіді голови профкому (1967–

1972). 

Плани роботи профкому (1968–1972). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5251  Сільськогосподарська артіль 9колгосп) ―Зоря комунізму‖ с. Ріпки Лисянського 

району Черкаської області 

Справ: 98; 1951–1973 рр. 
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Опис 1 

Справ: 85; 1951–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1951, 1967–1972). 

Протоколи засідань, плани роботи, список членів бюро економічного аналізу (1970–1972). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу та його основні показники (1964–1965). 

Виробничо-фінансові плани (1951–1964). 

Агрономічний звіт (1957). Звіт по тваринництву (1965). 

Акти перевірянь договорів на соцзмагання (1955, 1956, 1963). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1956). Акти 

ревізійної комісії колгоспу (1970, 1971). 

Схеми та таблиці розміщення сівозмін (1952–1955, 1970, 1971). Книги історії полів сівозмін 

(1951–1962, 1965–1971). Сортонасіннева книга колгоспу (1959–1962). Шнурові книги обліку 

насіння (1963, 1969–1972). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 13; 1965–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань профспілкового комітету. Звітні 

доповіді голови профкому (1970–1971). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1968–1973). 

Кошториси витрат (1969–1973). Річні фінансові звіти (1967–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5252  Виконачий комітет Шелепухівської сільської ради депутатів трудящих с. 

Шелепухи Черкаського району Черкаської області 
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Справ: 49; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому (1947–1954). 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій (1950–1954). 

Плани роботи виконкому (1946, 1954). 

Умови на соцзмагання між сільрадами (1946, 1947). 

Статистичні звіти: про склад депутатів, постійних комісій (1953); про стать і вік сільського 

населення, підсумки сівби та кількість худоби (1944, 1949–1954). 

Протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1950). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат (1945, 1948–1954). Річний бухгалтерський звіт про 

виконання сільського бюджету (1950). 

Книги обліку доходів та видатків (1946–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5253  Черкаська районна міжколгоспна станція тваринництва управління сільського 

господарства виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих с. Червона 

Слобода Черкаського району Черкаської області 

Справ: 28; 1959–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1959–1962 рр. 
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Постанова бюро райкому Компартії України та райвиконкому про створення станції (1959). 

Розпорядження облуправління сільського господарства (1961, 1962); рішення райвиконкому 

(1960, 1962). Положення про станцію (1959). 

Протоколи засідань Ради станції. 

Виробничо-фінансові плани. 

Довідка, характеристика станції (1960). Основні виробничо-фінансові показники (1962). 

Довідки про фінансово-господарську діяльність станції (1960, 1961). 

Звіти про стан тваринництва (1961, 1962). 

Річні титульні списки з капітального будівництва (1960, 1962). 

Річні звіти про чисельність адміністративно–управлінського персоналу. 

Вступний баланс (1959). Кошторис витрат (1962). Річні фінансові звіти (1960–1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5254  Птахофабрика ―Перше травня‖ Головного управління птахівничої промисловості 

―Головптахопром‖ Міністерства радгоспів УРСР с. Хутори Черкаського району Черкаської 

області 

Справ: 32; 1972–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1972, 1973 рр. 

Наказ Міністерства радгоспів УРСР (1972); рішення райвиконкому (1972). 

Статут фабрики (1972). 

Накази директора фабрики з основної діяльності. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Виробничо-фінансові плани. 

Основні показники господарської діяльності. 
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Агрономічні звіти. Річні ветеринарні звіти. Плани, інформації та звіти про роботу з кадрами. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність фабрики. Акти документальних ревізій 

виробничо-фінансової діяльності станції. 

 

Опис 1м 

Справ: 10; 1972, 1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань робітничого комітету профспілки. 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності. 

Соцзобов'язання колективу станції. Колективні договори та акти перевіряння їх виконання. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5255  Державний племінний завод ―Перемога‖ Головного управління птахівничої 

промисловості ―Головптахопром‖ Міністерства радгоспів УРСР с. Будище Черкаського 

району Черкаської області 

Справ: 42; 1972–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1972–1974 рр. 

Рішення: облвиконкому (1972, 1973); райвиконкому (1972). 

Статути заводу (1972, 1973). 

Накази директора заводу з основної діяльності (1972, 1974). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Виробничо-фінансові плани. 

Агрономічні звіти. Ветеринарний звіт (1974). Звіти по кадрах. 
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Вступний баланс (1972). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність заводу. Акти 

ревізії фінансово-господарської діяльності заводу. 

 

 

Опис 1р 

Справ: 13; 1972–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань робітничого комітету. 

Плани роботи робітничого комітету (1973, 1974). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності. 

Соцзобов’язання колективу заводу та інформації про їх виконання. Колективні договори та 

акти перевіряння їх виконання. 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5256  Відділ сільського господарства виконавчого комітету Чорнобаївської районної 

Ради депутатів трудящих смт. Чорнобай Чорнобаївського району Полтавської області 

Справ: 95; 1943–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 95; 1943–1953 рр. 

Накази Полтавського обласного земельного відділу (1945–1951); облвиконкому (1944, 1947–

1951). 

Державні плани розвитку сільського господарства району, річні виробничі плани колгоспів 

(1944–1951). Районна книга реєстрації сівозмін по колгоспах району (1949–1953). Річні звіти 

колгоспів (1943–1951). 
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Звіти з апробації сільськогосподарських культур (1945–1953). Державна насіннева книга по 

сортозміні і сортооновлення насінневих та масляних культур на насінневих ділянках 

колгоспів і радгоспів (1952–1953). 

Звіти, акти та відомості про оприділення урожайності сільськогосподарських культур (1944–

1951). 

Державні плани та планові завдання з розвитку тваринництва і підвищенню його 

продуктивності. Зведені річні контрольні цифри та звіти про стан тваринництва в районі. 

Соцзобов’язання колгоспників району (1950, 1951). Документи про нагородження урядовими 

нагородами працівників сільського господарства (1950). 

Вступні баланси колгоспів району (1943). Зведені річні звіти по колгоспах району та додатки 

до них (1946–1952). 

Документи про збитки, нанесені колгоспам району німецько-фашистськими загарбниками 

(1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5257  Управління сільського господарства виконавчого комітету Чорнобаївської 

районної Ради народних депутатів смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 854; 1965–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 741; 1965–1985 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження: облуправління сільського господарства (1969–1985); 

облвиконкому (1965–1967); райвиконкому (1969–1983). 

Накази начальника управління з основної діяльності (1965, 1984, 1985). 

Протоколи засідань технічної Ради управління (1965–1968, 1977–1985). 

Річні звіти про розприділення земель по угіддях та землекористувачах (1965, 1966, 1981, 

1984, 1985). Річні виробничо-фінансові плани та звіти колгоспів. 
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Річні плани розвитку сільського господарства по колгоспах району. Довідки, інформації та 

листування з облуправлінням сільського господарства про стан сільського господарства в 

районі (1969–1975, 1980–1983). Річні плани закупівель сільськогосподарських продуктів. 

Плани, доповідні записки, звіти про вирощування та збір урожаю сільськогосподарських 

культур, урожайність культур. 

Річні зведені звіти про розвиток продуктивного тваринництва. Плани по виробництву 

продуктів тваринництва. 

Плани будівельно-монтажних робіт в колгоспах району, звіти про закінчене будівництво 

виробничо-господарських приміщень, культурно–побутових приміщень і житлових будинків 

колгоспників та акти про введення в експлуатацію закінченого будівництва (1965–1976). 

Відомості колгоспів і радгоспів про наявність сільськогосподарських машин та їх стану. 

Річні статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів, річні звіти про роботу з кадрами. 

Соцзобов’язання колгоспників району та показники їх виконання (1972–1984). 

Штатні розписи, кошториси витрат управління. Річні фінансові звіти управління. Зведені 

звіти про господарсько-фінансову діяльність колгоспів. 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1980–

1985). 

 

 

Опис 2 

Справ: 4; 1984–1985 рр. 

Протоколи засідань та рішення Ради районного агропромислового об’єднання. 

 

 

Опис 1ск 

Справ: 12; 1969–1985 рр. 

Документи (протоколи, постанови, положення, довідки, звіти) Ради колгоспів району. 

 

 

Опис 1к 
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Справ: 97; 1972–1985 рр. 

Документи міжколгоспного відділу капітального будівництва при управлінні – протоколи 

технічних рад, плани з капітального будівництва в колгоспах району та звіти про їх 

виконання, акти приймання об’єктів в експлуатацію, статистичні звіти про чисельність 

працівників апарату управління, штатні розписи, кошториси витрат, річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5258  Чорнобаївський районний комітет професійної спілки медичних працівників смт. 

Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 61; 1966–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 61; 1966, 1969–1980 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1974–1980). 

Протоколи: районних профконференцій медичних працівників та документи до них (1971, 

1974, 1976, 1979); пленумів райкому (1966, 1975–1978); засідань президії райкому (1971–

1979); звітно-виборних зборів в низових профорганізаціях та документи до них (1974–1980). 

Плани роботи райкому (1975–1980). 

Річні статистичні звіти райкому та зведені відомості статистичних звітів первинних 

профорганізацій з усіх видів діяльності (1970–1980). 

Зведений звіт про підсумки виборів фабричних, заводських, місцевих комітетів та 

профорганізацій (1969). 

Угоди на проведення заходів з охорони праці, техніки безпеки та промислової санітарії в 

лікувально–профілактичних установах району (1976, 1979). 

Соцзобов’язання працівників охорони здоров’я району, показники та інформації про хід їх 

виконання і стану руху за комуністичну працю (1974–1978). 

Кошториси державного соціального страхування (1974–1980). Річні фінансові звіти (1975–

1980). 
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Ф. Р–5259  Відділ народної освіти виконавчого комітету Чорнобаївської районної Ради 

народних депутатів смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 371; 1943–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 371; 1943–1980 рр. 

Накази, розпорядження Полтавського облвідділу народної освіти (1944–1949); Черкаського 

облвідділу народної освіти (1958, 1959, 1965–1979); рішення, розпорядження райвиконкому 

(1951, 1959–1961, 1965–1979). Накази начальника відділу з основної діяльності (1965–1981). 

Протоколи: конференцій учителів та документи до них (1956, 1972–1979); нарад директорів 

та завідуючих школами району (1944, 1965–1975); проведення та плани нарад, семінарів 

учителів району (1947, 1948, 1955, 1965–1979); засідань Ради з народної освіти при відділі 

(1965–1976, 1980, 1981); засідань районних методичних об’єднань учителів та документи до 

них (1965–1984). 

Річні плани роботи відділу (1965–1976, 1980). 

Зведені статистичні звіти відділу по школах району (1945–1951, 1955, 1956, 1964–1980). 

Текстові звіти про роботу шкіл району (1943, 1944, 1948, 1949). Річні статистичні звіти шкіл 

району про підсумки навчання. Документи про роботу методичного кабінету (1970–1980). 

Річні статистичні звіти про рух та успішність учнів шкіл району (1943, 1947–1952, 1956, 

1964–1978). 

Звіти про чисельність та склад працівників відділу і шкіл (1946, 1958, 1973–1980). 

Плани розгортання мережі шкіл району (1949, 1950, 1966–1979). Доповідні записки, акти про 

перевіряння та обслідування шкіл району (1964–1980). Статистичні звіти про підсумки 

прийому учнів до шкіл району (1946, 1948, 1950, 1953, 1954, 1959, 1960). 

Документи (характеристики, представлення, списки) про нагородження учителів району 

урядовими нагородами та почесними грамотами (1965–1978). 

Умови на соцзмагання між райвідділами народної освіти, соцзобов’язання відділу та зведені 

відомості про їх виконання (1965–1973, 1976–1979). 
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Штатні розписи відділу (1965, 1973, 1978). Кошториси прибутків та витрат: відділу (1947–

1952, 1965–1973, 1978, 1980); шкіл (1956–1958, 1967–1970, 1974, 1980). річні фінансові звіти: 

відділу (1947–1952, 1957, 1965–1980); шкіл (1958, 1965, 1967, 1975). 

Протоколи загальних зборів членів профспілки (1974–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5260  Планова комісія виконавчого комітету Чорнобаївської районної Ради народних 

депутатів смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

Справ: 106; 1953–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 106; 1953–1962, 1965–1980 рр. 

Накази, постанови, розпорядження обласної планової комісії (1953–1956, 1975–1980); 

рішення, розпорядження райвиконкому (1962, 1965, 1975–1980). 

Протоколи і постанови засідань та нарад комісії (1966, 1969–1980). Положення про комісію 

(1965). 

Плани роботи комісії (1953, 1954, 1965, 1966, 1969–1980). 

Державні плани розвитку народного господарства району (1957–1962). Річні плани розвитку 

народного господарства району та документи до них (1965–1980). Листування з органами 

вищого рівня про організацію та методологію планування (1966–1980). Доповідні записки, 

довідки та доповіді про хід виконання п’ятирічних, річних, квартальних та місячних планів 

розвитку народного господарства району (1966–1980). Інформації про хід виконання планів 

економічного та соціального розвитку району (1975–1980). 

Державні плани розвитку сільського господарства району (1953–1956). 

Трьохрічний план заходів з покращення культурно–побутових, житлових умов працівників та 

службовців підприємств і установ (1960–1962). 

Штатні розписи (1961, 1962). Кошториси витрат (1959–1962). Річні фінансові звіти (1959, 

1960). 
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Ф. Р–5261  Черкаське виробниче об’єднання молочної промисловості Міністерства м'ясної та 

молочної промисловості УРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 913; 1967–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 741; 1967–1980 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-економічного, виробничо-технічного, капітального 

будівництва, праці і зарплати, кадрів, контрольно–виробничої лабораторії, конструкторського 

бюро, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 116; 1967–1980 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-економічного, виробничо-технічного, капітального 

будівництва, праці і зарплати, кадрів, контрольно–виробничої лабораторії, конструкторського 

бюро, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1 НТО 

Справ: 10; 1963–1974 рр. 

Протоколи, плани роботи, статистичні та фінансові звіти секції молочної промисловості. 

 

 

Опис 1п 

Справ: 9; 1968, 1969 рр. 
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Річні баланси та звіти підвідомчих підприємств. 

 

 

Опис 2: 

Справ: 19; 1977–1980 рр. 

Протоколи: засідань президії об’єднаного комітету профспілки; засідань профспілкового 

комітету (1978). 

Плани роботи профкому (1977, 1978). 

Статистичні звіти профкому та заводських комітетів з усіх видів діяльності. 

Колективні договори підвідомчих підприємств (1977, 1978). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 18; 1970–1979 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1971, 1973, 1975, 1977, 1980); загальних зборів 

членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1972–1976). 

Кошториси витрат (1972–1976). Річні фінансові звіти (1972–1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5262  Виконавчий комітет Пекарівської сільської Ради депутатів трудящих с. Пекарі 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 27; 1972–1975 рр. 
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Опис 1 

Справ: 27; 1972–1975 рр. 

Протоколи: сесій сільради; засідань виконкому. 

Протоколи засідань, плани роботи постійних комісій. 

Акти перевіряння виконання умов на соцзмагання між сільрадами. 

Заходи сільради з благоустрою села (1973). 

Протоколи голосування виборчої комісії по виборах депутатів сільради, заяви кандидатів про 

згоду балотуватися (1973, 1975). 

Бюджети сільради. Кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти про виконання сільського 

бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5263  Канівське районне об’єднання ―Сільгосптехніка‖ м. Канів Черкаської області 

Справ: 85; 1961–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1961–1975 рр. 

Протоколи засідань, плани роботи техніко–економічної Ради (1972–1976). 

Виробничо–торгівельно–фінансові плани (1963, 1966, 1967, 1969). 

Довідка про перспективний розвиток райоб’єднання (1965–1980). Аналізи собівартості 

виконаних робіт (1964–1966). 

Документи (плани, кошториси, звіти, дефективні акти) з будівництва об’єктів ремонтно–

технічних станцій та в колгоспах району (1961–1967). 

Документи (плани, протоколи, інформації, журнал реєстрації) з раціоналізації та 

винахідництва (1961, 1962, 1968–1979). Плани роботи з нової техніки (1970–1975). 

Річні звіти про роботу з кадрами (1974, 1975). 
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Умови на соцзмагання між райоб’єднаннями та підсумки їх виконання (1961, 1965, 1966, 

1972–1974). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 41; 1969–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій та документи до них; профзборів (1970, 1971); 

загальних зборів колективу та документи до них; засідань робітничого комітету профспілки 

та документи до них. 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1971–1974). 

Соцзобов’язання колективу об’єднання та підсумки їх виконання. Колективні договори та 

акти перевіряння їх виконання (1971–1975). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5264  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дніпро‖ с. Ліпляве Гельмязівського 

району Черкаської області 

Справ: 10; 1959–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1959, 1960 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план (1960). 

Основні показники виробничо–фінансового плану (1959). Аналіз фінансово-господарської 

діяльності колгоспу (1960). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 
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Ф. Р–5265  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Прапор комунізму‖ с. Синявка 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 33; 1950–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1950–1955, 1959–1963 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1962). 

Виробничо-фінансові плани та допоміжні розрахункові таблиці до них. Річні виробничі 

завдання рільничим бригадам колгоспу (1951). 

Прибутково-видаткові кошториси (1950–1955). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1950–1952). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1954–1961). Шнурові книги обліку насіння (1961, 

1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5266  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Зоря комунізму‖ с. Синявка Канівського 

району Черкаської області 

Справ: 96; 1963–1980 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 90; 1963–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1968, 1969). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1968–1980). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу та підсумки його виконання (1966–1970). 

Виробничо-фінансові плани (1963–1969). 

Підсумки виконання виробничих завдань колгоспу (1968, 1969). 

Документи (схеми, сівозміни, перехідні таблиці) з історії полів (1968–1980). Книги історії 

полів сівозмін колгоспу (1964–1970). Шнурові книги обліку насіння (1968–1973). 

Протоколи, звіти профспілкового комітету профспілки (1970–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 6; 1968–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1969, 1970); засідань профспілкового 

комітету. 

Плани роботи профкому (1970). 

Кошториси витрат. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5267  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Прапор комунізму‖ с. Синявка 

Канівського району Черкаської області 

Справ: 21; 1944–1949, 1956–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1944–1949, 1956–1958 рр. 
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Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1949, 1956–

1958). 

Річний план розвитку сільського господарства (1958). Виробничі плани (1956–1958). 

Протоколи, відомості та акти про розкуркулення колгоспу ім. Сталіна с. Синявка (1956). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1945, 1949, 1957). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу (1944–1949). Інвентаризаційні відомості (1944, 1945). 

Сортонасіннева книга (1957–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5268  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дніпро‖ с. Ліпляве Канівського району 

Черкаської області 

Справ: 65; 1952–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 65; 1952–1958, 1961–1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1956, 1967–1969). 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1963–1965). Виробничо-фінансові 

плани (1955, 1956, 1961–1969). План лісового господарства колгоспу (1953). 

Звіт по тваринництву (1966). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1957, 1958, 1961–1963). 

Земельно-шнурова книга (1957). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1956, 1964–1973). 

Технологічні карти по вирощуванню сільськогосподарських культур (1964). Шнурові книги 

обліку насіння (1966–1969). 

 

 



2504 

 

 

 

 

Ф. Р–5269  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дніпро‖ с. Грищенці Канівського району 

Черкаської області 

Справ: 36; 1959–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1959–1964 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. П’ятирічний план 

розвитку господарства колгоспу (1960–1965). Плани розвитку сільського господарства 

колгоспу (1959, 1961). Виробничо-фінансові плани. План лісового господарства колгоспу 

(1962). 

Агрономічні звіти (1959, 1960, 1964). Зооветеринарні звіти (1959–1961). 

Соцзобов’язання колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Шнурова книга обліку насіння (1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5270  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева с. Грищенці Канівського 

району Черкаської області 

Справ: 57; 1952–1958, 1965–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 51; 1952–1959, 1965–1973 рр. 

Статут артілі (1955). 
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Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1955–1959, 1965–

1973). Звітна доповідь голови колгоспу (1967). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1968–1973). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1971–1975). Перспективний план 

соціального розвитку колективу (1966–1975). Зведений план розвитку сільського 

господарства колгоспу (1958). Виробничо-фінансові плани (1957, 1958, 1965, 1971–1973). 

Показники виконання п'ятирічного плану по виробництву та продажу державі продуктів 

сільського господарства (1966–1970). 

Схеми сівозмін, перехідні таблиці з історії полів (1966–1972). Шнурові книги обліку насіння 

(1967–1974). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 6; 1966–1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Кошториси витрат (1973–1975). Річні фінансові звіти (1973–1975). 

 

 

 

 

Ф. Р–5271  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Бобриця Канівського 

району Черкаської області 

Справ: 8; 1956–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1956–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план (1958). 
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Акти ревізійної комісії колгоспу (1956). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1958–1959). Сортонасіннева книга (1958–1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5272  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Першого травня с. Селище Канівського 

району Черкаської області 

Справ: 13; 1956–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1956–1958 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1958). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план (1958). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1957). Протоколи та акти 

ревізійної комісії колгоспу (1958). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу. Сортонасіннева книга (1958–1959). 

Книги обліку основних засобів, грошових прибутків та їх розприділення (1956, 1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5273  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Бобриця Канівського 

району Черкаської області 

Справ: 62; 1959–1971 рр. 
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Опис 1 

Справ: 55; 1959–1971 рр. 

Статут артілі (1959). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1966–1971). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1968–1971). 

П’ятирічний план розвитку господарства колгоспу (1966–1970). Виробничо-фінансові плани. 

Акти перевіряння діяльності колгоспу (1961–1965). 

Економічна довідка про господарську діяльність колгоспу (1964–1968). 

Документи (плани, звіти, листування) про підготовку колгоспних кадрів (1959–1961, 1965). 

Сортонасіннева книга (1961). Шнурова книга обліку насіння (1966). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 7; 1966–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Кошториси витрат (1969, 1970). Річні фінансові звіти (1969, 1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5274  Черкаська геологорозвідувальна експедиція Північно–Українського ордена Леніна 

виробничого геологічного об’єднання ―Північукргеологія‖ Міністерства геології УРСР м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 353; 1952–1984 рр. 
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Опис 1 

Справ: 321; 1952, 1955–1984 рр. 

Накази начальника експедиції з основної діяльності (1964, 1974–1984). 

Протоколи засідань науково–технічної Ради (1977–1984). 

Перспективні плани з усіх галузей діяльності експедиції (1971–1975). План соціального 

розвитку колективу експедиції (1971–1980). 

Техніко–економічні показники роботи експедиції (1966–1970). Річні текстові звіти про 

виробничо–технічну та виробничо–господарську діяльність експедиції (1960–1984). Плани, 

титульні списки та кошториси на проведення геологорозвідувальних робіт (1952, 1958–1984). 

Виробничо–технічні звіти про виконання планів геологорозвідувальних робіт (1955). 

Висновки експертів та протоколи нарад при Міністерствах геології СРСР і УРСР з розгляду 

проектів геологорозвідувальних робіт (1966–1974). Довідки, звіти та статистичні відомості 

про затрати на охорону природи, аналізи роботи підрозділів (1979–1984). 

Документи: (вказівки, заходи, рацпропозиції, протоколи, статзвіти, журнали реєстрації) з 

раціоналізації та винахідництва (1967–1978, 1981–1984); заходи та статистичні звіти з нової 

техніки і передової технології (1971–1982); плани заходів, розрахунки, довідки з наукової 

організації праці (1976–1978); (накази, плани, інформації, звіти) про роботу з кадрами (1977–

1984). 

Соцзобов’язання колективу експедиції та показники їх виконання (1966–1984). Документи 

про розвиток руху за комуністичну працю (1964–1970). Колективні договори (1972–1978). 

Фінансові плани (1961–1984). Плани з праці, штатні розписи та кошториси витрат (1961–

1972, 1978–1984). Річні бухгалтерські звіти (1959–1984). Акти комплексних ревізій 

фінансово-господарської діяльності експедиції (1962–1970, 1973, 1975, 1979–1983). 

Документи: (протоколи, акти перевіряння, статзвіти, списки) групи народного контролю 

(1983–1985); (постанови, протоколи, довідки, звіти, колдоговір, кошториси) розвідувального 

комітету профспілки (1979–1983). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 32; 1956–1978 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1961, 1970–1973, 1978); профконференцій 

(1960–1964, 1967–1969, 1973, 1977, 1978); загальних зборів членів профспілки (1960–1966, 

1969, 1970); засідань розвідувального комітету (1960–1978). Звітні доповіді голови 

розвідкому (1956–1959, 1973–1977). 

Статистичні звіти розвідкому з усіх видів діяльності (1961, 1963, 1973–1978). 
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Кошториси витрат (1960–1978). Річні фінансові звіти (1960–1965, 1969–1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5275  Черкаське обласне управління грузового автотранспорту Міністерства 

автомобільного транспорту УРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 818; 1973–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 736; 1973–1980 рр. 

Документи секретаря, канцелярії, відділів: виробничо-технічного, планово-економічного, 

безпеки руху, перевезень, капітального будівництва та контрольно–ревізійного, групи з праці 

і зарплати, старшого інженера по кадрах, бухгалтерії, групи народного контролю. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 64; 1973–1980 рр. 

Документи секретаря, канцелярії, відділів: виробничо-технічного, планово-економічного, 

безпеки руху, перевезень, капітального будівництва та контрольно–ревізійного, групи з праці 

і зарплати, старшого інженера по кадрах, бухгалтерії, групи народного контролю. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 18; 1973–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1976–1980); загальних зборів членів профспілки 

(1976–1980); засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1976–1979). 
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Кошториси прибутків та витрат (1976–1980). Річні фінансові звіти (1976–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5276  Черкаська обласна організація Спілки письменників УРСР м. Черкаси Черкаської 

області 

Справ: 59; 1972–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 59; 1972–1996 рр. 

Постанова Президії Правління Спілки письменників УРСР ―Про створення в м. Черкаси 

обласної письменницької організації (1972). 

Протоколи: звітно-виборних зборів (1976, 1988, 1990); засідань бюро облорганізації (1972–

1980, 1988); загальних зборів (1972–1980, 1989, 1990, 1993–996). 

Плани роботи та основні заходи облорганізації (1973–1980, 1988–1995). 

Довідки, інформації та річні звіти про роботу облорганізації (1973–1980). 

Листування з письменниками СРСР, газетні звіти про проведення ―Поетичного Жовтня‖ 

(1977–1980). 

Плани з праці, штатні розписи та кошториси витрат (1973–1980). Річні бухгалтерські звіти 

(1973–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5278  Золотоніський районний комітет професійної спілки працівників культури  

м. Золотоноша Черкаської області 
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Справ: 61; 1969–1998 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 61; 1969–1998 рр. 

Протоколи: засідань об’єднаної ради голів профспілки (1989–1998); районних 

профконференцій (1979, 1981, 1984, 1998); пленумів райкому (1989–1998); засідань президії 

райкому. 

Організаційно–політичні та техніко–економічні заходи райкому (1981–1985). Плани роботи 

райкому. 

Зведені статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1970–1986). 

Кошториси витрат (1969–1986). Річні фінансові звіти (1969–1986). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5279  Золотоніський районний комітет професійної спілки медичних працівників  

м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 78; 1964–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 78; 1964–1966, 1970–1987 рр. 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1971, 1974, 1979, 1984, 1986); 

пленумів райкому (1972–1987); засідань президії райкому (1972–1986). Звітні доповіді голови 

райкому (1964–1966, 1970, 1971, 1980). 

Основні заходи та плани роботи райкому (1972–1985). 

Зведені статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1970–1984). Довідка про стан 

ідейно–виховної, культурно-масової та фізкультурно–оздоровчої роботи по району (1978). 

Соцзобов’язання медичних працівників району та підсумки їх виконання (1978–1983). 
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Кошториси витрат (1970, 1974–1985). Річні фінансові звіти (1970, 1974–1985). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5280  Золотоніська школа рільників Міністерства сільського господарства УРСР  

м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 53; 1945–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 53; 1945–1955 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1946–1954); засідань методичних комісій (1948–

1954). 

План учбово-виховної роботи (1954). Виробничо-фінансові плани учбового господарства 

(1951–1954). 

Довідка, акт про обслідування стану школи (1952). 

Доповіді, інформації та річні звіти про учбово–виховну роботу. 

Паспорти школи (1949, 1951, 1953). 

Кошториси витрат (1949–1955). Річні бухгалтерські звіти: школи (1949–1955); учбово–

дослідного господарства (1951–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. р–5281  Черкаська середня сільськогосподарська школа по підготовці голів колгоспів 

Міністерства сільського господарства УРСР м. Золотоноша Черкаської області 
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Справ: 28; 1953–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1953–1956 рр. 

Накази: Міністерства сільського господарства УРСР (1956); Черкаського облуправління 

сільського господарства (1954, 1955). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1954–1956); засідань предметних комісій (1954–

1956); загальних зборів працівників і службовців (1955, 1956). 

Плани: учбово-виховної роботи (1955); роботи гуртків, предметних комісій та бібліотеки 

(1955). П’ятирічний план розвитку тваринництва та урожайності зернових культур (1955–

1960). 

Річні звіти про учбово–виховну роботу (1953, 1955). Відомості: про виконання учбового 

плану (1955); про учбово–дослідне господарство (1956). 

Статистичні звіти: про рух учнів (1955); про чисельність працівників і службовців та фонд 

зарплати (1955). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1954–1956). Річний бухгалтерський звіт (1954). Акти 

перевіряння фінансово-господарської діяльності (1954, 1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5282  Золотоніська ремонтно–технічна станція м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 4; 1959–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1959, 1960 рр. 

Перспективний план розвитку станції (1959–1965). Зведений виробничо-фінансовий план 

(1959). 

Зведений річний бухгалтерський звіт (1960). 
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Ф. Р–5283  Гельмязівська районна спілка споживчих кооперативних товариств 

(райспоживспілка) Черкаської обласної спілки споживчих кооперативних товариств с. 

Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області 

Справ: 134; 1943–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 134; 1943–1962 рр. 

Постанови президії: Полтавської облспоживспілки (1943–1945, 1950, 1952); Черкаської 

облспоживспілки (1954, 1957–1962). 

Протоколи: засідань правління райспоживспілки та постанови; загальних зборів пайовиків та 

документи до них (1945–1948, 1956–1960). 

Плани господарської діяльності райспоживспілки та підвідомчих підприємств (1952–1962). 

Аналізи, показники господарської діяльності райспоживспілки (1952, 1954, 1959, 1960). 

П’ятирічний план розширення торгівельно–роздрібної мережі (1959–1965). Статистичні звіти 

райспоживспілки та підвідомчих підприємств про роздрібну торгівельну мережу і 

підприємства громадського харчування, чисельність працівників (1946, 1951–1962). 

Документи (соцзобов’язання, протоколи, довідки, відомості) по соцзмаганню (1959–1961). 

Штатні розписи, кошториси витрат райспоживспілки та підвідомчих підприємств (1950–

1961). Зведені річні бухгалтерські звіти райспоживспілки. Річні бухгалтерські звіти 

підвідомчих підприємств (1948–1962). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1943). 
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Ф. Р–5284  Відділ комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської 

Ради депутатів трудящих м. Золотоноша Полтавської області 

Справ: 4; 1943–1945 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1943–1945 рр. 

Річні бухгалтерські звіти відділу та підвідомчих установ. 

Акт перевіряння фінансово-господарської діяльності комунальних установ (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5285  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Гельмязівської районної 

Ради депутатів трудящих с. Гельмязів Гельиязівського району Полтавської області 

Справ: 49; 1943–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1943–1953 рр. 

Накази Полтавського облвідділу соціального забезпечення (1948–1953); постанови 

облвиконкому (1944); постанови, рішення райвиконкому (1946, 1950–1953). 

Річні текстові звіти про роботу відділу (1944–1952). Звіти про виплату пенсій та допомог. 

Статистичні звіти про чисельність пенсіонерів, їх працевлаштування та суми призначених 

пенсій і допомог. 

Книга та журнал реєстрації заяв про призначення пенсій (1943–1945). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 
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Ф. Р–5286  Пальмирська машинно–тракторна станція с. Вознесенське Золотоніського району 

Черкаської області 

Справ: 40; 1943–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1943–1954, 1956, 1958 рр. 

Накази директора станції з основної діяльності та з особового складу (1944, 1946). 

Зведений план розвитку сільського господарства (1958). Виробничо-фінансові плани (1944–

1953). Типові договори станції з колгоспами (1944). 

Агрохімічні звіти (1944, 1946). Звіти про виконання плану польових робіт, підготовки кадрів 

та використання бюджетних коштів (1944). 

Документи (заяви, автобіографії, списки) з особового складу (1946). 

Списки працівників і службовців станції (1944). 

Платіжні доручення (1944). Рахунки державних та натуральних витрат (1944). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1952). Річні бухгалтерські звіти (1943–1953). 

Оборотні відомості (1945, 1946). 

Акт про збитки, нанесені станції німецько-фашистськими загарбниками та довідка про стан 

станції після звільнення району (1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5287  Золотоніське міжрайонне об’єднання по заготівлі племінної худоби 

―Міжрайплемживоб’єднання‖ Черкаського обласного об’єднання по заготівлі племінної 

худоби ―Облплемживоб’єднання‖ м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 149; 1945–1981 рр. 
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Опис 1 

Справ: 149; 1945–1981 рр. 

Накази: Полтавської обласної заготівельної контори (1945, 1950); Черкаської обласної 

заготівельної контори (1954, 1955, 1960, 1964, 1965); Черкаського обласного об’єднання по 

заготівлі племінної худоби (1966–1969). 

Торгівельно–фінансові плани (1958–1980). Плани заготівель, завезення, вивезення та 

реалізації племінної худоби (1951, 1960, 1961, 1964, 1968–1980). 

Річні зоотехнічні звіти (1953, 1956–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5288  Золотоніська машинно–тракторна станція м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 87; 1943–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 87; 1943–1958 рр. 

Накази: Народного комісаріату землеробства СРСР та УРСР (1944, 1945); Полтавського 

обласного земвідділу (1944, 1945); Полтавського облуправління сільського господарства 

(1950). 

Протоколи нарад агрономів (1949, 1950). 

Державні плани розвитку сільського господарства в колгоспах зони станції (1952, 1954). 

Виробничо-фінансові плани (1947–1949). Виробничі плани колгоспів (1953, 1954). Плани 

сільськогосподарських робіт в колгоспах району (1948, 1950). Річні виробничо-фінансові 

завдання тракторних бригад (1949, 1954). Аналіз фінансово-господарської діяльності станції 

(1958). Довідки, відомості про хід сільськогосподарських робіт (1953). 

Агрономічні звіти (1951, 1953, 1955). Звіти про виконання планів агромеліоративних робіт 

(1952, 1953). 

Соцзобов’язання колективу станції та підсумки їх виконання (1953, 1954). 
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Штатні розписи, кошториси витрат станції (1946–1952). Кошториси прибутків та витрат 

колгоспів (1950–1956). Річні бухгалтерські звіти (1944–1955). 

Первинні бухгалтерські документи (1943–1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5289  Безпальчівська машинно–тракторна станція с. Безпальче Золотоніського району 

Черкаської області 

Справ: 17; 1944–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944–1955 рр. 

Виробничо-фінансові плани (1951–1955). 

Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5290  Гельмязівська машинно–тракторна станція с. Гельмязів Гельмязівського району 

Черкаської області 

Справ: 26; 1943–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1943–1955 рр. 

Накази Народного комісаріату землеробства СРСР (1944, 1945). 



2519 

 

Виробничо-фінансові плани. 

Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5292  Золотоніський сільськогосподарський технікум рільників Міністерства сільського 

господарства УРСР м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 232; 1943–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 211; 1947–1979 рр. 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР (1962–1964). 

Статут технікуму (1970). 

Протоколи: виробничих нарад (1947, 1948); засідань педагогічної ради та плани робот; 

семінарських занять вихователів (1969–1974). 

Зведені учбові плани (1959–1964). Плани політико–виховної та культурно-масової роботи 

(1970–1979). Річні звіти про учбово–виховну роботу. 

П’ятирічні плани розвитку технікуму та приймання учнів (1971–1980). Статистичні звіти: про 

хід приймання, розприділення та рух учнів (1948, 1954, 1963–1965, 1968–1979); про 

чисельність і склад спеціалістів, чисельність працівників та розприділення всіх працюючих 

по займаних посадах (1975–1978). Відомості з досвіду роботи по підвищенню кваліфікації 

класних керівників (1968, 1969). Звіти голови кваліфікаційної комісії про проведення 

державних екзаменів (1957–1973). 

План розвитку учбово–дослідного господарства та загальна характеристика про його стан 

(1959–1965). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950, 1957, 1962–1979). Річні бухгалтерські звіти. Акти 

перевіряння фінансово-господарської діяльності технікуму (1970–1972). 
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Опис 2 

Справ: 21; 1943–1946 рр. 

Протоколи: виробничих нарад; засідань педагогічної ради та плани робот; семінарських 

занять вихователів. 

Зведені учбові плани. Плани політико–виховної та культурно-масової роботи. Річні звіти про 

учбово–виховну роботу. 

План розвитку учбово–дослідного господарства та загальна характеристика про його стан. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5293  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва с–ще Стеблів Корсунь–

Шевченківського району Черкаської області 

Справ: 4; 1956–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1956, 1958, 1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Книги обліку грошових прибутків і їх розприділення, грошових та натуральних витрат 

(1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5295  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Корсунь–Шевченківському 

району м. Корсунь–Шевченківський Черкаської області 
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Справ: 20; 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1946–1954 рр. 

Економічні показники (1949). 

Виконавчі та заключні звіти про продукти тваринництва і рільництва (1946–1951). 

Річні фінансові звіти. 

 

 

 

Ф. Р–5296  Державний інспектор по оприділенню урожайності по Корсунь–Шевченківському 

міжрайону м. Корсунь–Шевченківський Черкаської області 

Справ: 71; 1947–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 67; 1947–1954 рр. 

Протоколи: нарад державної інспекції міжрайону (1949); межрайонної наради агрономів 

(1950). 

Плани роботи інспекції. 

Зведений звіт інспекції (1952). Зведені річні агрономічні звіти (1947–1951). Пояснюючі 

записки про урожайність зернових та технічних культур (1947–1952). Зведені звіти 

райвідділу сільського господарства та директорів машинно–тракторних станцій (1947–1952). 

Аналітичні таблиці агротехніки в колгоспах міжрайону (1947–1951). Динаміка оранки 

чистого пару і зябу, посівів озимих культур (1947–1950). Відомості про виконання плану 

посівів по колгоспах (1954). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1950–1954). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 
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Справ: 4; 1947–1953 рр. 

Протоколи загальних зборів членів профспілки. 

Договори на соцзмагання між міжрайонними інспекціями та акти перевіряння їх виконання 

(1951–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5297  Корсунь–Шевченківське лісове господарство заготівель Черкаського обласного 

управління лісового господарства і лісозаготівель м. Корсунь–Шевченківський Черкаської 

області 

Справ: 155; 1967–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 95; 1967–1972 рр. 

Документи секретаря, лісового господарства, лісових культур, охорони і захисту лісу, 

лісозаготівель, планування і економіки, кадрів, техніки безпеки, наукової організації праці. 

бухгалтерії, профспілкового комітету. 

 

 

Опис 2 

Справ: 47; 1973–1980 рр. 

Документи секретаря, лісового господарства, лісових культур, охорони і захисту лісу, 

лісозаготівель, планування і економіки, кадрів, техніки безпеки, наукової організації праці. 

бухгалтерії, профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 



2523 

 

Справ: 13; 1967–1972 рр. 

Протоколи профконференцій (1969–1972). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності. 

Колективні договори. 

Кошторис витрат (1968). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5298  Управління сільського господарства і заготівель виконавчого комітету 

Драбівської районної Ради депутатів трудящих с. Драбів Драбівського району Полтавської 

області 

Справ: 115; 1943–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 115; 1943–1953 рр. 

Накази Полтавського облуправління сільського господарства (1947–1953). 

Протоколи нарад відділу (1953). 

Державні книги реєстрації земель (1945–1958). Виробничі плани колгоспів, державні плани 

розвитку сільського господарства, зведені річні звіти колгоспів (1944–1948, 1951–1953). 

Документи (рішення, протоколи, довідки, акти) про відведення земельних ділянок колгоспам 

та затвердження меж (1951, 1953). Річні звіти колгоспів (1943–1949). 

Зведені звіти відділу про урожай сільськогосподарських культур в колгоспах (1950–1953). 

Державні плани розвитку тваринництва, річні звіти по тваринництву, бонітіровочні відомості 

та книги обліку колгоспної худоби (1945, 1949–1953). 
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Ф. Р–5299  Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Драбівської районної Ради депутатів трудящих смт. Драбів Драбівського району Черкаської 

області 

Справ: 243; 1945–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 243; 1945–1974 рр. 

Накази Черкаського облвідділу автомобільних доріг (1954–1974); постанови Полтавського 

облвиконкому (1945–1953); постанови, рішення в райвиконкому. 

Річні плани роботи відділу (1967, 1968). Плани шляхових робіт обласного та місцевого 

значення (1945–1970). Будівельно–фінансовий план по шляхах місцевого значення (1950–

1954). Плани робіт на будівництво та ремонт шляхів колгоспами і організаціями (1963–1969). 

Кошториси на будівництво та ремонт шляхів (1963–1974). 

Річний звіт відділу (1963). Річні звіти про виконання планів будівництва та ремонту шляхів. 

Акти приймання виконаних робіт з будівництва, капітального та середнього ремонту доріг 

(1948–1974). 

Звіти про виконання планів з чисельності та фонду зарплати працівників і службовців відділу 

(1948–1954). 

Умови на соцзмагання між районними шляховими відділами та акти перевіряння їх 

виконання (1948, 1953–1958). 

Штатні розписи (1963–1974). Кошториси витрат (1949–1951, 1957–1974). Річні фінансові 

звіти (1949, 1955–1960). 

 

 

 

Ф. Р–5300  Драбівська державна нотаріальна контора смт. Драбів Драбівського району 

Черкаської області 

Справ: 40; 1964–1975 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 40; 1964–1975 рр. 

Накази Черкаського облвідділу юстиції (1972–1975). 

Плани роботи контори (1971–1975). 

Узагальнення, огляди нотаріальної практики. Акти ревізій та перевірянь роботи контори 

(1964–1967, 1970–1974). Статистичні звіти контори. 

Ф. Р-5301  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст» с. Мойсівка Драбівського 

району Черкаської області 

Справ: 30; 1963-1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1963-1973 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1970). 

Документи бюро економічного аналізу (1970-1973). 

Виробничо-фінансові плани. 

Шнурова книга обліку насіння (1965-1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5302  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба» с. Погреби Драбівського району 

Черкаської області  

Справ: 60; 1950-1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 60; 1950-1973 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1950-1962, 1965-

1973).  

Звітна доповідь голови колгоспу (1973). 

Документи бюро економічного аналізу (1970, 1971). Виробничо-фінансові плани (1950-1961, 

1967-1973). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950-1952). 

Земельно-шнурова книга (1950-1958). Книги історії полів сівозмін (1961-1965, 1968-1976). 

Шнурові книги обліку насіння (1963-1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5303  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Степанівка Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 28; 1950-1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1950-1962 рр. 
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Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Виробничо-

фінансові плани (1958-1962). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950-1952). 

Земельно-шнурова книга (1950-1957). Сортонасіннева книга (1958-1960). Шнурова книга 

обліку насіння (1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5304  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. XXII з'їзду КПРС с. Степанівка 

Драбівського району Черкаської області  

Справ: 72; 1963-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1963-1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. Документи бюро економічного аналізу (1972). 

Виробничо-фінансові плани (1966-1968). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1963-1968). Шнурові книги обліку насіння (1965-

1977). 

 

 

Опис 2 

Справ: 37; 1973-1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. Документи бюро економічного аналізу. 

Виробничо-фінансові плани. 

Книги історії полів сівозмін колгоспу. Шнурові книги обліку насіння. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5305  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Рання зоря» с. Хомовщина Драбівського 

району Полтавської області  

Справ: 7; 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1946-1949 рр. 

Рішення райвиконкому (1949). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946-1948). 

Виробничий план (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1949). 
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Ф. Р-5306  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського хут. Бондарівка 

Шрамківського району Полтавської області  

Справ: 10; 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1948-1950 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райкому Компартії України та райвиконкому (1948, 

1949). Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5307  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний степ» с. Андріївка 

Шрамківського району Полтавської області 

Справ: 12; 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1945-1950 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райкому Компартії України та райвиконкому (1949, 

1950).  

Статут артілі (1947). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1949, 1950). 

Виробничий план (1950). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). Земельно-шнурова книга 

(1950). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1946-1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5308  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Безпальче Гельмязівського 

району Полтавської області  

Справ: 18; 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1946-1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Виробничі 

плани1947-1950). 

Зоотехнічний звіт (1946). 

Соцзобов'язання колгоспників1947-1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 
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Ф. Р-5309  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя» с. Безпальче Гельмязівського 

району Полтавської області  

Справ: 22; 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1947-1950 рр. 

Постанови, рішення Драбівського райвиконкому (1950). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани. 

Агрономічні звіти. Зоотехнічний звіт (1949). Соцзобов'язання колгоспників (1947, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5310  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Безпальче Гельмязівського 

району Черкаської області  

Справ: 28; 1950-1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1950-1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1951-1956). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950, 1951, 1956). Земельно-

шнурова книга. Сортонасіннева книга (1958-1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5311  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес» с. Безпальче Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 38; 1959-1965 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1959-1965 рр. 

Рішення Гельмязівського райвиконкому (1959-1961). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1959, 1960, 1963-1965). 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1963). Агрономічні звіти (1964, 1965). 

Зоотехнічні звіти (1962-1965). Соцзобов'язання колгоспників (1960, 1964). Річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність колгоспу. Книга історії полів сівозмін колгоспу1964-

1965). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей. 
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Ф. Р-5312  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінського Комсомолу с. Безпальче 

Драбівського району Черкаської області  

Справ: 119; 1966-1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 98; 1966-1973 рр. 

Рішення райвиконкому (1966-1969, 1972, 1973).  

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1966, 1970-1973). 

Документи бюро економічного аналізу (1972, 1973). 

П'ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1966-1975). Виробничо-

фінансові плани. Основні показники виробничо-фінансових планів1970-1973). Аналізи 

господарської діяльності колгоспу1971-1973). 

Агрономічні звіти. Річні звіти по тваринництву. Звіти по кадрах1970-1973). Соцзобов'язання 

колгоспників. 

Штатні розписи1968-1973). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книги історії полів сівозмін колгоспу1966-1975). Шнурові книги обліку насіння. Книги 

обліку членів колгоспу та їх сімей1966-1975). 

 

 

Опис 2 

Справ: 10; 1974, 1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Протоколи засідань 

бюро економічного аналізу (1975). 

Шнурова книга обліку насіння1974-1975). 

Протоколи засідань, фінансовий звіт профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м  

Сп р ав :  11 ;  1 97 0 -19 7 3  рр .  

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1970, 1971); загальних зборів членів профспілки 

(1972, 1973); засідань профспілкового комітету. 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5313  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Жорнокльови Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 39; 1966-1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1966-1973 рр. 

Статут колгоспу (1970). 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу1970-1973). 

Виробничо-фінансові плани. 

Книги історії полів сівозмін колгоспу1967-1976). Шнурова книга обліку насіння1967-1976). 

 

 

Опис 2 

Справ: 9; 1974-1976 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1974). 

Кошториси витрат та річні фінансові звіти профспілкового комітету профспілки1974, 1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5314  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича хут. Петропавлівка 

Шрамківського району Полтавської області  

Справ: 4; 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1948-1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу1948, 1949). Земельно-шнурова 

книга (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5315  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе с. Каївка Шрамківського 

району Полтавської області  

Справ: 5; 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1948-1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948, 1949); засідань правління колгоспу (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5316  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний сніп» с. Ковтунівка 

Драбівського району Полтавської області  

Справ: 6; 1948-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1948-1950 рр. 
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Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу1949, 1950).  

Виробничі плани1948, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу1948, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5317  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова с. Остапівка Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 57; 1950-1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1950-1965 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу1952-1965).  

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1959-1965). Виробничо-фінансові 

плани (1958-1961, 1965). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950-1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 35; 1965-1975 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу1968-1973). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу1970-1973). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу1966-1968). Шнурові книги обліку насіння1967-1973). 

Протоколи, звітні доповіді голови профспілкового комітету профспілки1969-1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5318  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана с. Остапівка Драбівського 

району Полтавської області  

Справ: 12; 1946-1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1946-1949 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5319  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Спільний пахар» хут. Лизогубівка 

Шрамківського району Полтавської області  

Справ: 26; 1945-1950 рр. 
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Опис 1 

Постанови, рішення райкому Компартії України та райвиконкому1947-1950). Протоколи: 

загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Виробничі плани. 

Соцзобов'язання колгоспників (1949, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945, 1947-1949). Акти 

ревізійної комісії колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5320  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоногвардієць» хут. Червона Дача 

Шрамківського району Полтавської області  

Справ: 6; 1949-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1949-1950 рр. 

Рішення райвиконкому (1949). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Виробничий план 

(1950). Агрономічний звіт (1949). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). Акти ревізійної комісії 

колгоспу (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5321  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева с. Яворівка Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 111; 1950-1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 57; 1950-1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1950-1954, 1962-

1972). Звітні доповіді голови колгоспу (1962, 1966- 1972). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969-1971). 

Виробничо-фінансові плани (1951-1961, 1966-1972). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950-1952). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1966-1972). Шнурові книги обліку насіння (1966-1972). 

 

 

Опис 2 

Справ: 54; 1973-1982 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного 

аналізу (1973-1978, 1981-1984). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1976-1985). Шнурові 

книги обліку насіння (1973-1978, 1981-1986). 
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Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

профспілки (1977-1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5322  Корсунь-Шевченківський верстатобудівний завод ім. Б.Хмельницького 

Міністерства верстатобудівної промисловості СРСР м. Корсунь-Шевченківський Черкаської 

області  

Справ: 953; 1944-1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 332; 1944-1982 рр. 

Накази Міністерства місцевої промисловості УРСР (1947).  

Накази директора заводу з основної діяльності (1975-1982). 

Протоколи: постійно-діючих виробничих нарад (1949, 1959-1962); технічних нарад (1948-

1950, 1961-1963); засідань технічної ради (1945). 

Комплексний план соціально-економічного розвитку заводу (1981-1985). Техніко-

промислово-фінансові плани (1954, 1960, 1967-1970, 1973-1982). Фінансові плани (1967-1974, 

1979-1982). 

Відомості про стан спеціалізації заводу та показники роботи (1958-1965). Звіт про виконання 

плану по собівартості товарної продукції (1949). Статистичні звіти: про створення нових 

зразків машин, виконання планів нових видів промислової продукції та виконання проектних 

і конструкторських робіт (1966-1982); про виконання норм вироблення, стан нормування 

праці та чисельність працівників за професіями та займаними посадами (1971-1982). 

Раціоналізаторські пропозиції, звіти про надходження та впровадження рацпропозицій, книги 

реєстрації рацпропозицій (1960-1982). Плани та звіти про розвиток і впровадження нової 

техніки (1971-1974, 1977). Протоколи, довідки та звіти про якість продукції (1965-1974). Річні 

звіти з охорони праці та техніки безпеки (1956-1960, 1975). Титульні списки, кошториси та 

річні звіти з капітального будівництва (1947-1954). 

Плани підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, відомості та звіти про роботу з кадрами 

(1955-1982). 

Соцзобов'язання колективу заводу та довідки про їх виконання (1967, 1971-1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1950, 1951, 1955-1982). Плани та звіти з праці 

(1957-1964, 1967-1970). Річні бухгалтерські звіти (1944-1949, 1952-1982). Акти комплексних 

ревізій фінансово-господарської діяльності заводу (1951-1982). 

 

 

Опис 1м  

Сп р ав :  11 9 ;  19 59 -1 9 83  р р .  

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1978-1981); профконференцій (1965-1983); 

загальних зборів працівників і службовців заводу (1959-1963, 1966-1970, 1974-1976); засідань 

заводського комітету (1959-1963, 1966-1983). 

Плани роботи заводського комітету (1967-1983). 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1961, 1962, 1965-1970, 1978-

1983). Соцзобов'язання колективу заводу та дані про їх виконання (1978-1980). Колективні 

договори (1959-1962, 1967-1983). 

Кошториси витрат (1962, 1965-1983). Річні фінансові звіти (1964-1983). 
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Опис 1НТД 

Справ: 502; 1958, 1959 рр. 

Верстати зубодробильний та шевинговольний. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5323  Корсунь-Шевченківський механічний завод Міністерства машинобудування 

легкої, харчової промисловості і побутових приладів СРСР м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 

Справ: 141; 1963-1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 86; 1963-1972 рр. 

Накази Міністерства машинобудування легкої, харчової промисловості і побутових приладів 

СРСР (1964-1967, 1970-1972). 

Протоколи виробничих нарад (1972). 

Техніко-промислово-фінансові плани. План потреби в електроенергії (1965-1975). 

Довідки про проведену роботу на заводі (1971). Річні звіти: про виконання плану з продукції 

та праці (1966); про виконання норм вироблення (1968-1972). 

Плани науково-дослідних робіт та впровадження досягнень науки і техніки, відомості про 

стан спеціалізації підприємства (1967-1972). Звіти про потерпілих при нещасних випадках, 

пов'язаних з виробництвом та з охорони праці (1970-1972). 

Плани підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, доповідні записки та звіти про роботу з 

кадрами. 

Соцзобов'язання колективу заводу та довідки про підсумки їх виконання (1963-1968, 1971). 

Штатні розписи (1965-1972). Річні бухгалтерські звіти. Акти комплексних документальних 

ревізій фінансово-господарської діяльності заводу (1967, 1971). 

 

 

Опис 1м  

Сп р ав :  55 ;  1 96 3 -19 7 2  рр .  

Постанови Черкаського обкому профспілки працівників машинобудування (1965-1967). 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. Звітні доповіді 

голови 

заводського комітету (1964-1967). 

Плани роботи заводського комітету (1966, 1969-1972). Статистичні звіти заводського 

комітету з усіх видів діяльності. Колективні договори. 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р-5324  Корсунь-Шевченківська державна нотаріальна контора відділу юстиції 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області  

Справ: 25; 1964-1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1964-1972 рр. 

Плани роботи контори (1966-1972). 

Узагальнення нотаріальної практики (1965-1972). Акти перевірянь діяльності контори (1964-

1967, 1970-1972). Статистичні звіти контори (1968-1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5325  Зарічанська восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Корсунь-Шевченківської районної Ради депутатів трудящих с. Заріччя Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області Справ: 59; 1945-1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 59; 1945-1972 рр. 

Протоколи: виробничих нарад (1954, 1955); засідань педагогічної ради (1946-1950, 1954-1964, 

1969-1973); засідань методичних нарад (1946-1950, 1955, 1956, 1964-1966); засідань 

батьківського комітету та плани роботи (1955, 1956, 1961-1964, 1969-1972); батьківських 

зборів (1955-1957, 1961-1964, 1969-1972). 

Плани навчально-виховної роботи (1947, 1955-1963, 1969-1972). 

Річні текстові звіти про роботу школи (1946, 1949, 1952, 1954). Статистичні звіти школи на 

початок та кінець навчальних років (1945, 1972). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1952, 1967-1972). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5326  Фінансовий відділ виконавчого комітету Вільшанської районної Ради депутатів 

трудящих с. Вільшана Вільшанського району Черкаської області  

Справ: 271; 1944-1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 271; 1944-1959 рр. 

Керівні вказівки Народного Комісаріату фінансів УРСР (1944); накази Міністерства фінансів 

УРСР (1956, 1957); накази, розпорядження: Київського обласного фінвідділу (1944-1953); 

Черкаського обласного фінвідділу (1954-1959); рішення, розпорядження райвиконкому (1946-

1954, 1958). 

Плани роботи відділу (1950-1954, 1957, 1959). Акти ревізій відділу (1945, 1946, 1959). 

Зведені бюджети району. Документи (довідки, розрахунки, висновки) до проектів бюджету 

(1944-1951, 1954, 1957-1959). Довідки та річні звіти про виконання місцевих бюджетів. 
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Кошториси бюджетних установ. Зведення бюджетів та кошторисів підвідомчих підприємств 

(1947-1951). Штатні розписи відділу (1957, 1959). Річні звіти про виконання кошторисів 

відділу (1945, 1950-1958). Штатні розписи, кошториси витрат та картки реєстрації штатів 

підвідомчих установ (1950-1956, 1959). Зведення сітки та штатів по району. Річні звіти по 

сітці, штатах та контингентах (1944-1953). Довідки, інформації та звіти про реєстрацію 

штатів (1946, 1948, 1953-1955). Журнали реєстрації штатних розписів та кошторисів 

підвідомчих установ (1948, 1950, 1953-1955, 1959). 

Плани обласного фінвідділу з планування державних прибутків та заяви підприємств (1944, 

1946). Звіти, аналітичні таблиці та відомості: про зміни нарахованих сум та надходжень 

платежів по податках (1949, 1955); про суми надходжень недоплат по платежах у бюджет 

держустанов (1945, 1953, 1959); по податку з обороту (1944-1947); про наслідки обліку 

платників та нарахування сільськогосподарського податку (1944, 1947, 1952, 1953, 1959); про 

обрахування та надходження прибуткового податку з кооперативних підприємств (1947, 

1948, 1952, 1953, 1959); про нарахування податку з будівель та земельної ренти (1952, 1959); 

про обрахування та надходження сум податку з доходів від розваг та видовищ (1944, 1945, 

1954, 1959); про військовий податок з працівників та службовців (1944, 1945); по податку з 

нетоварних операцій (1944). 

Акти опису та оцінки майна конфіскованого, безгосподарського і майна, що за правом 

спадкоємності переходить до держави (1944, 1958, 1959). 

Списки військовослужбовців та. партизан, майно яких знищено у період тимчасової окупації 

(1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5327  Районна інспекція сільського господарства виконавчого комітету Вільшанської 

районної Ради депутатів трудящих с. Вільшана Вільшанського району Черкаської області  

Справ: 59; 1944-1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 59; 1944-1959 рр. 

Директивні вказівки, розпорядження Київського обласного земвідділу (1944); накази, 

постанови: Київського облуправління сільського господарства (1950); Черкаського 

облуправління сільського господарства (1959). 

Протоколи: звітно-виборних зборів колгоспників (1945, 1950); загальних зборів колгоспників 

(1947-1949). Довідки, акти та відомості про укрупнення колгоспів району (1951). Економічна 

довідка народного господарства району (1955). 

Виробничі плани колгоспів, кошториси витрат та основні показники виробничо-фінансових 

планів (1944, 1945, 1959). Річні звіти колгоспів (1944, 1945, 1954). Зведені плани розвитку 

сільського господарства по колгоспах району, звіти тракторних бригад про виконання 

сільськогосподарських робіт, списки передовиків сільського господарства (1957, 1959). 

Зведення та відомості про виробництво сільськогосподарської продукції (1956). 

Річні звіти колгоспів про освоєння травопільних сівозмін (1950, 1958, 1959). Державна 

насіннєва книга району (1954-1957). Акти та відомості з обліку плодово-ягідних та 

виноградних насаджень (1944). 

Планові завдання агролісомеліоративних робіт, звіти про виконання планів лісонасаджень в 

колгоспах та відомості про стан колгоспних лісів (1945-1950, 1953-1962). 
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Річні звіти про розвиток тваринництва в районі (1952-1955, 1958, 1959). Акти, відомості та 

звіти про розвиток бджільництва (1944-1948). 

Штатні розписи, кошториси витрат інспекції (1944, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5328  Інспектура державної статистики Вільшанського району Центрального 

статистичного управління УРСР с. Вільшана Вільшанського району Черкаської області  

Справ: 55; 1944-1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1944-1959 рр. 

Накази Центрального статуправління УРСР (1950, 1953); накази, розпорядження: Київського 

обласного статуправління (1948-1953); Черкаського обласного статуправління (1954-1959). 

Звіти промислових підприємств та документи одноразового обліку дрібної промисловості 

(1946, 1947, 1951, 1958, 1959). 

Зведені статистичні дані з статистики сільського господарства, плани, річні звіти та 

статистичні дані про заготівлі сільськогосподарських продуктів (1948-1959). Річні звіти про 

виробництво продуктів тваринництва та наявність племінних тварин в районі (1945-1948, 

1951-1955). 

Документи з одноразового обліку посівних площ району (1947). Документи Всесоюзного 

перепису виноградних насаджень (1946, 1950-1953). 

Звіти про наявність автомобілів та тракторів в районі і документи одноразового їх обліку 

(1944-1947, 1951, 1955). 

Звіти про стать та вік населення по району, відомості про природній рух населення (1944-

1948, 1958). Документи (накази, вказівки, списки) Всесоюзного перепису населення (1958, 

1959). Звіти з заробітної плати по району (1955, 1956). 

Зведення та звіти про обстеження закладів культури та народної освіти району (1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5329  Вільшанська районна спілка споживчих кооперативних товариств 

(райспоживспілка) Черкаської обласної спілки споживчих кооперативних товариств с. 

Вільшана Вільшанського району Черкаської області  

Справ: 16; 1946-1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1946, 1947, 1954-1959 рр. 

Постанови Київської облспоживспілки (1947). 

Постанови правління райспоживспілки (1958). Протоколи звітно-виборних зборів пайовиків 

(1947). Плани роботи райспоживспілки (1946). 

Основні показники господарсько-фінансової діяльності райспоживспілки (1956). Річні звіти 

та зведені статистичні звіти про роботу райспоживспілки (1947, 1954-1958 рр.). 

Зведені річні бухгалтерські звіти (1957, 1958 рр.). Акти документальних ревізій фінансово-

господарської діяльності райспоживспілки (1957-1959 рр.). 
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Ф. Р-5331  Прокурор Вільшанського району с. Вільшана Вільшанського району Черкаської 

області  

Справ: 52; 1944-1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1944-1954 рр. 

Накази: Генерального прокурора СРСР (1950); Прокурора СРСР1944, 1945); постанови, 

рішення пленумів Верховного Суду СРСР (1951-1953); накази: Прокурора УРСР (1945, 1948-

І950); Прокуратури Київської області (1945-1952). 

Протоколи оперативних засідань (1945). Плани роботи прокурора району (1945, 1953). 

Доповідні записки, інформації, акти, представлені прокурором району в органи вищого рівня 

про роботу прокурорсько-слідчих органів (1945, 1946, 1953, 1954). Документи (аналізи, 

огляди, доповідні записки, акти перевірянь) про роботу прокурора району (1944, 1953). Акти 

перевірянь, вказівки про порушення законів та питання боротьби зі спекуляцією (1945). 

Доповідні записки, акти перевірянь слідчих органів міліції (1946, 1949, 1950, 1954). Акти 

обслідування сільськогосподарських артілей з питань порушення законів (1944). 

Повідомлення організацій та підприємств про злочинність і правопорушення (1945). 

Наглядові виробництва за проведенням слідства (1945). Журнали реєстрації: кримінальних 

справ (1944-1948); слідчих справ (1947, 1950-1954). Облік дезертирів з промислових 

підприємств (1945, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5332  Городищенська середня школа №2 ім. В.П.Чкалова відділу народної освіти 

виконавчого комітету Городищенської районної Ради народних депутатів м. Городище 

Черкаської області  

Справ: 99; 1951-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 99; 1951-1980 рр. 

Накази, рішення райвідділу народної освіти (1963-1968, 1974-1977, 1980-1984); рішення 

райвиконкому (1967, 1977, 1978). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1951-1961, 1965-1982); засідань методичних 

об'єднань учителів (1958-1964, 1972-1978); засідань та плани роботи батьківського комітету 

(1967-1974, 1978-1986); загальних батьківських зборів (1966-1969, 1979-1984). 

Плани: роботи школи (1960, 1966, 1973-1978); навчально-виховної роботи (1972, 1979, 1980); 

методичної роботи (1962, 1971). 

Річні текстові звіти та інформації про роботу школи, виховну роботу та виконання 

навчальних програм (1951, 1953, 1956-1963, 1972, 1977-1979). Статистичні звіти школи на 

початок та кінець навчальних років (1953, 1955, 1959-1973, 1977, 1980). 

Звіти про роботу спортивних секцій школи та результати спортивних змагань (1979-1984). 
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Умови на соцзмагання між школами, соцзобов'язання колективу школи (1962, 1966, 1978-

1982). 

Акт при зміні директора школи (1979). 

Кошторис витрат школи (1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5333  Петропавловська восьмирічна школа ім. Героя Радянського Союзу Чуєнка відділу 

народної освіти виконавчого комітету Городищенської районної Ради депутатів трудящих с. 

Петропавлівка Городищенського району Черкаської області  

Справ: 75; 1944-1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 75; 1944-1972 рр. 

Накази райвідділу народної освіти (1952-1960, 1968, 1971, 1972); рішення райвиконкому 

(1946, 1947, 1951). 

Накази директора школи з основної діяльності (1948-1951, 1966-1971). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1944, 1947, 1951-1954, 1957-1966, 1969-1972); 

загальних батьківських зборів (1967, 1968). 

Плани навчально-виховної роботи (1968, 1969). 

Інформації про навчально-виховну роботу (1954-1956, 1971). Річні звіти школи про 

виконання навчальних програм та виховну роботу (1948, 1951, 1956, 1959-1961, 1967-1972). 

Статистичні звіти школи на початок та кінець навчальних років (1945, 1946, 1950-1955, 1959, 

1967, 1968, 1972). 

Умови на соцзмагання між школами, соцзобов'язання колективу школи та акти перевіряння 

їх виконання (1960, 1970, 1971). 

Штатні розписи (1952, 1953). Кошториси витрат (1945, 1946, 1950-1954, 1959, 1960, 1966). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). Листування бійців 

та командирів з учнями школи (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5334  Городищенська дитяча музична школа-семирічка управління культури 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Городище Черкаської 

області 

Справ: 55; 1961-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1961-1980 рр. 

Накази Черкаського облуправління культури (1967-1972).  

Накази директора школи з основної діяльності (1961-1973). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1963-1973, 1976, 1979-1982); засідань відділів школи 

(1976-1982); випускних екзаменів (1963, 1966-1971). Плани навчально-виховної роботи (1964-

1980). Річні звіти про роботу школи (1964-1976, 1979, 1980). 
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Документи (протоколи, плани, соцзобов'язання, звіти) місцевого комітету профспілки (1968-

1970, 1973-1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5335  Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Канівської районної Ради депутатів 

трудящих м. Канів Черкаської області  

Справ: 92; 1944-1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 92; 1944-1957 рр. 

Накази, постанови органів вищого рівня; постанови, рішення райвиконкому (1948-1957). 

Накази завідуючого відділом з основної діяльності (1952). 

Протоколи: конференцій та зборів медичних працівників району (1946, 1950-1957); засідань 

та рішення обласної і районної протиепідемічних комісій (1952). 

Плани роботи: відділу (1950-1956); лікувальних закладів району (1949, 1952-1957). 

Доповідні записки, листування з організаціями вищого рівня про профілактично-лікувальну 

роботу та організацію медичних закладів (1946-1956). Річні текстові звіти про роботу 

медичних закладів району (1946-1951, 1954-1957). 

Журнали обліку роботи лікарсько-колгоспної комісії1948, 1949). 

Плани роботи з кадрами (1946, 1947). Документи (нагородні листи, подяки, характеристики) 

про нагородження працівників медичних закладів (1950-1952, 1955, 1956). Статистичні звіти 

про мережу охорони здоров'я та кількість працівників (1947, 1948, 1954, 1955). 

Штатні розписи, кошториси витрат медичних закладів району. Річні бухгалтерські звіти 

відділу та підвідомчих установ (1945-1950, 1953, 1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5336  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Канівської районної Ради 

депутатів трудящих м. Канів Черкаської області  

Справ: 185; 1946-1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 173; 1946-1962, 1965-1975 рр. 

Рішення райвиконкому (1954, 1955, 1961, 1962, 1965-1975). 

Протоколи: засідань районної Ради соціального забезпечення колгоспників (1965-1975); 

засідань громадської Ради з соціального забезпечення (1974, 1975). 

Плани роботи відділу1966-1975). Акти, довідки та листи про перевіряння роботи відділу 

органами вищого рівня (1950-1952, 1955-1962, 1965-1975). 

Довідки, листи про роботу відділу, направлені органам вищого рівня (1966-1975). 

Статистичні звіти про стан роботи з соціального забезпечення (1952-1962, 1965-1975). Річні 

бухгалтерські звіти про виплату пенсій та державних допомог (1955-1962, 1965-1975). 

Документи (рішення, анкети, списки) про нагородження багатодітних матерів орденами та 

медалями (1957, 1965-1975). 

Соцзобов'язання колективу відділу та довідки про їх виконання (1967-1975). 
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Штатні розписи (1946-1950, 1954-1962, 1965-1970, 1973-1975)- Кошториси витрат (1947-1950, 

1954-1962, 1965-1975). Річні бухгалтерські звіти (1949-1959, 1965-1975). 

 

 

Опис 1м  

Сп р ав :  12 ;  1 96 5 -19 7 3  рр .  

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1967, 1970); загальних зборів членів профспілки; 

засідань місцевого комітету. Звітна доповідь голови місцевого комітету (1970). 

Плани роботи місцевого комітету (1973). 

Статистичні звіти про діяльність профорганізації відділу та підсумки виборів (1969-1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5337  Канівське районне споживче товариство (райст) Черкаської обласної спілки 

споживчих кооперативних товариств м. Канів Черкаської області  

Справ: 194; 1950-1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 194; 1950-1975 рр. 

Постанови, розпорядження Черкаської облспоживспілки (1970-1975). Постанови та 

розпорядження райст (1950-1962, 1965-1975). Статут райст (1972). 

Протоколи: засідань райст (1967-1975); зборів уповноважених пайовиків та документи до них 

(1967, 1971, 1972, 1975). 

Плани виробничо-фінансової діяльності сільпо (1961-1975). 

Аналізи виробничо-фінансової діяльності1974, 1975). Річні статистичні звіти про виробничу 

діяльність: райст1966-1975); установ та підприємств системи райспоживспілки (1971). 

Схеми дислокації та характеристики підприємств торгівлі (1970, 1972, 1975). Річні звіти про 

виконання планів товарообігу1966-1975). 

Плани та звіти про роботу з кадрами, звіти про чисельність та склад спеціалістів (1970-1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат: райст (1973-1975); сільпо (1960-1972). Річні 

бухгалтерські звіти: райст (1973-1975); сільпо (1960-1972, 1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5338  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса с. Келеберда Канівського 

району Черкаської області  

Справ: 87; 1946-1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1946-1949 рр. 

Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947-1949). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 66; 1950-1975 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1953-1959, 1962-

1974). Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969-1975). Виробничо-

фінансові плани (1950-1959, 1965, 1968, 1970-1973). 

Акти перевіряння роботи господарства представником управління сільського господарства 

(1971-1973). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1965-1967, 1971-1973). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950-1952, 1958-1963). 

Книга історії полів сівозмін (1964-1973). 

 

 

Опис 1м  

Сп р ав :  14 ;  1 96 4 ,  19 6 7 - 19 73  р р .  

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1968, 1969); загальних зборів членів профспілки 

(1964, 1970-1973); засідань профкому. 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1972). Кошторис витрат (1973). 

Фінансові звіти (1972-1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5339  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча с. Беркозівка Канівського району 

Черкаської області  

Справ: 131; 1949-1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 53; 1949-1958, 1966-1973 рр. 

Статут артілі (1967). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1969). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1968-1973). Виробничо-фінансові плани 

(1955, 1966). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1966-1970, 1973). Документи (планові завдання, 

показники їх виконання, оприділення собівартості продукції) економічного аналізу (1966, 

1967). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

Акти, схеми сівозмін (1955-1958, 1970-1973). Книги історії полів сівозмін (1949, 1950, 1957-

1960, 1967-1976). Шнурова книга обліку насіння (1966-1968). 

 

 

Опис 2 

Справ: 23; 1959-1965 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу. Виробничо-фінансові плани. 

Аналізи господарської діяльності колгоспу. Документи (планові завдання, показники їх 

виконання, оприділення собівартості продукції) економічного аналізу. Річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Акти, схеми сівозмін. Книги історії полів сівозмін. Шнурова книга обліку насіння. 
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Опис З 

Справа: 47; 1974-1984 рр. 

Статут колгоспу (1980). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Протоколи засідань, 

плани роботи бюро економічного аналізу. 

Документи (схеми сівозмін, перехідні таблиці та інш.) з історії полів (1974-1981). Шнурова 

книга обліку насіння (1975-1976). 

Документи (протоколи, угоди, кошториси, звіти) профспілкового комітету профспілки. 

 

 

Опис 1 м  

Сп р ав :  8 ;  19 66 - 197 3  р р .  

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1967, 1970, 1973); загальних зборів членів 

профспілки (1966-1972); засідань профспілкового комітету (1968-1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5340  Христинівська державна нотаріальна контора відділу юстиції виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Христинівка Черкаської області  

Справ: 56; 1956-1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 56; 1956-1975 рр. 

Накази, постанови органів вищого рівня. Плани роботи контори (1971, 1972). 

Статистичні звіти про роботу контори (1962-1975). Акти перевіряння діяльності контори 

керівними органами. 

Узагальнення нотаріальної практики, огляди роботи1966-1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5341  Христинівський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації м. Христинівка Черкаської області Справ: 105; 1961-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 105; 1961-1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій та документи до них (1961, 1963, 1965, 1967, 

1974, 1976); засідань і постанови пленумів райкому та документи до них (1965-1967, 1974-

1980); засідань та постанови президії райкому (1963-1980); звітно-виборних профзборів 

місцевих комітетів та документи до них (1963-1968, 1980, 1981). 

Плани роботи райкому (1970, 1972, 1975-1980). 

Акти перевіряння діяльності райкому керівними органами (1971-1974, 1977). Зведені 

статистичні звіти райкому про чисельність профактиву та членів профспілки району. 
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Соцзобов'язання райкому (1971-1977, 1980). Колективні договори (1973, 1976-1980). 

Кошториси витрат (1962-1969, 1973-1980). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5342  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського с. Орадівка 

Христинівського району Черкаської області  

Справ: 98; 1944-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 65; 1944-1972 рр. 

Статути: артілі (1956); колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1945, 1948, 1951-1969, 1972); засідань 

правління колгоспу (1944, 1945, 1948-1969, 1972). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1971-1974). 

П'ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1966-1975). Виробничо-

фінансові плани (1944, 1947, 1949, 1951, 1952, 1955-1960). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1971, 1972). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944-1952, 1955, 1967). 

Земельно-шнурові книги (1955, 1963, 1964). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1946-1948, 1960, 1971). 

 

 

Опис 2 

Справ: 28; 1973-1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1977). 

Документи (протоколи, плани, довідки, списки) бюро економічного аналізу. Шнурова книга 

обліку насіння (1978). 

Документи (протоколи, соцзобов'язання, акти перевіряння, звіти) профспілкового комітету 

профспілки. 

 

 

Опис 1м  

Сп р ав :  5 ;  19 65 - 197 7  р р .  

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1970-1977); засідань профспілкового 

комітету (1970-1977). Звітні доповіді голови профкому (1970-1977). 

Плани роботи профкому (1971-1977). 

Статистичні звіти профкому про чисельність членів профспілки (1969-1977). Кошториси 

витрат. Річні фінансові звіти (1969-1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5343  Христинівська районна інформаційно-обчислювальна станція Черкаського 

обласного статистичного управління м. Христинівка Черкаської області  
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Справ: 615; 1944-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 615; 1944-1980 рр. 

Накази Черкаського облстатуправління (1971-1974, 1978); рішення, розпорядження 

райвиконкому (1951, 1956-1961, 1966, 1967, 1974-1978). 

Протоколи виробничих нарад (1973, 1976). Плани роботи інспектури (1952-1954, 1972-1980). 

Доповідні записки, довідки, звіти про роботу інспектури, представлені в органи вищого рівня 

(1955, 1956, 1959, 1969-1979). Акти та довідки про перевіряння роботи інспектури керівними 

органами (1973-1978). 

Аналітичні записки, доповіді з усіх видів розвитку господарства та культури району (1960-

1980). Основні показники розвитку господарства та культури району (1950-1960). Коротка 

економічна характеристика району (1944). 

Статистичні звіти з обліку дрібної промисловості району, річні звіти про роботу промислових 

підприємств, списки промислових підприємств району (1944, 1949, 1950, 1953, 1963-1969, 

1972-1980). Відомості про перепис промислових підприємств та організацій (1947). 

Підсумки виконання державних планів заготівель та закупівель сільськогосподарських 

продуктів, статистичні звіти та відомості про хід заготівель і закупівель 

сільськогосподарських продуктів (1956-1965, 1970-1980). Плани розвитку, зведені 

статистичні звіти про стан тваринництва в районі, статистичні звіти про виробництво 

продукції тваринництва (1945-1953, 1956-1980). Статистичні звіти про перепис худоби, 

зведені відомості з перепису (1948, 1949, 1955, 1962, 1966, 1970, 1973, 1979). 

Річні звіти колгоспів і радгоспів, заключні звіти про підсумки сівби і розміри посівних площ, 

річні звіти про збір урожаю з посівних площ, осушених та зрошених земель. Статистичні 

звіти про виноградні насадження, підсумки перепису плодових дерев та ягідних насаджень по 

усіх категоріях господарств району (1945, 1946, 1953, 1970, 1972, 1980). 

Зведення, річні звіти та статистичні звіти про чисельність тракторів та іншого транспорту 

району (1944-1954, 1970-1980). Статистичні звіти про наявність возів та упряжі по колгоспах 

і радгоспах району та створення фонду "Обороне - повозка с упряжью" (1944, 1945). Річні 

звіти з транспорту та зв'язку (1969-1980). 

Зведені статистичні звіти про житлово-комунальне та капітальне будівництво, наявність 

житлового фонду району (1945, 1952, 1955, 1959, 1960, 1963, 1966, 1970-1980). Статистичні 

звіти про хід будівництва житлових будинків колгоспів, господарських будівель колгоспів та 

культурно-побутових будівель (1946-1950, 1953, 1968, 1977-1980). 

Статистичні звіти про чисельність населення за статтю і віком, відомості про чисельність 

механічного та природного руху населення. Доповіді, інформації та звіти про Всесоюзний 

перепис населення району (1970). Зведені відомості, пояснюючі записки та довідки про 

перепис населення (1959, 1963, 1976). 

Зведені статистичні про чисельність персоналу та витрати фондів зарплати, списки 

підприємств і організацій та колективних господарств району. Звіти про виконання планів з 

праці. 

Статистичні звіти про кількість шкіл, учнів та учителів, бібліотек та їх роботу (1948-1955, 

1976-1980). 

Договори на соцзмагання між районними інспектурами, соцзобов'язання колективу 

інспектури та підсумки виконання соцзобов'язань (1948-1950, 1974-1977). 

Штатні розписи, кошториси витрат інспектури (1947-1954, 1959, 1964-1966, 1971-1979). Річні 

бухгалтерські звіти (1973-1980). Зведені річні звіти по колгоспах та радгоспах (1949, 1953-

1973, 1979). Річні звіти колгоспів (1946-1979). 
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Ф. Р-5344  Відділ культурно-освітньої роботи виконавчого комітету Драбівської районної 

Ради депутатів трудящих смт. Драбів Драбівського району Полтавської області  

Справ: 11; 1947-1952 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1947-1952 рр. 

Накази Полтавського облуправління культури (1947-1951); рішення райвиконкому (1951, 

1952).  

Акти ревізій діяльності відділу керівними органами (1949). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1948, 1952). Річні фінансові звіти (1947, 1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5345  Відділ культури виконавчого комітету Драбівської районної Ради народних 

депутатів смт. Драбів Драбівського району Черкаської області  

Справ: 196; 1955-1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 196; 1955-1979 рр. 

Накази: Міністерства культури УРСР (1965-1979); Черкаського облуправління культури; 

рішення райвиконкому. 

Протоколи засідань Ради відділу та документи до них (1966-1978). Плани занять, програми, 

графіки з проведення семінарів культурно-освітніх працівників (1959, 1963, 1968, 1973-1977). 

Плани роботи: відділу (1955-1959, 1962, 1963, 1973-1979); підвідомчих установ (1957-1960, 

1963, 1973-1979). 

Річні звіти про роботу відділу та підвідомчих установ. Доповідні записки, довідки та 

листування з облуправлінням культури з питань керівництва, організації та методики 

культурно-масової роботи та перевіряння її виконання (1969, 1972-1979). 

Плани, довідки, висновки організаційного комітету та жюрі комісії з підсумків огляду 

художньої самодіяльності (1969, 1973). Програми, списки та листування з організації та 

проведення районних і сільських оглядів художньої самодіяльності (1973-1978). 

Доповідні записки, довідки та листування з облуправлінням культури з питань підбору та 

розстановки кадрів (1968-1978). Списки культурно-освітніх установ району (1968-1979). 

Документи (договори, зобов'язання, акти перевірянь, довідки, підсумки) з організації 

соцзмагання установ культури (1973-1979). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу та підвідомчих установ (1956-1963, 1968-1979). 

Річні фінансові звіти відділу та підвідомчих установ (1955-1963, 1968-1979). 
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Ф. Р-5346  Відділ культурно-освітньої роботи виконавчого комітету Шрамківської районної 

Ради депутатів трудящих с. Шрамківка Шрамківського району Полтавської області  

Справ: 39; 1946-1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1946-1953 рр. 

Накази Полтавського облвідділу у справах культурно-освітніх установ (1948, 1949); 

постанови, рішення райвиконкому (1948-1953). 

Плани заняття, програми та інформації районного постійно-діючого семінару сільських 

культурно-освітніх працівників (1947, 1948, 1953). 

Плани роботи відділу (1948, 1950, 1952, 1953). 

Листування з облуправлінням культури з питань організації культурно-освітньої та 

культурно-масової роботи (1948). Інформація про розгортання плану мережі культурно-

освітніх установ району (1949). Звіт про експлуатацію кіномережі (1950). 

Документи (програми, плани, підсумки виконання, листування) з організації та проведення 

масових заходів (1947, 1948). 

Річні звіти відділу та статистичні звіти про кадри і роботу культурно-освітніх установ. Звіти 

про чисельність працівників і службовців та використання фондів зарплати (1947). Списки 

працівників культурно-освітніх установ району (1946, 1951). 

Реєстраційні картки бібліотек (1946, 1947). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу та підвідомчих установ (1952, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5347  Відділ культури виконавчого комітету Шрамківської районної Ради депутатів 

трудящих с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області  

Справ: 36; 1954-1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1954-1959 рр. 

Накази Черкаського облуправління культури (1954-1956, 1959); рішення райвиконкому (1954, 

1958). Протоколи, плани семінарів працівників культурно-освітніх установ (1958). 

Плани роботи: відділу (1954, 1957-1959); культурно-освітніх установ (1958, 1959). Річні звіти 

про роботу: відділу (1954-1958); культурно-освітніх установ (1955-1958). Річні статистичні 

звіти відділу про роботу культурно-освітніх установ та кадри (1954-1958). Список 

працівників культурно-освітніх установ (1955). Соцзобов'язання працівників кіномережі 

(1954). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу та підвідомчих установ. Річні фінансові звіти 

відділу та підвідомчих установ. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5348  Народний суд міста Умані м. Умань Черкаської області  

Справ: 47; 1951-1975 рр. 
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Опис 1 

Справ: 47; 1951-1975 рр. 

Плани роботи суду (1972-1975). 

Статистичні звіти суду з розгляду кримінальних та цивільних справ. Акти ревізій та 

перевірянь роботи суду (1956-1961, 1964, 1965, 1972-1975). 

Узагальнення судової практики (1972-1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5349  Монастирищенський районний комітет професійної спілки працівників культури 

смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 47; 1971-1987рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1971-1976 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1974). 

Протоколи: районної профконференцій (1971); засідань президії райкому. Звітні доповіді 

голови райкому. Плани роботи райкому. Довідки перевіряння роботи райкому керівними 

органами (1974). Статистичні звіти про роботу райкому та кількість членів профспілки. 

Кошториси витрат (1974-1976). Річні фінансові звіти (1974-1976). 

 

 

Опис 2 

Справ: 24; 1977-1987рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки. 

Протоколи: районної профконференцій; засідань президії райкому. Звітні доповіді голови 

райкому. Плани роботи райкому. Довідки перевіряння роботи райкому керівними органами. 

Статистичні звіти про роботу райкому та кількість членів профспілки. Кошториси витрат. 

Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5350  Районний архітектор виконавчого комітету Монастирищенської районної Ради 

депутатів трудящих смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 2; 1966-1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1966-1973 рр. 

 

Генеральні плани будівництва та реконструкції населених пунктів району. 
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Ф. Р-5351  Відділ культури виконавчого комітету Монастирищенської районної Ради 

народних депутатів смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 110; 1967-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 110; 1967-1980 рр. 

Накази, постанови Черкаського облуправління культури (1967-1975); постанови, рішення 

райвиконкому (1973, 1976-1980). 

Накази завідуючого відділом з основної діяльності (1975). 

Протоколи, постанови засідань Ради відділу та документи до них (1967, 1971-1980). Плани, 

програми нарад та семінарів працівників культурно-освітніх установ. 

Плани роботи відділу. Річні плани роботи культурно-освітніх установ. 

Інформації, річні звіти про роботу відділу та підвідомчих установ. Доповідні записки, 

довідки, інформації про поліпшення культурно-масової роботи (1973-1975). 

Паспорти пам'ятників історії, археології та мистецтва, охоронні зобов'язання на зберігання 

пам'ятників та акти огляду (1967-1973). 

Протоколи, інформації з проведення місцевих фестивалів та оглядів художньої 

самодіяльності (1972-1980). 

Статистичні звіти відділу та підвідомчих установ про роботу з кадрами. Постанови, 

характеристики про присвоєння звання "Клуб, бібліотека відмінної роботи" (1972-1974). 

Списки: культурно-освітніх установ району (1969, 1976-1980); працівників культурно-

освітніх установ (1969-1980). 

Договори на соцзмагання між установами культури, соцзобов'язання працівників відділу та 

підсумки їх 

 виконання (1973-1980рр.). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу та підвідомчих установ. Річні фінансові звіти 

відділу та підвідомчих установ. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5353  Шевченківський гідромеліоративний технікум Міністерства сільського 

господарства УРСР с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської області  

Справ: 303; 1945-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 186; 1945-1974 рр. 

Документи канцелярії, учбової частини, заочного відділення, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 47; 1975-1980 рр. 

Документи канцелярії, учбової частини, заочного відділення, бухгалтерії. 

 

 

Опис 1у 

Справ: 70; 1948-1979 рр. 
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П'ятирічні плани розвитку господарства учбово-дослідного господарства технікуму (1966-

1970, 1976-1980). Робочий план (1955). Виробничо-фінансові плани (1948, 1952-1979). 

Основні показники: плану розвитку сільського господарства на 1964-1965 рр.; виробничо-

фінансових планів (1965, 1966, 1970-1973, 1978).  

Зведений річний звіт технікуму та учбово-дослідного господарства (1967). Статистичні звіти 

з усіх видів діяльності господарства (1957, 1961, 1971). 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат (1954-1957, 1961, 1964). Річні бухгалтерські 

звіти (1956-1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5354  Народний суд міста Сміла м. Сміла Черкаської області  

Справ: 38; 1955-1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1955-1973 рр. 

Накази: управління Міністерства юстиції по Черкаській області (1955); Черкаського 

обласного суду (1956, 1958); постанови міськвиконкому (1958). 

Плани роботи суду (1973). 

Статистичні звіти про роботу суду. Акти ревізій роботи суду та судового виконавця (1961-

1965, 1972, 1973). 

Узагальнення судової практики (1955, 1962-1966, 1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5355  Смілянська державна нотаріальна контора відділу юстиції виконавчого комітету 

Черкаської обласної ради депутатів трудящих м. Сміла Черкаської області  

Справ: 217; 1922-1926, 1954-1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 129; 1922-1926 рр. 

Документи (оприділення народного суду, довідки, посвідчення, акти, довіреності) на право 

продажу домоволодінь. 

Актові книги (1923-1925). Реєстри: нотаріальних дій (1925); опротестованих векселів (1925). 

Журнали обліку надходжень грошових та гербових зборів (1923, 1924). Відомості на виплату 

зарплати співробітникам контори (1923, 1924). 

 

 

Опис 2 

Справ: 88; 1954-1973 рр. 

Накази Черкаського обласного суду (1954-1956, 1962-1973). Плани роботи контори. 

Довідки про роботу контори (1954-1956, 1962-1973). Статистичні звіти контори (1954-1969). 

Акти ревізій діяльності контори. 

Узагальнення нотаріальної практики (1955-1965). 
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Ф. Р-5356  Відділ культури виконавчого комітету Іркліївської районної Ради депутатів 

трудящих с. Іркліїв Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 18; 1954-1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1954-1959 рр. 

Накази, розпорядження Черкаського облуправління культури; рішення райвиконкому. Річні 

фінансові та експлуатаційні плани. 

Річні виробничі звіти. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5357  Відділ культурно-освітньої роботи виконавчого комітету Іркліївської районної 

Ради депутатів трудящих с. Іркліїв Іркліївського району Полтавської області  

Справ: 3; 1953 р. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1953 р. 

Накази, розпорядження Полтавського облуправління культури; рішення райвиконкому.  

Річні фінансові та експлуатаційні плани. 

Річні виробничі звіти. 

Штатний розпис, кошторис витрат. Річний фінансовий звіт. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5358  Виконавчий комітет Городської сільської Ради депутатів трудящих с. Городське 

Градизького району Полтавської області  

Справ: 52; 1944-1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1953-1956 рр. 

Документи виконкому, Ради, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по виборах до 

Ради, бюджетно-фінансової роботи. 

 

 

Опис 2 

Справ:25; 1944-1952 рр. 

Документи виконкому, Ради, організаційно-масової роботи, виборчих комісій по виборах до 

Ради, бюджетно-фінансової роботи. 
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Ф. Р-5359  Чорнобаївська дитяча музична школа управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів смт. Чорнобай Чорнобаївського району 

Черкаської області  

Справ: 55; 1968-1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1968-1979 рр. 

Накази, розпорядження обласного управління культури (1968, 1971, 1974, 1979, 1980). 

Протоколи: засідань педагогічної ради; засідань та плани роботи секцій школи (1969-1972, 

1975); академічних виступів та перевідних екзаменів (1968, 1970, 1976-1979). 

П'ятирічний план розвитку школи (1976-1980). Плани навчально-виховної роботи. 

Текстові звіти про роботу школи (1970, 1975-1979). Статистичні звіти про кількість та 

успішність учнів (1975-1979). 

Статистичний звіт про чисельність адміністративно-управлінського персоналу та 

розприділення всіх працюючих по займаних посадах (1968). 

Списки та якісний склад викладачів школи, контингент учнів (1968, 1970, 1976-1979). 

Соцзобов'язання колективу школи та довідки про перевіряння їх виконання (1970, 1976-

1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5360  Іркліївська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Чорнобаївської районної Ради народних депутатів с. Іркліїв Чорнобаївського району 

Черкаської області  

Справ: 360; 1943-1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 360; 1943-1977 рр. 

Накази, постанови, рішення Іркліївського та Чорнобаївського райвідділів народної освіти 

(1947-1978); рішення райвиконкому (1954-1978). 

Протоколи: виробничих нарад (1963-1978); нарад класних керівників (1963-1969); засідань 

педагогічної ради; засідань методичних об'єднань учителів (1964-1977); засідань та плани 

роботи предметних комісій (1948-1950, 1960-1969); засідань та плани роботи батьківського 

комітету (1948-1973); загальношкільних батьківських зборів (1951, 1952, 1960-1979); 

батьківських зборів (1948-1961, 1966-1979). 

Оперативні плани роботи школи (1949-1952). Річні плани навчально-виховної роботи (1954-

1977). Плани роботи: школи (1951, 1953, 1960); директора школи та завідуючого навчальної 

частини (1944, 1947-1949); учнівської виробничої бригади школи (1960-1962, 1965-1977). 

Текстові звіти: про навчально-виховну роботу (1949-1962); про роботу школи (1945, 1946, 

1950). Статистичні звіти: учителів та звіти класних керівників про виконання навчальних 

програм та виховну роботу (1943-1950, 1961-1977); школи на початок та кінець навчальних 

років (1944-1948, 1960-1977). Акти інспекторських перевірянь роботи школи (1947-1950, 

1964-1977). 
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Листування з організаціями обласного та районного рівня з питань роботи школи (1963-

1966). 

Документи про проведення шкільних олімпіад (1965-1976). Протоколи жюрі огляду районної 

олімпіади дитячої творчості та художньої самодіяльності учнів шкіл району (1958). 

Умови на соцзмагання між школами, соцзобов'язання учителів школи (1964-1977). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1951-1955, 1959-1968, 1972-1977). Річні фінансові звіти 

(1951-1955, 1959-1968, 1972-1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5361  Хрестителівська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Чорнобаївської районної ради народних депутатів с. Хрестителеве Чорнобаївського району 

Черкаської області  

Справ: 120; 1944-1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 120; 1944-1978 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження райвідділу народної освіти (1948, 1976-1978). Накази 

директора школи з основної діяльності (1972-1978). 

Протоколи: виробничих нарад (1975); методичних нарад (1959-1963); засідань педагогічної 

ради (1957-1978); методичних об'єднань класних керівників (1978-1983); засідань та плани 

роботи батьківського комітету (1962-1971, 1978). 

Плани: навчально-виховної роботи (1955-1958, 1962, 1963, 1966-1978); роботи методичних та 

предметних комісій (1974-1978); роботи методичних об'єднань учителів (1974-1977). 

Річні звіти учителів про виконання навчальних програм та виховну роботу (1974-1978). Звіт 

про методичну роботу школи (1975). Статистичні звіти школи на початок та кінець 

навчальних років (1944-1964, 1974-1978). Звіти про успішність учнів (1973-1977). 

Звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, чисельність та склад 

спеціалістів і розприділення всіх працюючих по займаних посадах (1975, 1977). 

Соцзобов'язання колективу школи (1975-1978). 

Акти приймання-передавання справ при зміні директора школи (1959, 1967). 

Штатні розписи (1949-1955, 1960, 1963, 1978). Кошториси витрат (1947-1955, 1959, 1962, 

1972, 1978). Річні фінансові звіти (1949-1954, 1959, 1960, 1963, 1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5362  Редакція газети «Світлий шлях» - орган Чорнобаївського районного комітету 

Компартії України і районної Ради депутатів трудящих смт. Чорнобай Чорнобаївського 

району Черкаської області  

Справ: 69; 1950-1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 69; 1950-1974 рр. 

Тематичні плани роботи редакції (1965-1974). 

Контрольні екземпляри газет (1965-1974). 
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Статистичні звіти редакції про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, чисельність 

адміністративно-управлінського персоналу та розприділення всіх працюючих по займаних 

посадах, виконання планів з праці (1968-1974). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5363  Гельмязівське сільське професійно-технічне училище №17 управління 

професійно-технічної освіти виконавчого комітету Черкаської обласної ради депутатів 

трудящих с. Гельмязів Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 8; 1963-1966 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1963-1966 рр. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5364  Іркліївське сільське професійно-технічне училище №19 управління професійно-

технічної освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів с. Іркліїв 

Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 149; 1966-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 117; 1966-1980 рр. 

Накази, постанови, рішення облуправління профтехосвіти. 

Протоколи: виробничих нарад (1975); засідань педагогічної ради та документи до них (1974-

1980); засідань методичних комісій (1974, 1975); засідань циклових нарад (1974, 1975, 1980, 

1981); батьківських зборів (1975-1979). 

Перспективні плани роботи училища (1969, 1970, 1973-1977, 1980). Комплексний план 

економічного та соціального розвитку училища (1979). Єдиний план методичної роботи 

(1976). Плани політико-виховної та культурно-масової роботи (1974-1979). 

Річні звіти про підсумки учбово-виховної роботи (1966-1969, 1976-1980). Звіти майстрів 

виробничого навчання про виконання учбових планів та програм виробничого навчання 

(1971-1980). 

Статистичні звіти про прийом, рух та склад учнів (1977, 1978). 

Довідка про роботу училища з підготовки кваліфікованих працівників для сільського 

господарства (1969). Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів, чисельність 

адміністративно-управлінського персоналу та розприділення всіх працюючих по займаних 

посадах (1966-1975). Списки керівних та інженерно-педагогічних працівників училища. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1 м  

Сп р ав :  32 ;  1 97 2 -19 8 0  рр .  
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Протоколи: звітно-виборних профзборів (1974-1979); загальних зборів членів профспілки 

(1975-1978); засідань місцевого комітету (1977-1980). 

Плани роботи місцевого комітету (1974-1980). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1975-1980). Кошториси 

прибутків та витрат (1974-1980). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5365  Шевченківське кущове об'єднання шкіл №7 сектора учбових закладів Одеської 

залізниці м. Сміла Черкаської області  

Справ: 39; 1944-1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1944-1963 рр. 

Статистичні звіти об'єднання (1946). 

Штатні розписи, кошториси витрат по школах об'єднання (1945-1959). Кошториси по спец 

коштах (1958). Річні баланси об'єднання (1944-1959). Звіти про виконання кошторисів (1959, 

1963). 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5366  Відділ культури виконавчого комітету Чорнобаївської районної ради народних 

депутатів смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 207; 1954-1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 207; 1954-1979 рр. 

Постанови, рішення, розпорядження облуправління культури. 

Протоколи засідань, плани роботи Ради при відділі та документи до них (1965-1982). Плани 

роботи нарад та семінарів працівників культурно-освітніх установ (1974-1979). Плани роботи 

відділу (1958-1961, 1965-1979). 

Річні виробничі та статистичні звіти про роботу відділу. Річні звіти про роботу культурно-

освітніх установ району (1965-1979). 

Документи: (програми, постанови, списки, виступи) про проведення та організацію свят і 

масових заходів в районі (1972-1979); (протоколи, плани, висновки) організаційного комітету 

та жюрі комісії з підсумків огляду художньої самодіяльності (1967-1973). 

Доповідні записки, довідки та листування з Міністерством культури УРСР, облуправлінням 

культури з питань підбору та розстановки кадрів і використання молодих спеціалістів, 

керівництва, організації та методики культурно-освітньої і культурно-масової роботи1967-

1973). Списки працівників культурно-освітніх установ району (1965-1979). 

Документи (зобов'язання, договори, акти перевіряння, підсумки, довідки) з організації 

соцзмагання культурно-освітніх установ (1970-1979). 
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Річні фінансові та експлуатаційні плани (1954-1961). Штатні розписи, кошториси витрат 

відділу та культурно-освітніх установ району. Річні бухгалтерські звіти відділу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5367  Відділ культурно-освітньої роботи виконавчого комітету Чорнобаївської районної 

Ради депутатів трудящих с. Чорнобай Чорнобаївського району Полтавської області  

Справ: 3; 1953 р. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1953 р. 

Наказ Полтавського облвідділу у справах культурно-освітніх установ. 

Штатний розпис, кошторис витрат. Річні фінансовий, виробничий та статистичні звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5368  Відділ культурно-освітньої роботи виконавчого комітету Уманської міської ради 

депутатів трудящих м. Умань Київської області  

Справ: 27; 1948-1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1948-1953 рр. 

Рішення міськвиконкому (1949, 1951). 

Накази начальника відділу з основної діяльності1948, 1949). 

Плани роботи: відділу (1952); бібліотек району. 

Звіти про роботу: відділу (1948-1950); бібліотек району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5369  Черкаський обласний театр ляльок управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 17; 1970-1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1970-1974 рр. 

Постанова Ради Міністрів УРСР, рішення облвиконкому, наказ Міністра культури УРСР про 

створення театру (1969, 1970). 

Протоколи засідань художньої Ради (1972-1975). 

Листування з Міністерством культури УРСР та облуправлінням культури про роботу театру 

(1971-1974). Програми, афіші спектаклів театру (1972, 1975-1981). 

Виробничо-фінансові плани (1971-1974). Штатний розпис (1971). Річні бухгалтерські звіти 

(1971-1974). 
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Ф. Р-5370  Державний спеціалізований будівельно-монтажний трест 

"Черкасиагроспецмонтаж" Черкаського обласного кооперативно-державного об'єднання з 

агропромислового будівництва "Облагробуд" м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 627; 1969-2000 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 439; 1969-1986 рр. 

Документи секретаря, відділів: виробничо-технічного, планового, праці і зарплати та 

фінансового, головного механіка, головного енергетика, старшого інженера з техніки 

безпеки, старшого інженера по кадрах, групи проекту організації робіт, бухгалтерії, 

профспілкового комітету, групи народного контролю. 

 

 

Опис 2 

Справ: 48; 1986-1998 рр. 

Документи секретаря, відділів: виробничо-технічного, планового, праці і зарплати та 

фінансового, головного механіка, головного енергетика, старшого інженера з техніки 

безпеки, старшого інженера по кадрах, групи проекту організації робіт, бухгалтерії, 

профспілкового комітету, групи народного контролю. 

 

 

Опис 1м  

Сп р ав :  25 ;  1 97 2 -19 8 1  рр .  

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1972-1976, 1981); загальних зборів членів 

профспілки засідань місцевого комітету. Звітні доповіді голови місцевого комітету (1975-

1977). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1975-1979). Кошториси 

прибутків та витрат (1975-1981). Річні фінансові звіти (1975-1981). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 70; 1969-1985 рр. 

Накази керуючого трестом з особового складу. 

Особові справи звільнених працівників. Особові картки звільнених працівників. Списки 

керівних інженерно-технічних працівників тресту та підвідомчих підприємств (1970-1978). 

Книга обліку руху трудових книжок (1969-1986). 

Акти розслідування нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом (1971-1975). 

Розрахунково-платіжні відомості з нарахування зарплати працівникам тресту. Особові 

рахунки по зарплаті працівників тресту (1970-1978). 

 

 

Опис 2ос 

Справ: 45; 1986-2000 рр. 

Накази керуючого трестом з особового складу. 
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Особові справи звільнених працівників. Особові картки звільнених працівників. Списки 

керівних інженерно-технічних працівників тресту та підвідомчих підприємств. Книга обліку 

руху трудових книжок. 

Акти розслідування нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом. 

Розрахунково-платіжні відомості з нарахування зарплати працівникам тресту. Особові 

рахунки по зарплаті працівників тресту. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5371  Державний інститут по проектуванню підприємств легкої промисловості №13 

(ДПІ-13) Міністерства легкої промисловості СРСР м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 355; 1966-1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 109; 1966-1976 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-виробничого, виробничо-диспетчерського, 

технічного, планового, кадрів, технологічного сектора, старшого інженера-економіста, 

старшого інспектора по контролю 

 

 

Опис 2 

Справ: 186; 1977-1983 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-виробничого, виробничо-диспетчерського, 

технічного, планового, кадрів, технологічного сектора, старшого інженера-економіста, 

старшого інспектора по контролю та місцевого комітету. 

 

 

Опис 1м  

Сп р ав :  39 ;  1967-1976 рр. 

Постанови президії Черкаського групового комітету працівників текстильної і легкої 

промисловості (1967). 

Протоколи: звітно-виборних профзборів та документи до них; загальних зборів членів 

профспілки; засідань місцевого комітету(1970, 1971, 1975-1977). Плани роботи місцевого 

комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1967-1972, 1976). 

Соцзобов'язання колективу інституту (1967-1970, 1974). Кошториси витрат. Річні фінансові 

звіти. 

 

 

Опис З 

Справ: 21; 1977-1981 рр. 

Постанови президії Черкаського групового комітету працівників текстильної і легкої 

промисловості. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів та документи до них; загальних зборів членів 

профспілки; засідань місцевого комітету. Плани роботи місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. Соцзобов'язання колективу 

інституту. Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р-5372  Мошенська машинно-тракторна станція с. Мошни Черкаського району Черкаської 

області  

Справ: 71; 1944-1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 51; 1944-1954 рр. 

Протоколи засідань ради станції (1951). 

Виробничо-фінансові плани. Плани, довідки про посіви, збирання та обмолочення зерна1944, 

1945).  

Плани виготовлення та ремонту сільськогосподарських машин і запасних частин (1944).  

Агрономічний звіт (1948). Зоотехнічний звіт (1952).  

Листування з колгоспами з адміністративних та фінансових питань (1944). Типові договори з 

колгоспами (1944). 

Штатні розписи (1944, 1949, 1951). Кошториси витрат (1949, 1951). Річні бухгалтерські звіти.  

Протоколи засідань інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні відомості1944, 1945). 

 

 

Опис 1р 

Справ: 20; 1944-1952 рр. 

Протоколи: виробничих нарад (1944, 1945, 1952); загальних зборів членів профспілки; 

засідань робітничого комітету (1944-1950). 

Статистичні звіти робітничого комітету з усіх видів діяльності (1946, 1948, 1950, 1952). 

Колективні договори (1948, 1949). 

Кошториси витрат (1948, 1950, 1952). Річні фінансові звіти (1946, 1948, 1950, 1952). 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5373  Черкаська обласна Рада республіканського товариства рятування на воді 

(ТОРВОД) України м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 133; 1970-1995 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 133; 1970-1995 рр. 

Постанови Центральної Ради ТОРВОД УРСР (1988р.). Статут ТОРВОД УРСР (1970). 

Документи про створення Черкаської облради ТОРВОД (1970); (протоколи, анкети, 

листування) про організацію міських та районних рад ТОРВОД (1970). 

Накази голови облради з основної діяльності (1987-1995). 

Протоколи: обласних конференцій товариства та документи до них (1970, 1973, 1975, 1978, 

1980, 1983, 1985, 1988); пленумів облради (1971-1973, 1976, 1979, 1982-1989); засідань 

президії облради. 

Плани: економічного та соціального розвитку облради (1981-1986); роботи облради (1987). 
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Довідки, зведення основних показників роботи: облради (1971-1989); міських та районних 

рад (1974-1984, 1988, 1989). 

Документи (положення, програма, звіти головного судді, підсумкові показники) про 

проведення обласних змагань з рятувального багатоборства (1976-1980, 1983-1985). 

Статистичні звіти про чисельність працівників апарату управління та розприділення всіх 

працюючих по займаних посадах, за місцем роботи, стажем роботи (1981, 1983). 

Штатні розписи, кошториси витрат облради, міських та районних рад. Річні бухгалтерські 

звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5374  Шполянський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ м. Шпола Черкаської області  

Справ: 31; 1965-1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1965-1974 рр. 

Протоколи: районних конференцій та документи до них (1965, 1967, 1971, 1974); засідань 

райкому.  

Плани роботи райкому (1967-1974). 

Зведені статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1969-1974). Кошториси витрат 

(1970, 1971, 1974). Річні фінансові звіти (1970, 1971, 1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5375  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Почапинці Лисянського 

району Черкаської області  

Справ: 27; 1944-1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944-1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1950-1958). 

Виробничі плани (1944-1950, 1953, 1957, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947-1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5376  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя» с. Рідкодуб Лисянського 

району Київської області  

Справ: 20; 1944-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944-1950 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1944-1949). Звітна 

доповідь голови колгоспу (1949). 

Виробничі плани (1944-1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945-1949). 

Книги обліку фондів, грошових прибутків і їх розприділення, грошових та натуральних 

затрат (1945, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5377  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» с. Семенівка Лисянського 

району Київської області  

Справ: 13; 1944-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944-1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946, 1947, 1949). 

Виробничі плани (1945, 1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947-1950). Акт про збитки, 

нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5378  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Семенівка Лисянського 

району Черкаської області  

Справ: 17; 1950-1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1950-1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Перспективний план 

розвитку колгоспу (1951-1955). Виробничі плани (1951-1957). Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5379  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» хут. Дубина Лисянського 

району Київської області  

Справ: 20; 1944-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944-1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946-1949); засідань правління колгоспу (1946-

1950).  

Звітна доповідь голови колгоспу (1949). 
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Виробничі плани (1945-1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5380  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик» с. Погибляк Лисянського 

району Київської області  

Справ: 14; 1947-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1947-1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1949). 

Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Книги обліку грошових та 

натуральних затрат (1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5381  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» с. Погибляк Лисянського 

району Черкаської області  

Справ: 21; 1951-1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1951-1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1953). 

Виробничі плани (1951, 1954-1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5382  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського с. Ріпки Лисянського 

району Київської області  

Справ: 11; 1944-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1944-1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945-1950). 

Виробничий план (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1947-1950). 
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Ф. Р-5383  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник» с. Шубині Стави Буцького 

району Київської області  

Справ: 8; 1945-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1945-1950 рр. 

Виробничі плани (1945, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947-1950). Книга обліку майна 

(1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5384  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор» с. Рубаний Міст 

Буцького району Черкаської області  

Справ: 27; 1944-1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944-1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1945-1952, 1958-1960); засідань правління 

колгоспу (1945-1949, 1952, 1958-1960). 

Зведений план розвитку сільського господарства колгоспу (1958). План розвитку сільського 

господарства колгоспу (1950). Виробничі плани (1946-1948, 1951). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944-1952, 1956). Книги обліку 

фондів, грошових прибутків та їх розприділення (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5385  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Шубині Стави Буцького 

району Київської області  

Справ: 15; 1946-1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1946-1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державний план відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу (1948). Виробничий 

план (1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 
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Ф. Р-5386  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова с. Шубині Стави Буцького 

району Черкаської області  

Справ: 16; 1951-1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1951-1959 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1951-1957). 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1954). Виробничі плани (1955-

1958). 

Планові завдання по рільництву та тваринництву (1953, 1956). Допоміжні розрахункові 

таблиці до виробничо-фінансового плану (1959). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1956). 

-5387  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського с. Вотилівка Лисянського 

району Черкаської області  

Справ: 135; 1951-1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 68; 1951-1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1965-1973). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу1970-1973).  

Виробничо-фінансові плани (1954, 1957-1964). Аналізи господарської діяльності колгоспу 

(1968). 

Соцзобов'язання колгоспу та акти перевіряння їх виконання (1962, 1963, 1968). Річні звіти 

про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952, 1956). 

Розміщення сівозмін в полях колгоспу (1960, 1961). Книги історії полів сівозмін (1958-1977). 

Сортонасіннева книга (1958-1963). Шнурові книги обліку насіння (1964, 1968-1974). 

 

 

Опис 2 

Справ: 47; 1974-1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу. 

Книга історії полів сівозмін (1978-1982). Шнурові книги обліку насіння (1975-1980). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м  

Сп р ав :  20 ;  1 96 4 -19 7 3  рр .  

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1968-1974); засідань місцевого комітету 

(1968-1974). Звітні доповіді голови місцевого комітету (1969-1973). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. Кошториси витрат. Річні 

фінансові звіти. 
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Ф. Р-5388  Канівська районна лікарня відділу охорони здоров'я виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Канів Черкаської області  

Справ: 309; 1946-1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 289; 1946-1974 рр. 

Накази облвідділу охорони здоров'я (1959-1974); рішення, розпорядження райвиконкому 

(1958, 1959, 1963-1965). 

Накази головного лікаря з основної діяльності (1958-1962, 1967-1974). 

Протоколи: конференцій та нарад медичних працівників району та документи до них (1958-

1962, 1967-1975); зборів медичних працівників району (1961-1974). Протоколи, рішення, 

плани роботи методичної ради лікарні (1965-1974). 

Річні плани роботи лікарні (1958, 1959, 1963-1974). 

Річні текстові звіти та статистичні показники роботи лікарні (1956, 1958, 1967). Річні текстові 

звіти про лікувально-профілактичну роботу медичних закладів району (1952-1962, 1965-

1974). Статистичні показники лікувально-профілактичної діяльності медичних закладів 

району (1961-1974). Аналізи, доповідні записки та пропозиції за результатами перевірянь 

роботи медичних установ району (1949, 1958, 1963, 1966-1974). Річні текстові звіти, аналізи, 

показники про медичне обслуговування населення (1961-1974). 

Листування з облвідділом охорони здоров'я про відкриття нових медичних закладів в районі 

та з основних питань діяльності медичних установ (1949, 1958, 1960, 1963-1974). 

Довідки, акти про організацію та проведення громадських оглядів лікувальних закладів 

району (1958, 1969-1974). Довідки про школу передового досвіду лікарні, роботу групи з 

наукової організації праці (1966-1974). 

Журнали обліку; пропозицій лікарів-консультантів обласних лікувальних установ (1963-

1970); смертності по лікарні (1968-1972). 

Плани з підвищення кваліфікації медичних працівників району (1965-1974). Статистичні 

звіти про роботу мережі закладів охорони здоров'я, кадри в медичних закладах району. 

Соцзобов'язання колективу медичних працівників району та підсумки їх виконання (1967, 

1971-1979). Документи (нагородні листи, характеристики, листи-подяки) про нагородження 

медичних працівників (1968-1973). 

Штатні розписи, кошториси витрат лікарні, її відділів та дільничних лікарень (1956-1959, 

1965-1974). Річні бухгалтерські звіти лікарні та медичних закладів району (1959, 1965-1967, 

1970-1974). 

 

 

Опис 1м  

Сп р ав :  20 ;  1 95 6 ,  19 7 0 - 19 74  р р .  

Протоколи: конференцій медичних працівників району (1971-1974); загальних зборів членів 

профспілки (1956, 1972, 1974); засідань місцевого комітету (1970-1974). 

Плани роботи місцевого комітету (1971-1974). 

Соцзобов'язання колективу медичних працівників району та підсумки їх виконання (1972-

1974). 
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Ф. Р-5389  Шовкорадгосп «Григорівський» Черкаської обласної контори по шовківництву с. 

Григорівка Канівського району Черкаської області  

Справ: 56; 1970-1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1970-1974 рр. 

Статут радгоспу (1972). 

Накази директора радгоспу з основної діяльності. 

Виробничо-фінансові плани. П'ятирічний план розвитку господарства радгоспу (1971-1975).  

Аналізи господарської діяльності радгоспу. Акти перевіряння діяльності радгоспу 

представниками органів вищого рівня1971-1973). 

Звіти про роботу з кадрами (1970, 1973, 1974).  

Агрономічні звіти. Зооветеринарні звіти. 

Соцзобов'язання працівників радгоспу та підсумки їх виконання. Річні звіти про фінансово-

господарську діяльність радгоспу. Шнурова книга обліку насіння (1969-1970). 

 

 

Опис 1м  

Сп р ав :  7 ;  19 72 - 197 4  р р .  

Протоколи: профконференцій (1973-1975); загальних зборів членів профспілки (1973-1975). 

Плани роботи профкому (1973-1975). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності. 

Колективні договори (1973, 1974). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти (1973, 1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5390  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Копіювате Канівського 

району Черкаської області  

Справ: 24; 1966-1974 рр. 

 

Опис 1 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. Плани роботи 

бюро економічного аналізу (1969).  

Виробничо-фінансові плани (1967-1974). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1974). Книги історії полів 

сівозмін (1967-1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5391  Профспілковий комітет Кам'янського районного споживчого товариства (на 

правах районного комітету професійної спілки) м. Кам'янка Черкаської області 

Справ: 155; 1970-1996 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 155; 1970-1996 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1974, 1995); профконференцій (1975-1994); 

пленумів райкому (1975, 1978-1988, 1991-1996); засідань президії райкому; районного 

кооперативного активу (1978-1980). Звітні доповіді голови райкому (1981-1984). 

Плани роботи райкому (1975-1984). 

Річні статистичні звіти райкому та підвідомчих місцевих комітетів з усіх видів діяльності 

(1970-1984). 

Соцзобов'язання колективів та підсумки їх виконання (1975-1984). Колективні договори 

(1975-1984).  

Кошториси витрат (1970-1984). Річні фінансові звіти (1970-1984). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5393  Маньківський районний відділ по будівництву в колгоспах Черкаського обласного 

управління по будівництву в колгоспах с. Маньківка Маньківського району Черкаської 

області  

Справ: 15; 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1946-1958 рр. 

Місячні звіти про хід будівництва житлових будинків колгоспників, господарських будівель 

та культурно-побутових будівель колгоспів (1948-1950). Звіти про закінчене будівництво та 

введення в експлуатацію споруд в колгоспах (1956, 1958). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1948, 1950, 1953-1958). Місячні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5394  Буцький районний відділ по будівництву в колгоспах Черкаського обласного 

управління по будівництву в колгоспах с. Буки Буцького району Черкаської області  

Справ: 35; 1946-1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1946-1958 рр. 

Рішення райвиконкому (1951-1958). 

П'ятирічний план колгоспного будівництва житлових будинків, господарсько-виробничих, 

культурно-побутових будівель (1946-1950). Виробничо-господарські плани відділу (1950-

1958). 

Річні звіти про роботу відділу (1952-1956). Місячні звіти про хід будівництва житлових 

будинків колгоспників, господарських будівель та культурно-побутових будівель колгоспів 

(1946, 1947, 1950). Звіти про закінчене будівництво та введення в дію виробничо-

господарських приміщень, адміністративних і культурно-побутових будівель в колгоспах та 

житлових будинків колгоспників (1951, 1952, 1955, 1956). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1950-1958). 
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Ф. Р-5395  Державна інспекція по охороні і відтворенню рибних запасів та регулювання 

рибальства на Кременчуцькому водосховищі Українського басейнового управління по. 

охороні і відтворенню рибних запасів та регулювання рибальства с. Дахнівка Черкаського 

району Черкаської області  

Справ: 316; 1959-1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 272; 1959, 1961-1982 рр. 

Накази Українського басейнового управління (1959, 1967, 1972-1983). Протоколи 

виробничих нарад (1972, 1973, 1976-1981). 

Плани роботи інспекції (1972, 1973, 1976-1981). 

Річні виробничі звіти інспекції (1961-1982). Акти, звіти, відомості про вилов та загибель риби 

(1971-1981). Документи (плани, акти, звіти, відомості) про роботу рибоводного господарства 

(1968-1982). акти відомчого перевіряння роботи інспекції (1965, 1970-1981). Журнали 

аналізів уловів (1970-1981). 

Відомості та листування про роботу загонів "Голубий патруль" (1971-1981). 

Листівки та плакати по пропаганді та агітації з питань охорони і відтворення рибних запасів 

(1963-1981). Соцзобов'язання працівників інспекції та підсумки, показники їх виконання 

(1967-1981). Кошториси витрат (1972-1981). Річні фінансові звіти (1972-1981). 

Протоколи засідань та звіти профкому (1982, 1983). Документи (протоколи, акти, довідки, 

журнал обліку роботи) групи народного контролю (1980-1982). 

 

 

Опис 1м  

Справ: 44; 1965-1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1968-1981); засідань місцевого комітету (1967-

1981). Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1965-1967, 1972-1975, 

1978-1981). Кошториси прибутків та витрат (1966-1981). Річні фінансові звіти (1965-1967, 

1970-1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5396  Черкаське обласне підприємство ветеринарної медицини управління ветеринарної 

медицини з державною ветеринарною інспекцією Черкаської обласної державної 

адміністрації Міністерства агропромислового комплексу України м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 219; 1972-1999 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 202; 1972-1999 рр. 

Накази: облуправління сільського господарства (1972-1985); обласного агропромислового 

комітету (1987-1990); постанови, рішення облвиконкому (1973, 1985). 

Плани роботи станції та звіти про їх виконання (1972-1986, 1989-1999). Зведені річні звіти 

станції про проведену роботу (1980-1999). 
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Документи: інформації, відомості, довідки про ветеринарно-санітарну роботу; (плани, річні 

звіти, інформації, відомості) з профілактики та ліквідації хвороб поголів'я в колгоспах 

області. 

Соцзобов'язання ветеринарних спеціалістів області (1972-1979). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки (1980-1992). 

 

 

Опис 1м  

Сп р ав :  17 ;  1 97 2 -19 7 9  рр .  

Протоколи засідань місцевого комітету (1974-1977). Статистичні звіти місцевого комітету 

про чисельність членів профспілки. Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5397  Учбово-методичний центр Координаційної Ради Федерації незалежних 

професійних спілок Черкаської області м. Черкаси Черкаської області   

Справ: 138; 1964-1992 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 117; 1964-1992 рр. 

Постанови Черкаської облради профспілок (1964-1970).  

Накази директора центру з основної діяльності (1985-1988). 

Протоколи: виробничих нарад учбової частини (1978-1982); засідань методичної ради та 

документи до них (1976-1987). 

Перспективні плани підготовки профактиву та кадрів (1971-1985). Річні плани навчання 

профактиву та плани роботи курсів (1971-1992). Документи про роботу шкіл профактиву та 

постійно-діючих семінарів підприємств і організацій (1985-1987). 

Річні текстові та статистичні звіти про роботу курсів. 

Книги записів зауважень та пропозицій про роботу курсів (1962-1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1982-1992). 

 

 

Опис 1м  

Сп р ав :  21 ;  1 97 2 -19 8 1  рр .  

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1972, 1976, 1979); загальних зборів членів 

профспілки (1972-1984); засідань місцевого комітету (1972-1984). 

Статистичні звіти місцевого комітету про членство, соцзмагання та з інших видів діяльності. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5398  Фурманський сільський революційний комітет с. Фурманка Уманського повіту 

Київської губернії  

Справ: 2; 1918-1921 рр. 
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Опис 1 

Справ: 2; 1918-1921 рр. 

Протоколи загальних зборів мешканців села. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5399  Гудима Гнат Олександрович - заслужений лікар УРСР с. Старостинці Сквирського 

повіту Київської губернії 

Справ: 1; 1913-1967 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1913-1967 рр. 

Рукописний нарис про розвиток медицини та охорони здоров'я на Уманщині за період 1913-

1967рр. 

Ф. Р-5401  Ватутінська дитяча музична школа управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Ватутіне Звенигородського району 

Черкаської області  

Справ: 94; 1966–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 94; 1966–1980 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1966–1974, 1978–1982); засідань відділів школи та 

плани роботи; відкритих уроків (1969–1978). 

Плани учбово-виховної роботи (1968–1976, 1979, 1980). Учбові плани (1968–1977). 

Річні звіти: про роботу школи; про успішність учнів та відвідування уроків (1969–1976). 

Кошториси витрат (1967–1970, 1974–1977). Річні фінансові звіти (1966, 1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5402  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну с. Чемериське Буцького 

району Черкаської області 

Справ: 43; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1944–1958 рр. 

Рішення райвиконкому (1953–1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948–1958). 

Зведений план розвитку сільського господарства колгоспу (1958). Виробничо-фінансові 

плани (1949, 1951, 1956). 

Агрономічні звіти (1952–1958). Річні звіти по тваринництву (1951–1958). 

Соцзобов'язання колгоспників (1956, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1951). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1949). 
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Ф. Р-5403  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Бирлівка Драбівського 

району Черкаської області 

Справ: 60; 1950–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 60; 1950–1962 рр. 

Рішення райвиконкому (1953, 1957–1962). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

П'ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1965). Державні плани 

розвитку сільського господарства колгоспу (1952, 1953). Виробничо-фінансові плани (1952–

1962). 

Агрономічні звіти (1955, 1956, 1959–1962). Зоотехнічні звіти (1952, 1953). Річні звіти по 

тваринництву (1958–1962). 

Прибутково-видаткові кошториси (1952, 1953). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

Ф. Р-5404  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Вільховець Звенигородського 

району Черкаської області 

Справ: 17; 1953–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1953–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Зведений план розвитку сільського господарства колгоспу (1958). Виробничо-фінансові 

плани (1953, 1957, 1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5405  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова с. Вільховець 

Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 21; 1952–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1952–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1952–1956). 

Виробничо-фінансові плани (1952, 1953). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952, 1957, 1958). 

Шнурова книга обліку насіння (1954–1960). 
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Ф. Р-5406  Козацький зоотехнічний технікум Міністерства сільського господарства УРСР с. 

Козацьке Звенигородського району Черкаської області 

Справ: 97; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 73; 1944–1958 рр. 

Накази: Міністерства земельних справ УРСР (1946, 1947); Міністерства сільського 

господарства УРСР (1948–1950, 1957). 

Статути технікуму (1948). 

Протоколи: загальних зборів учнів (1956, 1957); засідань педагогічної ради та плани роботи 

(1947–1958); засідань предметних комісій та плани роботи (1949–1951, 1954). 

Річні звіти про учбово-виховну роботу. Акти перевіряння стану технікуму (1950, 1951). 

Паспорти технікуму (1946, 1951, 1952, 1955). 

Звіти про роботу державної кваліфікаційної комісії (1948–1958). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1949–1952). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 24; 1945–1956 рр. 

Виробничо-фінансові плани учбово-дослідного господарства технікуму. 

Штатний розпис, кошторис витрат (1950). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5407  Богодухівська ремонтно-технічна станція с. Богодухівка Чорнобаївського району 

Черкаської області 

Справ: 18; 1958–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1958–1960 рр. 

Накази органів вищого рівня. 

Протоколи загальних зборів працівників і службовців (1960). 

Виробничо-фінансові плани. 

Соцзобов'язання колективу (1959). Колективний договір (1959). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5409  Районний архітектор виконавчого комітету Уманської районної Ради депутатів 

трудящих м. Умань Черкаської області 

Справ: 14; 1965–1974 рр. 
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Опис 1 

Справ: 14; 1965–1974 рр. 

Рішення райвиконкому (1968–1970, 1974). 

Архітектурно-планувальні завдання на будівництво об'єктів району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5410  Красенівський бурякорадгосп Полтавського бурякоцукротресту  с. Красенівка 

Чорнобаївського району Полтавської області 

Справ: 32; 1943–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1943–1953 рр. 

Накази Полтавського бурякоцукротресту (1949–1953). 

Виробничо-фінансові плани (1948–1953). 

Основні виробничо-економічні показники заснування сівозмін (1950). 

Договір на соцзмагання між бурякорадгоспами (1952). Колективні договори (1948, 1949). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1952). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність радгоспу. 

Акти про збитки, нанесені радгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1943). 

 

 

 

 

Ф. Р-5412  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Бирлівка Шрамківського 

району Полтавської області 

Справ: 10; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1947). 

Прибутково-видатковий кошторис (1947). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5414  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського хут. Петровського 

Шрамківського району Полтавської області 

Справ: 16; 1947–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1947–1949 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани. 

Соцзобов'язання колгоспників та акти перевіряння їх виконання (1947, 1948). Прибутково-

видаткові кошториси. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5415  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Нехайки Шрамківського 

району Полтавської області 

Справ: 40; 1947–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1947–1949 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1948, 1949). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1947, 1948). 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання (1947, 1948). 

Прибутково-видатковий кошторис (1949). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 24; 1943–1946 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани. 

Договори на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння їх виконання. 

Прибутково-видатковий кошторис. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5417  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Іскра" с. Нехайки Шрамківського району 

Полтавської області 

Справ: 15; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1947–1950 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1948, 1949). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани. 

Прибутково-видаткові кошториси (1947, 1948). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 
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Ф. Р-5418  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Червона нива" с. Нехайки Шрамківського 

району Полтавської області 

Справ: 18; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1947–1950 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани. 

Прибутково-видаткові кошториси. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5419  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перемога" с. Коломиці Драбівського 

району Черкаської області 

Справ: 132; 1947–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1947–1958 рр. 

Статут артілі (1948). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1951, 1954–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949–1952). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1954). 

 

 

Опис 2 

Справ: 107; 1959–1982 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1976–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1971–1982). 

Земельно-шнурова книга (1964–1972). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1971–1979). 

Шнурові книги обліку насіння (1972–1983). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету профспілки (1968–

1982). 

 

 

 

 

 

Ф.Р-5420  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса с. Чумгак Драбівського району 

Черкаської області 

Справ: 36; 1943–1958 рр. 
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Опис 1 

Справ: 36; 1943–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1948, 1954–1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1947, 1950–1952). 

Земельно-шнурова книга (1949–1958). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5421  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка хут. Новомиколаївка 

Шрамківського району Полтавської області 

Справ: 8; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1947–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948, 1949). 

Виробничо-фінансові плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5422  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Іскра Леніна" с. Демки Драбівського 

району Черкаської області 

Справ: 15; 1954–1965 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1954–1965 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку господарства колгоспу (1959–1965). Виробничо-фінансові 

плани (1959–1961, 1965). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1964–1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5423  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Демки Драбівського району 

Черкаської області 

Справ: 69; 1950–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1950–1954 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 
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План розвитку сільського господарства колгоспу (1954). Виробничі плани (1950–1952). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 

 

 

Опис 2 

Справ: 57; 1955–1973 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1966–1971). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1971–1973). 

П'ятирічний план розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1965). Виробничо-

фінансові плани (1959–1961). 

Агрономічний звіт (1961). Звіти по тваринництву (1957–1961). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1955–1961). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1962–1977). Сортонасіннева книга (1958–1959). 

Шнурові книги обліку насіння (1960, 1961, 1964–1967, 1972, 1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5424  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шмідта с. Демки Шрамківського району 

Полтавської області 

Справ: 9; 1948–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1948–1950 рр. 

Рішення райвиконкому (1949, 1950). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948, 1949). 

Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1948, 1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5426  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Комінтерн" с. Демки Шрамківського 

району Полтавської області 

Справ: 3; 1949–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1949, 1950 рр. 

Рішення райвиконкому (1950). 

Виробничо-фінансовий план (1950). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 
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Ф. Р-5427  Прокуратура Драбівського району Прокуратури Черкаської області смт. Драбів 

Драбівського району Черкаської області 

Справ: 194; 1943–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 189; 1947–1979 рр. 

Накази Прокуратури УРСР (1959); накази, постанови Прокуратури Черкаської області (1947–

1955, 1969–1979). 

Протоколи міжвідомчих нарад (1964–1979). 

Подання, довідки, які виносяться прокуратурою на розгляд в органи вищого рівня (1964–

1979). Доповіді про роботу прокуратури (1964–1971). Довідки про перевіряння роботи 

прокуратури (1964–1979). Аналізи, огляди, узагальнення з усіх питань прокурорської та 

слідчої роботи (1964–1979). Річні статистичні звіти прокуратури (1951–1978). 

Справи за звинуваченнями громадян (1956–1959). Припинені кримінальні справи (1966–

1979). Наглядові виробництва за справами (1964, 1965). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947, 1961–1978). Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 5; 1943–1946 рр. 

Директиви, вказівки прокурорів СРСР, УРСР та Полтавської області. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5428  Пономаренко Михайло Федорович (1920 р.н. -)–краєзнавець, член ономастичної 

комісії інституту мовознавства Академії наук УРСР. 

Справ: 39; 1889–1993 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1889–1993 рр. 

Особисті документи М.Ф.Пономаренка (автобіографія, характеристика, дипломи, свідоцтва, 

грамоти, фотографії). 

Нариси М.Ф.Пономаренка: "Шевченко на Золотонощині" (1964); "Коцюбинський на 

Черкащині" (1965); "Літературна Золотонощина" (1959); "Шевченко і Лівобережна 

Черкащина" (1961). Статті, нариси, замітки М.Ф.Пономаренка з історії міст Золотоноша і 

Чигирин та сіл Золотоніського району (1961, 1968, 1970, 1976, 1987). 

Листування М.Ф.Пономаренка з українськими радянськими письменниками Семеном 

Скляренко; статті з газет і журналів, доповіді про життя та творчість Скляренка, спогади про 

зустрічі з ним; статті, брошури, фотографії С.Скляренка (1961–1975). Документи про 

присвоєння Золотоніській середній школі № 4 та міській бібліотеці імені С.Скляренка. 
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Ф. Р-5429  Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 

Вільшанської районної Ради депутатів трудящих с. Вільшана Вільшанського району 

Черкаської області 

Справ: 32; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1944–1959 рр. 

Плани шляхових робіт (1944–1954, 1957, 1958). 

Листування з обласним шляховим відділом про основні питання роботи (1944–1946). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1944, 1947–1959). Річні бухгалтерські звіти (1948–1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5430  Шрамківський районний відділ по будівництву в колгоспах Черкаського 

обласного управління по будівництву в колгоспах с. Шрамківка Шрамківського району 

Черкаської області 

Справ: 38; 1947–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 

Накази: начальника Полтавського облуправління у справах сільського і колгоспного 

будівництва (1947–1953); начальника Черкаського облуправління по будівництву в колгоспах 

(1954–1956); постанови, рішення райвиконкому. 

Плани будівництва культурно-побутових та виробничих приміщень (1947–1949, 1953–1956). 

Звіти по будівництву в колгоспах (1953–1956). Акти приймання-здавання в експлуатацію 

будівельних об'єктів (1952–1956). 

Соцзобов'язання колективу відділу (1948, 1953, 1955). 

Штатний розпис (1949). Фінансові звіти (1950–1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5431  Драбівський районний комітет професійної спілки працівників державних установ 

смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Справ: 30; 1970–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1970–1979 рр. 

Протоколи: пленумів райкому (1972); засідань президії райкому (1971–1981); звітно-

виборних зборів в низових профорганізаціях (1977–1979). 

Плани роботи виконкому (1977–1979). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1977–1979). 

Кошториси витрат (1972–1979). Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р-5432  Радгосп ім. КПРС Черкаського спеціалізованого м'ясомолочного тресту с. 

Левченкове Драбівського району Черкаської області 

Справ: 197; 1967–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 197; 1967–1980 рр. 

Накази Черкаського спецтресту м'ясо-молочних радгоспів (1975–1980). 

Накази директора радгоспу з основної діяльності. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1974–1980). 

Документи (положення, кошториси, звіти) про фонд матеріального заохочення (1974, 1975, 

1978). 

Перспективні плани розвитку сільського господарства радгоспу (1967–1975). План 

економічного та соціального розвитку сільського господарства (1976–1980). Виробничо-

фінансові плани. 

Аналізи господарсько-фінансової діяльності радгоспу (1967–1972, 1979, 1980). Основні 

показники: виробничо-фінансових планів; розвиток сільського господарства радгоспу (1976–

1780). 

Документи: (заяви, акти, розрахунки) з раціоналізації (1975–1978); (титульні списки, 

кошториси, звіти, акти приймання об'єктів) з капітального будівництва (1967–1969, 1973, 

1976, 1977). Звіти про роботу з кадрами (1967–1973, 1977–1980). 

Агрономічні звіти (1967–1973, 1976–1978). Зоотехнічні звіти (1979, 1980). Річні звіти по 

тваринництву (1967–1978). 

Соцзобов'язання працівників і службовців (1975, 1978–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1975–1980). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність радгоспу. Плани та звіти з праці (1967–1973, 1979, 1980). Акти документальних 

ревізій господарсько-фінансової діяльності радгоспу (1967–1972, 1979, 1980). 

Книги історії полів сівозмін радгоспу. 

Шнурова книга обліку насіння (1978–1982). 

Протоколи засідань, плани роботи профспілкового комітету профспілки (1979, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5433  Фінансовий відділ виконавчого комітету Бабанської районної Ради депутатів 

трудящих с. Бабанка Бабанського району Черкаської області 

Справ: 106; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 106; 1944–1959 рр. 

Вказівки, розпорядження: Київського обласного фінвідділу (1944, 1945, 1950); Черкаського 

обласного фінвідділу (1954–1956, 1959); рішення, розпорядження райвиконкому (1953–1959). 

Бюджети району та проекти (1953–1959). Проекти сільських бюджетів (1953–1958). Зведення 

прибутків та видатків районного бюджету (1948, 1950). Книги обліку: розрахунків та витрат 

республіканського бюджету (1944, 1950); прибутків та витрат місцевого бюджету (1944, 1945, 

1950, 1951). Річні звіти про виконання місцевих бюджетів. 
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Штатні розписи, кошториси витрат відділу (1944, 1945, 1955–1958). Річні бухгалтерські звіти 

відділу (1944–1947, 1953). Річні звіти про виконання планів по сітці, штатах та контингентах 

установ (1944–1947, 1951, 1953, 1957, 1958). Реєстраційні листи державної реєстрації (1948–

1956). Реєстраційні картки по штатах (1952–1959). 

Доповідні записки, довідки та звіти про підсумки нарахування податків (1947). Звіти про 

нарахування сільськогосподарського податку (1947, 1952). Відомості про прибутковий 

податок у колгоспів (1950, 1952). Фінансові звіти, квартальні та місячні зведення з податків 

(1948–1951). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5434  Фінансовий відділ виконавчого комітету Ладижинської районної Ради депутатів 

трудящих с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської області 

Справ: 45; 1951–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1951–1959 рр. 

Накази Черкаського обласного фінвідділу (1957); рішення райвиконкому (1957, 1958). 

Бюджети району та проекти (1953–1959). Зведення місцевих бюджетів (1953, 1954, 1956, 

1958). Зведення сільських бюджетів (1954). Контрольні цифри по сільських бюджетах (1953, 

1955, 1957). Річні звіти про виконання бюджетів району (1953–1958). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу (1953–1955). Річні бухгалтерські звіти (1953–

1957). Зведення сітки та штатів району (1953, 1954, 1956, 1958). Реєстраційні картки по 

штатах. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5436  Уповноважений Міністерства заготівель УРСР по Вільшанському району с. 

Вільшана Вільшанського району Київської області 

Справ: 13; 1945–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1945–1947, 1950–1951 рр. 

Накази Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Київській області (1950, 1951). 

Виконавчі звіти (1945–1947). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1947). Річні фінансові звіти про виконання 

бюджету (1945–1947). 

 

 

 

 

Ф. Р-5437  Сільськогосподарська артіль (колгосп) "Перше травня" хут. Перше травня 

Шрамківського району Полтавської області 

Справ: 9; 1947–1950 рр. 
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Опис 1 

Справ: 9; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1947–1949). 

Прибутково-видаткові кошториси (1947–1949). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1947–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5438  Виконавчий комітет Соснівської районної Ради народних депутатів міста Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 636; 1974–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 636; 1974–1985 рр. 

Протоколи: сесій райради та документи до них; засідань виконкому та документи до них; 

звітних зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями. Рішення райвиконкому (1974, 

1975); розпорядження райвиконкому. 

Документи (протоколи, рішення, плани, довідки, звіти) про роботу постійних комісій. 

Довідки, інформації про роботу райвиконкому, направлені в органи вищого рівня. 

Довідки, звіти та відомості про діяльність релігійної обрядності і мережі релігійних об'єднань 

(1980, 1981). 

Документи (зведення, інформації, списки) про нагородження орденами та медалями громадян 

району. 

Журнали реєстрації рішень райвиконкому (1974, 1975, 1978–1985). 

Документи (постанови, трудові рапорти, інформації, довідки) про соцзмагання підприємств 

району (1975, 1980). Відомості про органи громадської самодіяльності населення, комісії при 

райвиконкомі та депутатські групи пости (1975, 1976). 

Статистичні звіти про склад депутатів, постійних комісій, організаційно-масову роботу та 

соціально-культурне будівництво. 

Документи: (постанови, рішення, інформації) про роботу промислових підприємств району; 

постанови та інформації про розвиток сільського господарства, заготівлі 

сільськогосподарських продуктів та сировини (1975–1978); (постанови, рішення, інформації) 

про культурно-масову роботу та народну освіту; про житлово-комунальне господарство та 

міське будівництво; (постанови, рішення, довідки, інформації) про охорону здоров'я та стан 

соціального забезпечення. 

Документи (положення, протоколи , плани та інформації) про роботу районного штабу 

Добровільних Народних Дружин. 

Постанови, довідки про адміністративно-територіальний поділ (1974, 1975). 

Довідки, інформації про роботу з листами, скаргами та заявами громадян. 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати райради та 

голосування дільничних виборчих комісій по виборах, картки персонального обліку 

депутатів, списки депутатів (1974, 1975, 1977, 1980). Документи (протоколи, довідки, 

інформації, звіти, списки) про роботу депутатських груп (1974–1976). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки. 
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Ф. Р-5439  Тальнівський будівельний технікум Міністерства сільського господарства УРСР м. 

Тальне Черкаської області 

Справ: 242; 1967–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 228; 1967–1979 р. 

Наказ Міністра сільського будівництва УРСР про передавання сільськогосподарського 

технікуму в упорядкованість до Міністерства сільського будівництва УРСР та акт приймання 

сільськогосподарського технікуму після реорганізацій в технікум Міністерства сільського 

будівництва УРСР (1967). Листування з Міністерством сільського господарства УРСР про 

розширення будівництва учбових об'єктів технікуму (1972–1979). 

Накази: Міністерства сільського будівництва УРСР (1969–1972); Міністерства народної 

освіти УРСР (1968, 1970); постанови райвиконкому (1969, 1974). 

Статут будівельного технікуму (1967). 

Протоколи: загальних зборів учнів (1976); приймальної комісії (1973–1979); Засідань 

педагогічної ради; засідань циклових комісій (1973–1975, 1978, 1979); засідань Державної 

кваліфікаційної комісії (1972–1979). 

П'ятирічний план розвитку технікуму (1971–1975). Річні плани роботи технікуму. 

Річні текстові звіти про роботу технікуму. Інформації про політико-виховну роботу (1967); 

про роботу учнів на громадсько-корисних роботах (1970, 1974, 1975). Річний звіт про фізичну 

культуру та спорт (1969–1971). Інформації про роботу студентських будівельних загонів 

(1973, 1976, 1977). 

Документи (протоколи, плани, статзвіти та інш.) про роботу заочного відділу. 

Плани приймання, випуску та чисельності учнів (1967–1970). Річні статистичні звіти: про рух 

та чисельність учнів (1967–1974); про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, 

чисельність адміністративно-управлінського персоналу, чисельність і склад спеціалістів та 

розприділення всіх працюючих по займаних посадах. 

Журнали обліку відвідувань уроків директором та заступником директора з учбової роботи 

(1972–1975). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1968–1977). Річні бухгалтерські звіти: технікуму; 

учбово-виробничих майстерень (1969-–1979). Акти документальних ревізій фінансово-

господарської діяльності технікуму (1968–1976). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 14; 1967–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5440  Тальнівське районне виробниче управління сільського господарства виробничого 

управління сільського господарства виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

депутатів трудящих м. Тальне Черкаської області 
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Справ: 228; 1965–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 228; 1965–1969 рр. 

Рішення облвиконкому. 

Протоколи засідань технічної Ради управління та документи до них. 

Річні земельні звіти про розприділення земельних угідь між землекористувачами. Зведені 

виробничо-фінансові плани, економічні показники господарської діяльності колгоспів. 

Зведені заключні звіти про посів сільськогосподарських культур по району та збирання 

урожаю. Зведені відомості про впровадження нових сортів сільськогосподарських культур, 

розміщення культур і полях сівозмін. 

Заходи та плани з покращення племінної роботи. Аналізи розвитку громадського 

тваринництва, зведені відомості про виконання планів виробництва продуктів тваринництва 

та їх продаж. Річні звіти: про стан будівництва; про рибному господарству. 

Річні зведені плани капітальних робіт в колгоспах та радгоспах. Зведені звіти по управлінню 

та річні звіти колгоспів і радгоспів про виконання планів капітального будівництва. Акти 

здавання-приймання закінчених об'єктів в експлуатацію. 

Річні звіти про роботу з механізації і електрифікації процесів виробництва, з раціоналізації 

сільськогосподарського виробництва та наявність сільськогосподарської техніки в роботі. 

Документи (накази, рішення, плани, звіти) про роботу з кадрами. Доповідні записки, 

характеристики та списки про передовиків сільського господарства. 

Соцзобов'язання колгоспників, механізаторів, спеціалістів сільського господарства та 

підсумки їх виконання. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти управління. Зведені річні звіти 

управління по колгоспах. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності управління. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5441  Виконавчий комітет Матвіївської сільської Ради депутатів трудящих с. Матвіївка 

Градизького району Полтавської області 

Справ: 49; 1943–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1943–1955 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому; зборів та нард (1947–1949). 

Протоколи засідань постійних комісій (1947, 1950–1953). 

Плани роботи сільради (1946). 

Інформації про організаційно-масову роботу (1946–1949). 

Бюджети сільради (1946–1951). Штатний розпис (1951). Кошториси витрат (1945, 1951). Річні 

бухгалтерські звіти про виконання сільських бюджетів (1948, 1949). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1950–1954). 

Списки осіб, насильно вивезених до фашистської Німеччини (1945). 
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Ф. Р-5442  Виконавчий комітет Галицької сільської Ради депутатів трудящих с. Галицьке 

Градизького району Полтавської області 

Справ: 27; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1944–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому (1944, 1946). 

Бюджети сільради (1946–1949, 1954). 

Книги обліку доходів та видатків сільського бюджету (1948–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5443  Виконавчий комітет Гусинської сільської Ради депутатів трудящих с. Гусине 

Градизького району Полтавської області 

Справ: 24; 1943–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1943–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1947–1954); засідань виконкому (1943–1952). 

Документи про роботу постійних комісій (1948, 1949, 1952, 1953). 

Плани роботи виконкому (1945). 

Бюджети сільради (1947–1954). Штатний розпис (1952). Кошториси витрат (1951–1954). Річні 

бухгалтерські звіти про виконання сільського бюджету (1947–1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5445  Золотоніське педагогічне училище відділу народної освіти виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 101; 1941–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 87; 1941, 1943–1955 рр. 

Накази, розпорядження: Міністерства освіти УРСР (1944–1949); Полтавського облвідділу 

народної освіти (1941, 1944–1953). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1947–1955); засідань методичних комісій (1949); 

засідань секцій (1954, 1955). 

Текстові звіти: про роботу училища (1945–1947, 1951–1953); про стан навчально-виховної 

роботи (1948–1950, 1954). Акти перевіряння роботи училища (1945, 1953, 1955). 

Документи (плани, інформації, текстові звіти, статзвіти) про роботу заочного відділу (1946–

1955). 

Інформації, статистичні звіти про підготовку спеціалістів, хід прийому та результати 

вступних іспитів (1943–1955). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1947–1955). Річні бухгалтерські звіти (1947–1955). 
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Опис 2 

Справ: 14; 1941, 1943–1947 рр. 

Директиви, розпорядження Полтавського облвідділу народної освіти (1945, 1946). 

Протоколи засідань педагогічної ради (1943–1947). 

Листування з облвідділом народної освіти з фінансових питань (1944–1946). 

Касові плани (1944–1946). Фінансові звіти (1944, 1945). 

Касова книга (1941, 1943–1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5446  Відділ торгівлі виконавчого комітету Гельмязівської районної Ради депутатів 

трудящих с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області 

Справ: 10; 1949–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1949–1954 рр. 

Рішення райвиконкому (1954). 

Накази начальника відділу з основної діяльності (1950, 1954). 

Плани роботи відділу (1953, 1954). 

Дислокація торгівельної мережі підприємств громадського харчування в розрізі відомств по 

району (1949). 

Звіти про виконання планів товарообігу, проведення атестації та чисельність працівників і 

службовців та фонд зарплати. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5447  Пальмирський цукровий завод Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості с. Вознесенське Золотоніського району Черкаської області 

Справ: 311; 1964–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 248; 1964–1980 рр. 

Постанови, розпорядження Київського Раднаргоспу (1964); Черкаського бурякоцукротресту 

(1972–1976); Черкаського виробничо-аграрного об’єднання цукрової промисловості (1977–

2980). 

Статут заводу (1972). 

Накази директора заводу з основної діяльності (1970–1980). 

Плани роботи, інформації, довідки бюро економічного аналізу (1972–1980). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1969–1980). План соціально-культурного та технічного 

розвитку заводу (1971–1975). Виробничі плани (1967–1980). Фінансові плани (1969–1979). 

Техніко-економічні показники (1970–1979). Аналізи роботи заводу (1971–1975). Показники 

роботи (1972–1980). Річні промислові звіти (1970–1980). 

Документи: (рацпропозицій, розрахунки, акти впровадження) з раціоналізації (1974–1980); 

звіти про розвиток та впровадження нової техніки (1974–1980); (плани, аналізи, інформації, 

звіти) з наукової організації праці 1971–1980); (плани, титульні списки, інформації, звіти) з 
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будівництва (1969–1979); звіти про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з 

виробництвом (1968–1980). 

Документи (плани, довідки, інформації, відомості, звіти) про роботу з кадрами (1967–1980). 

Статистичні звіти про чисельність працівників апарату управління та розприділення всіх  

працюючих по займаним посадах (1970-1980). 

Договори на соцзмагання між цукровими заводами, соцзобов’язання коллективу (1973, 1976–

1980). 

Звіти про виконання планів з праці (1970–1980). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 

бухгалтерські звіти (1965–1967, 1970–1980). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності 

заводу (1966–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 63; 1965–1981 рр. 

Протоколи: загальнозаводських звітно-виборних профконференцій (1976–1980); 

загальнозаводських профконференцій (1977–1979); (загальних зборів членів профспілки 

(1974–1981); засідань заводського комітету (1970, 1971, 1974–1981). Звітні доповіді голови 

заводського комітету (1968–1972). 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності (1965, 1968–1981). 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1969–1981). 

Кошториси прибутків та видатків (1966–1971, 1975–1981). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5448  Черкаське обласне управління пасажирського автомобільного транспорту 

Міністерства автомобільного транспорту УРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 771; 1973–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 638; 1973–1980 рр. 

Документи секретаря, відділів: виробничо-технічного, планово-економічного, праці і 

зарплати, безпеки руху, капітального будівництва, кадрів та контрольно-ревізійного, служби 

пасажирських перевезень, старшого інженера з техніки безпеки і охорони праці, бухгалтерії, 

групи народного контролю. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 109; 1973–1979 рр. 

Документи секретаря, відділів: виробничо-технічного, планово-економічного, праці і 

зарплати, безпеки руху, капітального будівництва, кадрів та контрольно-ревізійного, служби 

пасажирських перевезень, старшого інженера з техніки безпеки і охорони праці, бухгалтерії, 

групи народного контролю. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 24; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 
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Статистичні звіти з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат (1973, 1976–1980). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф, Р-5449  Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Уманської міської Ради 

народних депутатів м. Умань Черкаської області 

Справ: 66; 1976–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 59; 1976–1980 рр. 

Накази Черкаського облуправління капітального будівництва (1976–1978); рішення, 

розпорядження: облвиконкому; міськвиконкому. 

Накази начальника відділу: з основної діяльності; з особового складу (1976–1978). 

Протоколи нарад з будівництва об’єктів (1978, 1980). 

Плани: роботи відділу (1976–1978); будівництва житла в місті; капітального вкладень та 

фінансування; проектно-дослідних робіт. 

Титульні списки, звіти з капітального будівництва та акти приймання а експлуатацію 

об’єктів. Доповідні записки, довідки про будівництво об’єктів в місті. Статистичні звіти про 

виконання планів введення в дію потужностей, виконання планів проектно-дослідних робіт 

та використання проектно-кошторисної документації (1976–1978). 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 7; 1977–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів; загальних зборів членів профспілки; засідань 

місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5450  Уманський міський комітет професійної спілки працівників місцевої 

промисловості і комунально-побутових підприємств м. Умань Черкаської області 

Справ: 42; 1972–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1972–1975 рр. 

Протоколи: міських профконференцій (1972, 1974); пленумів комітету (1973, 1975); засідань 

президії комітету; звітно-виборних зборів в низових профорганізація (1975). 

Плани роботи міського комітету та позаштатних відділів. 

Документи (протоколи, плани, довідки, відомості) про роботу комісій комітету (1975, 1976). 

Статистичні звіти низових профорганізацій (1973). 

Соцзобов’язання колективів низових профорганізацій та підсумки їх виконання (1974, 1975). 
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Опис 2 

Справ: 17; 1976–1980 рр. 

Протоколи: міських профконференцій; пленумів комітету; засідань президії комітету; звітно-

виборних зборів в низових профорганізація. 

Плани роботи міського комітету та позаштатних відділів. 

Документи (протоколи, плани, довідки, відомості) про роботу комісій комітету. Статистичні 

звіти низових профорганізацій. 

Соцзобов’язання колективів низових профорганізацій та підсумки їх виконання. 

 

 

 

 

Ф. Р-5451  Південно-Західний трест автошляхового будівництва «Південзахідшляхбуд» 

Головного управління по будівництву автомобільних доріг «Головшляхбуд» Міністерства 

транспортного будівництва СРСР м. Умань Черкаської області 

Справ: 703; 1941–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 687; 1941–1980 рр. 

Накази комісара Внутрішніх справ (1943); Міністра транспортного будівництва СРСР (1971–

1980); начальника Головного управління по будівництву автомобільних доріг (1971–1980); 

рішення Уманського міськвиконкому (1971–1980). 

Накази керуючого тресту з основної діяльності (1943–1980). 

П’ятирічний план розвитку тресту(1971–1975). Програми робіт тресту та підвідомчих 

організацій (1971–1980). Будівельно-фінансові плани управління (1969, 1980). Будівельно-

фінансові плани та транспортно-фінансові плани підвідомчих організацій (1977–1980). Плани 

з праці в будівництві тресту та підвідомчих організацій (1971–1980). 

Довідки, відомості про будівництво автомобільних доріг (1971–1975). Річні та місячні звіти 

про фінансово-господарську діяльність тресту та підвідомчих організацій. Зведені звіти про 

фінансово-господарську діяльність та капітальні вкладення тресту (1942, 1971–1980). Баланси 

виробних потужностей та статистичні звіти про виконання планів введення в дію 

потужностей, підрядних робіт, капітального будівництва та роботу підсобних промислових 

підприємств (1971–1980). Статистичні звіти тресту та підвідомчих організацій про виконання 

планів з праці в будівництві (1971–1980). 

Акти приймання в експлуатацію автомобільних доріг (1961–1980). 

Документи (тематичні плани, заяви, рацпропозиції, протоколи, звіти) з раціоналізації та 

винахідництва (1967–1970, 1974–1983); плани та статистичні звіти про розвиток 

впровадження нової техніки (1978–1980); (протоколи, тематичні плани, кошториси, звіти) 

первинної організації науково-технічного товариства (1975–1983); плани асигнувань та 

номенклатурні заходи з охорони праці і техніки безпеки, різні звіти про потерпілих при 

нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом (1959–1968, 1976–1980). 

Плани та звіти про роботу з кадрами (1960–1965, 1970-1980). 

Соцзобов’язання колективів тресту і підвідомчих організацій та довідки про їх виконання 

(1971–1978). Колективні договори підвідомчих організацій та акти перевіряння їх виконання 

(1973–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат тресту та підвідомчих організацій (1965–1980). 

Протоколи, плани роботи, звіти місцевого комітету профспілки (1971–1980). 
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Опис 1м 

Справ: 16; 1960, 1963, 1965–1970 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1960, 1965–1969); засідань місцевого комітету 

(1960, 1963, 1965, 1969, 1970). Звітні  доповіді голови місцевого комітету (1964–1969). 

Плани роботи місцевого комітету (1966, 1970). 

Кошториси витрат (1966, 1968). Річні фінансові звіти (1966–1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5454  Черкаське виробниче об’єднання промисловості Міністерства м’ясної і молочної 

промисловості УРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 1133; 1970–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1005; 1970–1985 рр. 

Документи секретаря, відділів: виробничо-ветеринарного контролю, виробничо-технічного, 

планово-економічного, праці: зарплати та наукової організації праці, сільського господарства, 

відкорму і заготівель, капітального будівництва, постачання і збуту та кадрів, бухгалтерії, 

групи народного контролю, профспілкового комітету. 

 

 

Опис 3д 

Справ: 40; 1971–1980 рр. 

Документи секретаря, відділів: виробничо-ветеринарного контролю, виробничо-технічного, 

планово-економічного, праці: зарплати та наукової організації праці, сільського господарства, 

відкорму і заготівель, капітального будівництва, постачання і збуту та кадрів, бухгалтерії, 

групи народного контролю, профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 59; 1980–1986 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки та ради виробничого об’єднання  м’ясної 

промисловості (1978–1982). 

Протоколи: профконференцій та документи до них (1981, 1984); засідань президії 

профспілкового комітету об’днання та документи до них (1983–1986); звітно-виборних зборів 

профорганізацій об’єднання (1982–1985). 

Статистичні звіти: профкому об’єднання та профорганізацій про соцзмагання, профспілкове 

членство, навчання профактиву (1978–1986); про роботу товариських судів, постійно-діючих 

і виробничих нард та тимчасову непрацездатність. Протоколи, акти відомості про спортивно-

масову роботу в об’днанні. 

Колективні договори підвідомчих організацій та документи про підсумки їх виконання 

(1981–1985). 

Кошториси витрат по профбюджету і державного соціального страхування профкому 

об’єднання і профорганізацій та річні фінансові звіти про їх виконання. 
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Опис 2м 

Справ: 29; 1971–1982 рр. 

Протоколи: профконференцій та документи до них; засідань президії профспілкового 

комітету об’днання та документи до них; звітно-виборних зборів профорганізацій 

об’єднання. 

Статистичні звіти: профкому об’єднання та профорганізацій про соцзмагання, профспілкове 

членство, навчання профактиву; про роботу товариських судів, постійно-діючих і 

виробничих нард та тимчасову непрацездатність. Протоколи, акти відомості про спортивно-

масову роботу в об’днанні. 

Колективні договори підвідомчих організацій та документи про підсумки їх виконання. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5455  Уманський районний комітет народного контролю м. Умань Черкаської області 

Справ: 355; 1963–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 1963, 1964 рр. 

Постанови райкому та документи до них (1963). 

Інформації про роботу райкому, відомості про кількісний склад райкому та груп сприяння, 

списки членів райкому та груп сприяння. 

Документи (акти, довідки, інформації, звіти) про перевіряння виробничої, господарської, 

фінансової діяльності підприємств, організацій, установ, колгоспі та радгоспів району. 

Доповідні записки про роботу позаштатних відділів райкому (1964). 

 

 

Опис 2 

Справ: 310; 1965–1991 рр. 

Постанови райкому та документи до них. 

Інформації про роботу райкому, відомості про кількісний склад райкому та груп сприяння, 

списки членів райкому та груп сприяння. 

Документи (акти, довідки, інформації, звіти) про перевіряння виробничої, господарської, 

фінансової діяльності підприємств, організацій, установ, колгоспі та радгоспів району. 

Доповідні записки про роботу позаштатних відділів райкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5456  Уманський районний комітет професійної пілки працівників державної торгівлі і 

споживчої кооперації м. Умань Черкаської області 

Справ: 93; 1957–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 93; 1957–1975 рр. 
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Постанови президії Черкаського обкому профспілки та правління Черкаської 

облспоживспілки (1970–1972). 

Постанови президії райкому (1966, 1969). Протоколи: районних профконференцій (1957–

1961, 1967, 1969, 1974); пленумів райкому та документи до них (1958, 1965, 1966, 1969–1975); 

засідань президії райкому та документи до них» звітно-виборних зборів райкому (1960–1963); 

звітно-виборних зборів в низових профорганізація (1961, 1963, 1967–1975). 

Плани роботи райкому (1958, 1961, 1965–1975). 

Річні статистичні звіти райкому та місцевих комітетів з усіх видів діяльності (1962–1975). 

Колективні договори райкому та правління Уманської райспоживспілки (1970–1975). 

Кошториси витрат. Зведені річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5457  Уманський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої школи 

і наукових установ м. Умань Черкаської області 

Справ: 55; 1959–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1959–1975 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1959, 1963–1965). Протоколи районних 

профконференцій (1961, 1967–1975); пленумів райкому (1965–1975); засідань президії 

райкому (1962–1976). 

Плани роботи райкому (1962–1974). 

Зведені статистичні звіти райкому про профспілкове членство, культурно-масову роботу та 

чисельність профактиву (1960, 1964–1975). 

Кошториси прибутків та витрат (1964–1974). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5458  Уманський районний комітет професійної спілки працівників культури м. Умань 

Черкаської області  

Справ: 56; 1963–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 56; 1963–1975 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1965–1971, 1975). 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1917,1971,1974); засідань президії райкому 

(1965–1975). 

Плани роботи райкому (1970–1975). 

Статистичні звіти райкому про кількість профспілкових органів та чисельність профактиву. 

Звіти про витрачання коштів на оздоровлення дітей у піонерських таборах (1963–1965). 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р-5459  Уманський районний комітет професійної спілки працівників державних установ 

м. Умань Черкаської області 

Справ: 67; 1963–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 67; 1963–1975 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1963–1966, 1972, 1973). 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1965, 1967, 1969, 1971, 1974); 

засідань райкому (1965–1976). 

Плани роботи райкому. 

Звітна доповідь про роботу райкому (1965). Зведені статистичні звіти райкому з усіх видів 

діяльності. Звіт про оздоровлення дітей в піонерських таборах (1966). 

Звіти про підсумки виборів (1963, 1965). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5461  Уманська ремонтно-технічна станція м. Умань Черкаської області 

Справ: 29; 1958–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1958–1961 рр. 

Накази, розпорядження органів вищого рівня (1959, 1960). 

Накази директора станції з основної діяльності. 

Виробничо-фінансові плани. 

Річні звіти про рух ядохімікатів, надходження та залишки мінеральних добрив (1959, 1960). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 5; 1959, 1960 рр. 

Статистичний звіт робітничого комітету. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5462  Уманська державна станція по племінній роботі і штучному осіменінню 

сільськогосподарських тварин Черкаської обласної станції по племінній роботі і штучному 

осіменінню сільськогосподарських тварин м. Умань Черкаської області 

Справ: 148; 1958–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 138; 1958–1975 рр. 
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Постанови Уманського міського та районного виконкомів про створення станції (1958). 

Накази Черкаського облуправління сільського господарства(1959, 1961). 

Перспективний план роботи станції (1959–1965). Плани: роботи станції(1961, 1962); 

племінної роботи (1960–1962); штучного осіменіння (1960–1963). Виробничо-фінансові 

плани (1961–1975). 

Текстові звіти про роботу станції (1959–1963). 

Агрономічні звіти (1966–1975). Зоотехнічні звіти (1961, 1962). Інформації про хід штучного 

осіменіння (1959–1962)ж Звіти по тваринництву (1964–1975). Зведені відомості та відомості 

по бонітуванню великої рогатої худоби 1960–1971). 

Звіти про роботу з кадрами (1965–1975). 

Штатні розписи (1962–1975). Кошториси витрат (1959–1966, 1970, 1972). Річні бухгалтерські 

звіти (1959, 1964–1975). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 10; 1970–1975 рр. 

Протоколи засідань місцевого комітету профспілки (1972–1974). 

Соцзобов’язання колективу станції (1973–1975). Колективні договори (1970, 1973). 

Річний фінансовий звіт (1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5463  Державний інспектор по оприділенню урожайності по Уманському міжрайону 

Головної державної інспекції по оприділенню урожайності Міністерства сільського 

господарства і заготівель СРСР м. Умань Черкаської області 

Справ: 104; 1947–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 75; 1947–1954 рр. 

Постанова Ради Міністрів СРСР (1947–1949); накази Головної держінспекції по оприділенню 

урожайності (1948, 1953). 

Плани роботи держінспектора. 

Звіти по оприділенню урожайності господарств. 

Картки по накладанню метровок на посіви та з агротехніки метрова них культур. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 2 

Справ: 29; 1947–1953 рр. 

Накази, розпорядження Головної держінспекції та оприділення урожайності. 

Доповідні записки та звіти про урожайність і метрування сільськогосподарських культур. 
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Ф. Р-5465  Районний архітектор виконавчого комітету Христинівської районної Ради 

депутатів трудящих м. Христинівка Черкаської області 

Справ: 4; 1964–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1964–1971 р. 

Акти: про здавання об’єктів будівництва в експлуатацію та на скриті роботи (1964, 1967, 

1971); приймання індивідуальних домоволодінь (1966–1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5466  Христинівський районний комітет професійної спілки працівників культури м. 

Христинівка Черкаської області 

Справ: 52; 1963, 1967–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52. Постанови президії Черкаського обкому профспілки (1971–1980). 

Протоколи районних профконференцій (1963,1979); загальних зборів працівників культури 

(1967); засідань президії райкому (1972–1980). 

Плани роботи райкому (1976-1980). 

Акти перевіряння діяльності райкому керівними органами (1967, 1971–1978). 

Зведені статистичні звіти райкому та низових профорганізацій про чисельність членів 

профспілки (1971–1980). 

Кошториси витрат (1967–1970, 1974–1980). Річні фінансові звіти (1967–1970, 1974–1980). 

 

 

 

 

Ф. Р-5467  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Боженка с. Кононча Канівсько району 

Черкаської області 

Справ: 28; 1955,–1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1955, 1957–1961, 1963–1978 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план (1978). 

Агрономічний звіт (1975). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1975–1977). 

Акт та опис передачі колгоспу садівничому радгоспу «Радянська Україна» с. Межиріч (1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5468  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Щорса с. Михайлівна Канівського 

району Черкаської області 

Справ: 6; 1961–1970 рр. 
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Опис 1 

Справ: 6; 1961–1963, 1967–1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5469  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська Україна» с. Хмільна 

Канівського району  Черкаської області 

Справ: 67; 1963–1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 58; 1963–1978 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1976). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1969, 1970, 

1973, 1976, 1977). 

Виробничо-фінансові плани (1965–1978). 

Дані про урожайність сільськогосподарських культур колгоспу (1966–1975). Плани 

підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, звіти про роботу з кадрами (1970–1978). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1963, 1974). 

Схеми сівозмін, структура посівних площ (1967–1971). Книги історії полів сівозмін колгоспу 

(1967–1978). Шнурова книга обліку насіння (1975). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 9; 1969–1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1971); загальних зборів членів профспілки (1970, 

1973). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1971, 1973). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5470  Недоля-Гончаренко Леонід Володимирович (1897-1963)–поет, драматург, 

журналіст. 

Справ: 27; 1915–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1915–1963 рр. 

Автобіографії, особисті документи (посвідчення, мандати, членські білети, фотографії). 

Рукописні та машинописні текти нарисів, водевіля, комедії та п’єс Л.В.Недолі-Гончаренка. 

Газетні публікації віршів та балад періоду Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. 

Публікації статей, нарисів, розповідей в армійських газетах (1942–1945). 
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Ф. Р-5471  Управління капітального будівництва виконавчого комітету Черкаської міської 

Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 71; 1974–1980 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 71; 1974–1980 рр. 

Рішення, розпорядження облвиконкому (1974–1976); міськвиконкому (1974–1976). 

Накази начальника управління з основної діяльності. 

Протоколи засідань та висновки технічної ради по затвердженню технічної документації. 

Річні титульні списки централізованих та нецентралізованих капітальних вкладень. Річні 

титульні списки, плани та звіти з проектно-дослідних робіт (1974, 1977–1980). Плани 

фінансування капітальних вкладень. 

Статистичні звіти про чисельність працівників апарату управління, чисельність та склад 

спеціалістів, працівників і службовців та роз приділення всіх працюючих по займаних 

посадах. 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

Протоколи, кошториси, звіти місцевого комітету профспілки (1977–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5472  Фінансовий відділ  виконавчого комітету придніпровської районної Ради народних 

депутатів міста Черкаси Черкаської області 

Справ: 435; 1974–1992 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 249; 1974–1992 рр. 

Накази завідуючого відділом з основної діяльності (1976–1991). Протоколи: нарад 

співробітників відділу (1974–1984); семінарів, засідань керівників установ, організацій, 

бухгалтерів та інших спеціалістів з питань фінансової роботи (1978, 1979). 

Комплексні плани роботи відділу (1974–1986). Довідки про перевіряння, акти ревізій, 

діяльності відділу керівними органами (1974–1982). 

Зведення бюджетів району (1974–1985). Рішення райвиконкому з питань складання та 

виконання бюджетів (1974–1981). Річні звіти про виконання бюджетів міста (1974–1985). 

Зведені кошториси відділів райвиконкомів, установ, що фіксуються з районного бюджету 

(1978–1986, 1990, 1991). Штатні розписи, кошториси витрат відділу (1974–1978). Зведення 

сітки та штатів установ (1974–1985). Річні звіти про роботу по штатах. Журнали обліку 

зареєстрованих штатів та кошторисів установ, організацій та підприємств. 

Річні плани: з державних прибутків (1974–1983); надходження окремих видів прибутків 

бюджету (1974–1985). Відомості та аналітичні таблиці по звітах (1974–1976). Звіти: про зміни 

обрахованих сум та надходження в бюджет платежів по податках (1974–1981); про суми 

надходжень. Недоплат по держдоходах (1974–1981); про результати обліку платників 

податків з населення (1974–1981, 1987–1989); про обрахування та надходження прибуткового 

податку з кооперативних організацій (1974–1984); про нарахування сум податків з будівель та 
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земельної ренти (1976 -1981, 1987–1989); про суми надходжень платежів від демонстрації 

кінофільмів (1976–1984). Особові рахунки з прибуткового податку з громадян, які мають 

прибуток від зняття кустарно-ремісничим промислом та документи про порушення правил 

реєстрації кустарів-ремісників (1974, 1975). 

Документи (протоколи, плани, кошториси звіти) місцевого комітету профспілки (1976–1992). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 6; 1974, 1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5473  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Придніпровської районної 

Ради депутатів трудящих міста Черкаси м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 16; 1974–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1974, 1975 рр. 

Накази Черкаського облвідділу соціального забезпечення (1974). 

Доповідні записки, огляди, довідки та листування з облвідділом соціального забезпечення з 

питань призначення та виплати пенсій і державних допомог. Річні звіти про виплату пенсій та 

державних допомог. Статистичні звіти про стан роботи з соціального забезпечення. 

Штатні розписи, кошториси витрат. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 6; 1974, 1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1975); загальних зборів членів профспілки; засідань 

місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету (1975). 

Статистичні звіти місцевого комітету (1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5475  Відділ народної освіти виконавчого комітету Придніпровської районної Ради 

народних депутатів міста Черкаси м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 261; 1974–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 255; 1974–1980 рр. 

Накази завідуючого відділом з основної діяльності. Протоколи: нарад директорів шкіл; 

семінарів-практикумів учителів та документи до них (1976–1980); нард завідуючих дитячими 
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установами (1978–1982); засідань Ради з народної освіти при відділі; засідань методичних 

об’єднань учителів шкіл району та документи до них. 

Перспективні плани роботи відділу (1975–1985). Плани роботи та заходи відділу. 

Довідки: про роботу відділу (1974, 1975); про стан роботи вечірніх шкіл (1976, 1977); про 

стан роботи в дитячих дошкільних установах району (1974). Документи: (довідки, звіти, 

інформації, висновки) про фронтальні перевіряння учбово-виконавчої роботи в школах 

(1974–1977); (інформації, довідки, відомості, звіти) про спортивно-оздоровчий відпочинок 

учнів шкіл (1974, 1975, 1978); плани, заходи та довідки про начальну військову підготовку в 

школах району (1974, 1975); довідки та відомості про стан методичної роботи в школах 

району (1976–1981); заходи, інформації та довідки про виконання правової дисципліни в 

школах та роботу з учнями, схильними до правопорушень (1974, 1975). Статистичні звіти: 

про дитячі садки; про школи району, результат з учбової роботи, чисельність та успішність 

учнів. 

Доповіді, реферати та методичні розробки учителів міста (1976–1980). 

Інформації, звіти: про роботу учбово-виробничого комбінату (1974, 1975); про роботу гуртків 

інтернаціональної дружби та технічних гуртків (1974). 

Мережа шкіл та дитячих садків. 

Статистичні звіти про чисельність працівників апарату управління відділу, шкіл та дитсадків, 

чисельність і склад працівників та роз приділення всіх працюючих по займаних посадах і 

розмірах зарплати. 

Документи (умови, зобов’язання, відомості, підсумки) про соцзмагання колективів шкіл. 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу та підвідомчих установ. Річні Бухгалтерські звіти 

відділу. 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, соцзобов’язання, звіти) місцевого комітету 

профспілки (1976–1981). 

 

 

Опис 2м 

Справ: 6; 1974, 1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Звіти про підсумки виборів місцевого комітету. 

 

 

 

 

Ф. Р-5477  Прокуратура Придніпровського району міста Черкаси Прокуратури Черкаської 

області 

Справ: 52; 1974–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1974–1984 рр. 

Накази прокурорів області та міста (1974, 1975). 

Протоколи міжвідомчих нарад та документи до них. Аналізи стану боротьби зі злочинністю 

на території району міста (1974, 1975). 

Довідки про перевіряння роботи прокуратури (1976, 1977, 1980–1984). 

Подання, доповідні записки, які виносяться прокуратурою на розгляд в органи вищого рівня, 

радянські, партійні та профспілкові органи. Аналізи, огляди, узагальнення з усіх питань 

прокурорсько-слідчої роботи. 
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Річні оперативно-статистичні звіти прокуратури. 

Наглядові виробництва за кримінальними справами (1974, 1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5478  Народний суд Придніпровського району міста Черкаси м. Черкаси Черкаської 

області 

Справ: 8; 1974–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1974, 1975 рр. 

Узагальнення, аналізи, довідки про судову практику з окремих категорій кримінальних та 

цивільних справ суду. Статистичні звіти про діяльність суду. Звіти судових виконавців. 

Довідки, інформації про перевіряння та обслідування роботи суду керівними органами. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5479  Друга Черкаська державна нотаріальна контора відділу юстиції виконавчого 

комітету Черкаської області Ради депутатів трудящих м. Черкаси Черкаської області Справ: 

5; 1974–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1974, 1975 рр. 

Документи з узагальнення нотаріальної практики. Статистичні звіти про діяльність контори. 

Акти ревізій та перевірянь роботи контори керівними органами. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5480  Придніпровський районний комітет професійної спілки працівників освіти і науки 

міста Черкаси м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 91; 1974–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 91; 1974–1991 рр. 

Протоколи: районний профконференцій та документи до них (1974, 1976, 1979, 1981, 1984, 

1986, 1989, 1991); пленумів райкому; засідань президії райкому. 

Плани роботи райкому (1975). 

Зведені статистичні звіти райкому та статистичні звіти низових профорганізацій з усіх видів 

діяльності (1974–1985). Довідки, інформації про роботу райкому (1976–1979). 

Зведені звіти райкому та звіти низових профорганізацій про вибори місцевих комітетів (1975, 

1976). 

Соцзобов’язання колективів низових профорганізацій та акти перевіряння їх виконання 

(1974–1981). 
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Ф. Р-5481  Придніпровський районний комітет народного контролю міста Черкаси м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 128; 1974–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 128; 1974–1991 рр. 

Протоколи: нарад, семінарів, проведених районним комітетом (1979–1985); засідань райкому 

та документи до них. 

Плани роботи комітет та його позаштатних відділів (1981–1983, 1986–1990).  

Доповідні записки, інформації про роботу комітету, представлені в обласний та міський 

комітети народного контролю. Статистичні  звіти райкому та текстові звіти груп і постів 

народного контролю. Списки груп народного контролю Придніпровського району (1975–

1985). 

Документи (доповідні записки, довідки, акти, пояснення) про перевіряння виробничої та 

господарської діяльності установ, організацій і підприємств. 

Заяви, скарги громадян та документи з їх розгляду на засіданнях районного комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5483  Фінансовий відділ Соснівської районної Ради народних депутатів міста Черкаси м. 

Черкаси Черкаської області 

Справ: 423; 1974–1992 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 156; 1974–1992 рр. 

Накази завідуючого відділом з основної діяльності. 

Протоколи виробничих нард (1982–1987). 

Комплексні плани роботи відділу та довідки про їх виконання (1974–1987). Акти ревізій 

діяльності відділу керівними органами (1974, 1975). 

Зведення затверджених бюджетів району (1974–1985). Рішення райвиконкому з питань 

виконання бюджетів (1974, 1975). Доповідні записки, доповіді та таблиці показників, що 

характеризують виконання бюджетів (1974–1981). Річні звіти про виконання бюджетів 

району та документи до них (1974–1985). 

Кошториси відділів райвиконкому, що фінансуються з бюджетів району (1982–1990). Штатні 

розписи, кошториси витрат відділу (1974, 1975). Зведення сітки та штатів установ (1974–

1985). Доповідні записки, довідки та таблиці показників, що характеризують виконання 

планів по сітці, штатах та контингентах штатних установ (1974–1981). Картки реєстрації 

штатів організацій і установ, звіти та зведення з реєстрації штатів (1974, 1975). Журнали 

обліку зареєстрованих штатів та кошторисів установ, організацій (1974, 1975). 

Річні плани надходжень платежів з державних доходів та листування по їх складанню (1974–

1985). Звіти: про зміни нарахованих сум та надходжень платежів по податках (1974, 1975); 

про суми надходжень недоплат по держзаходах (1974, 1975); про результати обліку платників 
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прибуткового податку з населення та зведені таблиці з розроблення цих звітів (1974–1979); 

про обрахування податку з будівель та земельної ренти (1974–1979); про обрахування 

надходження сум податків від демонстрації кінофільмів (1976–1979, 1982–1984). Особові 

рахунки по прибутковому податку з громадян, які мають прибуток від заняття кустарно-

ремісничим промислом та книги обліку актів про порушення правил Положення про 

кустарно-ремісничий промисел громадян (1974, 1975). 

Акти, книги оцінки майна та листування про результати реалізації і повернення вартості 

конфіскованого виморочного та без господарського майна (1974–1984). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 6; 1974, 1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5484  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Соснівської районної Ради 

депутатів трудящих міста Черкаси м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 23; 1974–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1974, 1975 рр. 

Наказ Черкаського облвідділу соціального забезпечення про створення районного відділу 

(1974). Рішення облвиконкому. 

Накази завідуючого відділом з основної діяльності. 

Плани роботи відділу. Акти, довідки, пропозиції з перевіряння відділу керівними органами та 

народним контролем (1975). 

Доповідні записки облвідділу соціального забезпечення з питань призначення та виплати 

пенсій і державних допомог. Річні звіти по виплату пенсій та державних допомог. 

Статистичні звіти про стан роботи з соціального забезпечення. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 4; 1974, 1975 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1974); загальних зборів членів профспілки (1975); 

засідань місцевого комітету (1975). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

 

 

 

 

Ф. Р-5486  Відділ народної освіти Виконавчого комітету Соснівської районної Ради народних 

депутатів міста Черкаси м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 373; 1974–1981 рр. 
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Опис 1 

Справ: 366; 1974–1981 рр. 

Накази завідуючого відділом з основної діяльності. 

Протоколи: нарад завідуючих дошкільними установами району (1975, 1976); засідань Ради з 

народної освіти при відділі (1979–1986). 

Плани роботи та заходи відділу (1974–1978). 

Документи (характеристики, представлення, списки) про нагородження працівників освіти 

урядовими нагородами та присвоєння почесних звань (1974, 1975).  

Документи: (звіти, інформації, висновки) про перевіряння учбово-виховної роботи в школах 

району; (заходи, довідки, інформації, акти перевірянь (про учбово-виховну роботу в 

дошкільних установах району; акти фронтальних перевірянь роботи дитячих дошкільних 

установ (1975–1978); (плани, заходи, довідки, інформації) про спортивно-оздоровчий 

відпочинок учнів шкіл району (1974, 1975); (протоколи, плани, звіти, відомості) про 

методичну роботу в школах району; (інформації, довідки, звіти) про позашкільну роботу, 

спільну роботу, школи, сім’ї та громадськості у вихованні дітей і молоді (1974, 1975); 

інформації про роботу з учнями, схильними до правопорушень (1974–1976). Документи 

(плани, заходи, інформації, звіти) про всеобуч і здійснення середньої освіти (1974, 1975). 

Статистичні звіти по школах про успішність учнів. 

Методичні розробки учителів з вивчення окремих тем та розділів учбових програм. Відомості 

про освоєння програм в дитячих дошкільних установах (1975–1978). 

Положення, протоколи, звіти про проведення учнівських олімпіад, спартакіад шкіл району 

(1974, 1975). Плани, реферати, доповіді про роботу школи передового досвіду (1974, 1976). 

Довідки, інформації про роботу шкільних кабінетів (1974–1976). Плани, інформації, звіти про 

шефську роботу, працевлаштування та профорієнтацію учнів шкіл району (1974–1979). 

Планова та фактична мережа шкіл. 

Зведені статистичні звіти відділу та звіти підвідомчих установ про чисельність працівників 

апарату управління, чисельність і склад спеціалістів та роз приділення всіх працюючих по 

займаних посадах (1975–1980). 

Статистичні звіти підвідомчих установ про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з 

виробництвом та освоєння коштів та заходи з охорони праці (1975–1980). 

Документи (умови, зобов’язання, інформації, підсумки виконання, показники) про 

соцзмагання колективів шкіл району (1974–1978). 

Плани з праці та статистичні звіти про їх виконання (1974–1979). Штатні розписи, кошториси 

витрат відділу та підвідомчих установ. Річні бухгалтерські звіти відділу. 

Протоколи, звіти місцевого комітету профспілки (1976). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 7; 1974, 1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1975); засідань місцевого комітету (1975). 

Плани роботи місцевого комітету (1975). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Звіти про підсумки виборів місцевого комітету. 

 

 

 

 

Ф. Р-5488  Прокуратура Соснівського району міста Черкаси м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 63; 1974–1984 рр. 
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Опис 1 

Справ: 63; 1974–1984 рр. 

Накази, вказівки прокурора міста (1974, 1975). 

Протоколи підвідомчих та оперативних нард; документи до них. Довідки про участь 

громадськості в боротьбі із злочинністю та правопорушниками (1974).  

Подання, доповідні записки, які виносяться прокуратурою на розгляд в радянські органи. 

Доповіді, довідки про роботу прокуратури (1974–1977). Аналізи, огляди, узагальнення з 

питань прокурорської та слідчої роботи прокуратури. 

Річні оперативно-статистичні звіти прокуратури. 

Припинені кримінальні справи та наглядові виробництва за ними (1974, 1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5489  Перша Черкаська державна нотаріальна контора відділу юстиції виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 6; 1974–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1974, 1975 рр. 

Узагальнення нотаріальної практики. Акти ревізій та перевірянь роботи контори. Статистичні 

звіти контори. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5490  Народний суд Соснівського району міста Черкаси м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 9; 1974–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1974, 1975 рр. 

Протоколи виробничих та оперативних нарад працівників суду. 

Інформації, узагальнення судової практики з окремих категорій кримінальних та цивільних 

справ. Статистичні звіти про діяльність суду. Зведені звіти про роботу судових виконавців. 

Довідки обслідувань роботи суду керівними органами. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5491  Соснівський районний комітет професійної спілки працівників освіти і науки міста 

Черкаси м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 71; 1974–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 71; 1974–1991 рр. 
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Протоколи: районний профконференцій та документи до них (1974, 1976, 1979, 1981, 1984, 

1986, 1989); пленумів райкому; засідань президії райкому; звітно-виборних зборів низових 

профорганізацій та документи до них (1974). 

Плани: роботи райкому (1975); спільної роботи міських та сільських профорганізщацій 

(1974). 

Зведені статистичні звіти райкому та статистичні звіти низових профорганізацій з усіх видів 

діяльності (1974–1980). 

Звіти низових профорганізацій про вибори місцевих комітетів (1974, 1975). 

Соцзобов’язання та довідки перевірянь їх виконання (1974–1984). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5492  Соснівський районний комітет народного контролю міста Черкаси м. Черкаси 

Черкаської області 

Справ: 128; 1974–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 128; 1974–1990 рр. 

Протоколи: нарад, семінарів, зборів активу райкому (1975, 1982–1984); засідань райкому. 

Плани роботи та заходи райкому (1981, 1982). 

Доповідні записки, довідки, інформації про роботу райкому та результати  окремих 

перевірянь, направлені в органи вищого рівня та органи народного контролю. Текстові та 

статистичні звіти райкому, груп і постів народного контролю. Списки інспекторів 

позаштатних відділів та груп народного контролю (1974–1983). 

Документи (постанови, акти перевірянь, доповідні записки) про результати перевірянь 

виробничо-господарської та фінансової діяльності установ, організацій і підприємств району 

міста. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5494  Черкаська районна державна нотаріальна контора відділу юстиції виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 11; 1974–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1974–1981 рр. 

Акти комплексних перевірянь контори (1975–1979). Статистичні звіти контори. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5496  Районний архітектор виконавчого комітету Катеринопілької районної Ради 

депутатів трудящих смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 4; 1970–1974 рр. 
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Опис 1 

Справ: 4; 1970, 1972–1974 рр. 

Висновок Черкаського облвідділу у справах будівництва по архітектури з проекту 

планування та забудови селища Мокра Хадичірка (1970). 

Акти про закінчення забудов індивідуальних садиб по селищу Катеринопіль (1972–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5497  Катеринопільський районний комітет професійної спілки працівників культури 

смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 55; 1967–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1967–1981 рр. 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1971, 1974, 1976, 1979, 1981); 

засідань президії райкому; звітно-виборних зборів в низових профорганізація та документи 

до них (1976–1981). 

Плани роботи та заходи райкому (1970–1981). 

Зведені статистичні звіти райкому та статистичні звіти місцевих комітетів з усіх видів 

діяльності (1967–1970, 1973–1978, 1981). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти (1970–1975, 1979–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5498  Катеринопільський районний комітет професійної спілки працівників освіти, 

вищої школи і наукових установ смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської 

області 

Справ: 53; 1969–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 53; 1969–1987 рр. 

Протоколи: районних профконференцій та документи до них (1976, 1979, 1981, 1984); 

пленумів райкому; засідань президії райкому; звітно-виборних зборів в низових 

профорганізація та документи до них (1972, 1975, 1979, 1980). 

Плани роботи райкому (1970, 1971, 1977–1980). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1971–1980). Квартальні звіти райкому про 

видачу путівок в санаторій та будинки відпочинку (1971–1980). 

Кошториси витрат (1971–1980). Річні фінансові звіти (1971–1980). 
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Ф. Р-5499  Уманська державна нотаріальна контора відділу юстиції виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Умань Черкаської області 

Справ: 16; 1954–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1954–1975 рр. 

Плани роботи контори (1961–1964¸ 1973–1975). 

Узагальнення, огляди нотаріальної практики (1964, 1965, 1970–1975). Акти комплексних 

ревізій роботи контори. Доповідні записки, довідки та статистичні звіти контори (1961–1964, 

1970–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5500  Черкаський центр стандартизації і метрології Українського республіканського 

управління Державного стандарту СРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 449; 1954–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 335; 1954–1986 рр. 

Накази: голови Комітету стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР 

(1954–1963, 1966–1981); Уповноваженого Комітету стандартів, мір і вимірювальних приладів 

при Раді Міністрів УРСР (1956–1962, 1965–1970); начальника Українського 

республіканського управління Держстандарту СРСР (1971–1975, 1983–1985); рішення, 

розпорядження облвиконкому (1954–1962, 1968–1983). 

Накази начальника центру з основної діяльності (1969–1986). 

Протоколи виробничих зборів працівників центру та документи до них (1957–1963, 1973–

1986). Положення: про управління Уповноважених Комітету стандартів, мір і вимірювальних 

приладів (1955); про державні контрольні лабораторії і вимірювальної техніки (1955). 

Річні плани роботи центру. 

Доповідні записки, довідки з основних питань діяльності центру, направлені в органи вищого 

рівня (1954–1983). Річні звіти про роботу центру. Звіти про основні техніко-економічні 

показники роботи лабораторії (1970-1975). 

Документи (плани заходів, акти обслідувань, таблиці, довідки) про результати перевірянь 

впровадження та дотримання стандартів і технічних умов на підприємствах області (1959–

1986). 

Річні статистичні звіти центру про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з 

виробництвом та освоєння коштів на заходи з охорони праці; звіти про виконання 

комплексних планів покращення умов охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів  (1977–

1986). 

Плани та річні звіти про роботу з кадрами (1969–1986). 

Документи (зобов’язання, звіти, показники, довідки) про соцзмагання колективу центру 

(1969–1986). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1975, 1980–1986). Річні бухгалтерські звіти. 

Документи: (протоколи, звітні доповіді, довідки) групи народного контролю (1983–1986); 

(протоколи, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки (1977–1986). 
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Опис 1о 

Справ: 114; 1977–1986 рр. 

Стандарт підприємств з комплексної системи управління якістю праці, розроблені центром 

(1977–1982). 

Акти перевірянь впровадження та дотримання стандартів і технічних умов на підприємствах 

та в організаціях області. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5501  Черкаський відділ комплексного проектування проектного інституту 

«Укооппроект» м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 203; 1967–1971 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1967–1971 рр. 

Розпорядження начальника відділу з основної діяльності. 

Звіти про виконання проектно-пошукових робіт (1970, 1971). 

 

 

Опис 1 НТД 

Справ: 200; 1967–1969 рр. 

Проектна документація та розширення ресторану «Пролісок» в Соснівці м. Черкаси. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5502  Районний архітектор виконавчого комітету Кам’янської районної Ради народних 

депутатів м. Кам’янка Черкаської області  

Справ: 5; 1967–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1967–1977 рр. 

Книги обліку: державної забудови (1967–1971); індивідуального будівництва. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5503  Міньківський районний комітет професійної спідки працівників державних 

установ смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області  

Справ: 59; 1969–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 59; 1969–1982 рр. 

Протоколи: районних профконференцій (1967, 1969, 1971, 1974, 1976, 1979); засідань президії 

райкому; звітно-виборних зборів в низових профорганізація та документи до них. 
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Плани роботи райкому. 

Статистичні звіти райкому та звіти місцевих комітетів з усіх видів діяльності (1967–1978). 

Кошториси прибутків та витрат (1968–1974, 1977–1982). Річні фінансові звіти (1967, 1977–

1982). 

 

 

 

 

Ф. Р-5504  Маньківський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 42; 1974–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1974–1981 рр. 

Протоколи: районних профконференцій (1974, 1976, 1979); пленумів райкому; засідань 

президії райкому; звітно-виборних зборів в низових профорганізація та документи до них 

(1975, 1979–1981). 

Плани роботи райкому. 

Річні статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1976–1981). 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5505  Маньківський районний комітет професійної спілки  працівників освіти, вищої 

школи і наукових установ смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області Справ: 4; 

1974–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1974–1980 рр. 

Протоколи: пленумів райкому; засідань президії райкому (1976–1978). 

 

 

Опис 2 

Справ: 2; 1978–1984 рр. 

Протоколи засідань президії райкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5506  Планова комісія виконавчого комітету Шрамківської районної Ради депутатів 

трудящих с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області  

Справ: 22; 1947–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1947–1959 рр. 

План роботи комісії (1954). 
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Перспективний план розвитку народного господарства району (1955–1960). Річні плани 

розвитку народного господарства району та документи до них (1951, 1953, 1958). Документи 

про підсумки виконання планів розвитку народного господарства (1952, 1954). 

Економічні характеристики району (1947–1954). 

Проекти різних планів розвитку сільського господарства району (1953, 1957–1960). Річні  

плани розвитку сільського господарства району (1948–1952, 1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5507  Черкаська організація Спілки архітекторів УРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 84; 1965–1992 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 84; 1965–1992 рр. 

Витяг з протоколу засідання президії правління Спілки архітекторів УРСР про створення 

відділення в м. Черкаси (1965). Накази, постанови Спілки архітекторів УРСР (1972, 1978–

1982, 1986). 

Статут Черкаської організації (1992). 

Накази голови правління організації з основної діяльності (1987). 

Протоколи загальних зборів та засідань правління організації. 

План основних заходів виділення (1966). 

Відомості, звіти про громадсько-творчу діяльність організації (1966–1989). 

Штатні розписи, кошториси витрат 1986–1992). Річні бухгалтерські звіти (1986–1992). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5508  Районний архітектор виконавчого комітету Чорнобаївської районної Ради 

депутатів трудящих смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 12; 1967–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1967–1976 рр. 

Рішення, розпорядження райвиконкому з питань будівництва в районі. 

Протоколи засідань технічної Ради. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5509  Чорнобаївське районне міжгосподарське підприємство по виробництву м’яса і 

переробці кормів с. Іракліїв Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 74; 1971–1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 51; 1971–1978 рр. 
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Постанови, рішення, розпорядження: Черкаського облуправління сільського господарства 

(1972, 1974); райвиконкому (1973–1977). 

Протоколи: виробничих та технічних нарад; загальних зборів працівників об’єднання (1973, 

1974). 

П’ятирічний план економічного та соціального розвитку підприємства (1976–1980). Техніко-

промислово-фінансові плани (1973–1978). 

Звіти: про виробництво, реалізацію та виконання планів з продукції (1975–1978); про 

виконання планів з праці (1975–1978). 

Статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, чисельність працівників 

апарату управління, чисельність і склад спеціалістів та роз приділення всіх працюючих по 

займаних посадах (1973–1978). 

Звіти про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом та освоєння коштів 

на заходи з охорони праці (1974–1977). 

Соцзобов’язання працівників об’єднання (1974, 1978). 

Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 23; 1973–1978 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів; загальних зборів членів профспілки; засідань 

заводського комітету. 

Місячні плани розвитку заводського комітету. 

Статистичні звіти заводського комітету з усіх видів діяльності. 

Кошторис прибутків та витрат (1976). Річний фінансовий звіт (1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5510  Фінансовий відділ виконавчого комітету Канівської районної Ради депутатів 

трудящих м. Канів Черкаської області  

Справ: 257; 1943–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 257; 1943–1961 рр. 

Накази, директивні вказівки Народного комісаріату фінансів СРСР (1943–1945); постанови, 

рішення райвиконкому (1946–1961). 

Накази начальника відділу з основної діяльності. 

Зведення місцевих бюджетів району (1946–1953). Бюджети: району (1944, 1950–1961); 

міськради (1944, 1948–1950, 1956–1961). Зведення сільських бюджетів (1948–1953, 1958). 

Бюджети сільрад (1947–1961). Річні звіти про виконання районного бюджету (1947, 1954–

1960); місцевих бюджетів (1944–1947, 1950–1952, 1955, 1958–1961); сільських бюджетів 

(1949, 1952–1955, 1958–1961). 

Зведення кошторисів установ, що перебувають на місцевому бюджеті (1950). Штатні 

розписи, кошториси витрат відділу (1947, 1948, 1953, 1955, 1957). Сітка, штати та 

контингенти установ, що перебувають на бюджеті району (1947–1961). Річні звіти: про 

виконання планів з сітки, штатів та контингентів, що перебувають на місцевому бюджеті 

(1952–1960); про роботу по штатах (1957–1959). Книга державної реєстрації організації та 

підприємств району (1948–1956). Контрольні списки установ, організацій та підприємств, які 
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зобов’язані реєструвати штати у відділі (1954–1960). Журнали реєстрації штатних розписів та 

кошторисів витрат (1954–1961). 

Плани відрахувань від загальносоюзних державних податків та податків у бюджети міських і 

сільських рад району (1956–1960). Річні звіти: про зміну нарахованих сум та надходжень 

платежів по міських податках (1956); про підсумки обліку платників та обрахування 

сільськогосподарського податку (1957–1960); про підсумки  обліку платників та обрахування 

прибуткового податку з населення (1953–1960); про обрахування та надходження 

прибуткового податку з підприємств і організацій кооперативних систем та громадських 

організацій (1954–1960); про обрахування податку з будівель і земельної ренти та зведені 

таблиці по їх розробленню (1954–1960); про виконання планів відпуску лісу та надходження 

лісового фонду (1954–1961); про обрахування та надходження сум податків з нетоварних 

операцій і з видовжу (1957–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5511  Радгосп-технікум Мліївської ордена Трудового Червоного Прапора дослідної 

станції садівництва ім.. Л.П.Симиренка Міністерства сільського господарства УРСР с. Мліїв 

Городиш енського району Черкаської області  

Справ: 248; 1940, 1945–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 163; 1940, 1945–1976 рр. 

Накази: Міністерства сільського господарства УРСР (1952, 1955); Українського науково-

дослідного інституту садівництва (1955–1958, 1963); рішення облвиконкому (1968–1970). 

Статут станції (1971). 

Накази директора станції з основної діяльності (1946–1948, 1953, 1955, 1965, 1967, 1975, 

1976). 

Протоколи постійно-діючих виробничих нарад та документи до них (1972–1976). 

Виробничо-фінансові плани (1945–1950, 1953, 1956–1964, 1967–1976). 

Основні економічні показники роботи станції (1966–1975). Звіт про організаційно-

господарську діяльність станції (1946). 

Річні титульні списки та звіти з капітального будівництва (1964–1976). 

Довідки, відомості та звіти про роботу з кадрами (1946–1976). 

Плани з праці (1947, 1956–1976). Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1956–1964, 1967, 

1971–1976). Річні бухгалтерські звіти (1940, 1956–1976). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 85; 1956–1976 рр. 

Протоколи: профконференцій та документи до них (1970–1976); загальних зборів членів 

профспілки (1969–1976); засідань місцевого комітету (1966–1976). Звітні доповіді голови 

місцевого комітету (1966, 1967, 1971–1976). 

Плани роботи місцевого комітету (1969–1976). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1965–1968, 1972–1976). 

Колективні договори. 

Кошториси витрат (1966–1976). Річні фінансові звіти (1966–1976). 
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Ф. Р-5512  Городищенський цукрорафінадний комбінат ім.. ХVІ з’їзду КПРС Черкаського 

виробничо-аграрного об’єднання цукрової промисловості м. Городище Черкаської області 

Справ: 601; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 555; 1944–1977 рр. 

Документи: секретаря, головного інженера, головного технолога, відділів: планово-

економічного, праці і зарплати та кадрів, інженерів: з раціоналізації, з охорони праці і техніки 

безпеки та з технічного навчання, бухгалтерії, групи народного контролю, заводського 

комітету профспілки. 

 

 

Опис 2 

Справ: 46; 1978–1980 рр. 

Документи: секретаря, головного інженера, головного технолога, відділів: планово-

економічного, праці і зарплати та кадрів, інженерів: з раціоналізації, з охорони праці і техніки 

безпеки та з технічного навчання, бухгалтерії, групи народного контролю, заводського 

комітету профспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5513  Городищенський районний комітет професійної спілки працівників споживчої 

кооперації м. Городище Черкаської області  

Справ: 134; 1968–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 134; 1968–1996 рр. 

Постанови Черкаського обкому профспілки (1974–1981). 

Протоколи: районних звітно-виборних профконференцій та документи до них (1971, 1974, 

1976, 1979, 1981, 1984, 1986, 1988–1991, 1995); пленумів райкому та документи до них (1972, 

1975–1988, 1991, 1992, 1995, 1996); засідань та постанови президії райкому і документи до 

них (1974–1988, 1991–1996). 

Плани роботи райкому (1968–1981). 

Довідки про роботу райкому (1976, 1978, 1982–1983). Статистичні звіти: райкому з усіх видів 

діяльності (1970–1985); місцевих комітетів профспілки (1971, 1974, 1975). Звіти про роботу 

товариських судів (1980, 1981). 

Довідки про стан техніки безпеки та охорони праці на підприємствах районного споживчого 

товариства (1979, 1980). 

Колективні договори (1969–1981). Довідки про підсумки перевірянь виконання колективних 

договорів (1975–1981). 

Кошториси витрат (1971, 1972, 1975–1981, 1985). Річні фінансові звіти (1975–1981, 1984, 

1985). 
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Ф. Р-5514  Відділ торгівлі виконавчого комітету Городищенської районної Ради депутатів 

трудящих м. Городище Черкаської області  

Справ: 15; 1948–1950, 1955, 1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1948–1950, 1955, 1956 рр. 

Накази Черкаського облуправління торгівлі (1956); рішення, розпорядження: Київського 

облвиконкому (1950); Черкаського облвиконкому (1956); райвиконкому (1950, 1955, 1956). 

Квартальні плани роботи відділу (1949, 1950, 1955, 1956). Плани з товарообігу та звіт про 

його виконання (1956). 

Доповідні записки, довідки з питань розвитку державної торгівлі та громадського харчування 

(1956). 

Постанови, вказівки та звіти про встановлення цін колгоспної торгівлі та ставок базарних 

зборів (1948, 1949). 

 

 

 

 

Ф. Р-5515  Народний суд Городиш енського району м. Городище Черкаської області Справ: 

77; 1954–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 77; 1954–1977 р. 

Накази, постанови, рішення Черкаського облвідділу юстиції (1973–1977). 

Плани роботи та заходів суду (1958–1977). 

Квартальні статистичні звіти про роботу суду та судового виконавця (1956–1977). 

Листування суду з органами вищого рівня, листи та довідки з основних питань діяльності 

(1972–1977). Акти, довідки перевірянь роботи суду керівними органами. 

Документи узагальнення судової практики (1958–1977). 

Копії окремих ухвал та листування про їх виконання (1968–1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5516  Редакція газети «Колгоспні лани» - орган Городищенського райкому 

Комуністичної партії України та районної Ради народних депутатів м. Городище Черкаської 

області  

Справ: 86; 1944–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 86; 1944–1962, 1967–1981 рр. 

Плани роботи редакції (1970–1981). 

Звіти про роботу редакції (1967, 1969). Доповіді редактора на районних зборах робітничо-

сільських кореспондентів (1967, 1971–1981). 
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Листи і історії міста та району (1974–1981). 

Контрольні екземпляри газет. 

Кошториси витрат (1967–1981). Річні бухгалтерські звіти (1967–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5517  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва с. Воронівка Городищенського 

району Київської області  

Справ: 8; 1945–1952 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1945–1952 рр. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5518  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Комінтерну с. Воронівка 

Вільшанського району Київської області  

Справ: 7; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1944–1950 рр. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5519  Субботін Серафим Павлович (1921 р.н. -)–Герой Радянського Союзу. 

Справ: 18; 1921–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1921–1985 рр. 

Особисті документи. 

Документи: про громадсько-політичну діяльність С.П.Субботіна (1948–1985); з військово-

патріотичного виховання піонерів та школярів (1974–1984). 

Документи про брата А.П.Субботіна–Героя Радянського Союзу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5520  Черкаське виробничо-аграрне об’єднання садівничих радгоспів Головного 

управління по садівництву, виноградарству і виноробній промисловості при Раді Міністрів 

УРСР м. Черкаси Черкаської області  



2616 

 

Справ: 509; 1976–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 508; 1976–1986 рр. 

Накази начальника Головплодвинпрому УРСР (1976–1983). 

Статут об’єднання (1976). 

Накази генерального директора об’єднання з основної діяльності. 

Постанови та рішення Ради директорів об’єднання (1977–1982). 

Зведені п’ятирічні плани економічного та соціального розвитку об’єднання і п’ятирічні плани 

радгоспів. Зведені виробничо-фінансові плани об’єднання та виробничо-фінансові плани 

радгоспів. 

Аналізи, річні статистичні звіти про виконання норм вироблення та стану нормування праці і 

впровадження наукової організації праці (1976–1982). 

Плани заходів з підвищення родючості грунтів в радгоспах. Зведені статистичні звіти 

об’єднаня та звіти радгоспів про введення і освоєння сівозмін, підсумки сівби та збір урожаю 

сільськогосподарських культур. Заключні звіти  об’єднання та радгоспів про заготівлю 

кормів. 

Плани ветеринарно-профілактичних та протиепізоотичних заходів. П’ятирічні плани 

селекційно-племінної роботи. Ветеринарні звіти радгоспів. Річні статистичні звіти об’єднання 

та звіти радгоспів по стан тваринництва. 

Зведені річні статистичні звіти об’єднання та звіти радгоспів про механізацію тваринницьких 

приміщень, наявність автомобілів і тракторів, гаражів та персоналу, роботу автомобільного 

транспорту та собівартість грузових перевезень. 

Документи (довідки, таблиці показників, звіти) про винахідництво та  раціоналізаторську 

роботу. Плани та звіти про впровадження нової техніки, передової технології, механізації та 

автоматизації виробничих процесів в радгоспах (1977–1984). 

Плани державних капіталовкладень по об’єднанню, титульні списки з капітального 

будівництва (1979–1985). 

Зведені річні статистичні звіти об’єднаня та звіти радгоспів про потерпілих при нещасних 

випадках, пов’язаних з виробництвом та освоєння коштів на заходи з охорони праці. Зведені 

річні статистичні звіти об’єднання про виконання комплексних планів покращення умов 

охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів. 

Плани роботи з кадрами. Зведені річні статистичні звіти об’єднання та звіти радгоспів: про 

підготовку та підвищення кваліфікації кадрів сільського господарства; про чисельність 

працівників апарату управління, чисельність і склад спеціалістів та роз приділення всіх 

працюючих по займаних посадах. 

Соцзобов’язання працівників об’єднання та трудових колективів радгоспів (1977–1982, 1985). 

Документи (постанови, показники, довідки, характеристики) про підведення підсумків 

соцзмагання (1977–1979). 

Протоколи нарад головних бухгалтерів, об’єднаня та текст доповідей головного бухгалтера 

об’єднання на засіданнях Ради директорів радгоспів і зборах партійно-господарського активу 

(1976–1982). Штатні розписи, кошториси витрат об’єднання. Зведені річні бухгалтерські 

звіти об’єднання та пояснюючі записки до них. Річні бухгалтерські звіти радгоспів та 

пояснюючі записки до них. Документи (накази, протоколи, акти, довідки) ревізій та 

перевірянь виробничо-фінансової діяльності об’єднання та радгоспів. 

Ліквідаційний баланс об’єднання (1986). 

Документи: (протоколи, плани, звіти, списки) групи народного контролю (1983–1985); 

(протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1977–1984). 
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Опис 2 

Справ: 1 ; 1979–1985 рр. 

Інформації по виконання рішень та постанов радянських і партійних органів, направлені в 

Черкаській обком Компартії України. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5521  Виконавчий комітет Придніпровської районної Ради народних депутатів міста 

Черкаси м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 647; 1974–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 647; 1974–1985 рр. 

Протоколи: сесій райради та документи до них; засідань та рішення виконкому і документи 

до них. Розпорядження виконкому. 

Документи: (протоколи, положення, плани, звіти, списки) постійних комісій (плани, довідки, 

відомості) про роботу комісії з радянських традицій, свят та обрядів (1980–1985). 

Документи (плани, довідки, звіти, списки) з питань релігійних культів (1974–1983). 

Довідки, інформації про культурно-масову роботу (1974). Документи (зобов’язання, 

договори, довідки, підсумки) про організацію соцзмагання установ, організацій та 

підприємств району (1974, 1975); (протоколи, плани, довідки, інформації, звіти,  списки)про 

роботу органів громадської самодіяльності та позаштатного організаційного відділу, 

вуличних і квартальних комітетів, товариських судів, добровільних народних дружин, 

спостережної комісії. Відомості про органи громадської самодіяльності, комісії та 

депутатські групи, звітні дані з питань організаційно-масової роботи райради. 

Документи (протоколи, клопотання, характеристики, списки) про нагородження громадян  

району урядовими нагородами (1975–1980, 1985, 1986). 

Доповідні записки, довідки про розгляд листів, скарг та заяв громадян, з питань посилення 

боротьби зі злочинністю, правопорушеннями та пияцтвом, з організації змагання за зразковий 

громадський порядок та високу культуру (1976–1985). 

Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, виконкому та постійних комісій, 

організаційно-масову роботу, соціально-культурне будівництво в районі. 

Протоколи загальних зборів виборців по висуненню кандидатів у депутати райради, 

окружних виборчих комісій про реєстрацію кандидатів та голосування по виборах, заяви 

кандидатів про згоду балотуватися, картки персонального обліку депутатів, списки депутатів 

(1974–1977, 1979, 1980, 1982, 1985). Звітні дані, інформації про виконання наказів виборців 

(1974, 1977–1983). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1974, 1975, 1978–1985). Річні бухгалтерські звіти, Акти, 

довідки, пропозиції про перевіряння фінансово-господарської діяльності виконкому (1979–

1985). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки. 
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Ф. Р-5522  Черкаське обласне виробниче державно-колгоспне сортонасінневе об’єднання 

«Облсортнасіннєпром» управління сільського господарства виконавчого комітету Черкаської 

обласної Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 106; 1977–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 106; 1977–1985 рр. 

Документи (рішення, розпорядження, постанови, протоколи) про організацію об’єднання 

(1977, 1978). Статут об’єднання (1981). 

Накази начальника об’єднання з основної діяльності (1981–1085). 

Протоколи: засідань та постанови Ради об’єднання (1978–1983); зборів уповноважених 

насінницьких колгоспів області, постанови зборів та документи до них (1977–1979, 1981, 

1984). 

Документи: (накази, постанови, листування, агрономічні звіти, довідки) про основні питання 

роботи з насінництва зернових, олійних та інших культур; (плани, зведення, довідки, 

пояснюючі записки, розрахунки) про матеріально-технічну базу насінництва в області (1977–

1982). 

Листування з «Сортонасіннепромом» УРСР про роботу з кадрами (1978–1984). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5523  Смілянський міський комітет професійної спілки працівників місцевої 

промисловості і комунально-побутових підприємств м. Сміла Черкаської області  

Справ: 89; 1972–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1972–1975 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки. 

Протоколи: міських профконференцій (1972, 1974); засідань пленумів міського комітету; 

засідань президії міського комітету; звітно-виборних зборів в низових профорганізація (1974, 

1975). 

Перспективні та комплексні плани роботи міського комітету. 

Інформації про роботу міського комітету (1974, 1975). Статистичні звіти міського комітету та 

низових профорганізацій про членство, соцзмагання (1973–1975). 

Соцзобов’язання колективів підприємств місцевої промисловості (1975). Колективні 

договори низових профорганізацій (1973, 1974). 

 

Опис 2 

Справ: 61; 1976–1986 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки. 

Протоколи: міських профконференцій; засідань пленумів міського комітету; засідань президії 

міського комітету; звітно-виборних зборів в низових профорганізація. 

Перспективні та комплексні плани роботи міського комітету. 

Інформації про роботу міського комітету. Статистичні звіти міського комітету та низових 

профорганізацій про членство, соцзмагання. 

Соцзобов’язання колективів підприємств місцевої промисловості. Колективні договори 

низових профорганізацій. 
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Ф. Р-5524  Державна інспекція по закупівлях і якості сільськогосподарських продуктів по 

Черкаській області Міністерства заготівель СРСР м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 227; 1970–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 209; 1970–1985 рр. 

Накази, директивні вказівки, постанови колегії Міністерства заготівель УРСР (1970–1976, 

1982–1985); постанови, рішення, розпорядження облвиконкому (1974–1981). Директивні 

вказівки районним державним заготівельним інспекціям з рослинництва і тваринництва 

(1971–1974). 

Накази головного державного інспектора з основної діяльності. 

Протоколи обласних нарад з питань заготівель продуктів сільського господарства та тексти 

доповідей (1972, 1973). Положення про інспекцію (1971). 

Плани роботи держінспекції (1970–1981). 

Документи (доповідні записки, довідки, інформації, листування) про закупівлі та якість 

сільськогосподарських продуктів. Заключні звіти: про виконання планів закупівель 

сільськогосподарських продуктів та сировини (1972–1984); про контрактацію 

сільськогосподарських продуктів та сировини за договорами з колгоспами і радгоспами 

областей, показники контрактації по області та в розрізі районів. 

Зведення про групування господарств по області та районах, виконання державних планів на 

надпланових завдань з продажу продуктів рослинництва і тваринництва (1971–1983). 

Статистичні звіти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом та наявність автомашин 

(1975–1978). 

Статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, чисельність працівників 

апарату управління, чисельність та склад спеціалістів (1973–1985). 

Списки працівників обласної та районних держінспекцій (1970–1974). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Акти, довідки про перевіряння 

фінансово-господарської діяльності обласної держінспекції керівними органами (1982–1985). 

Протоколи, кошториси, звіти місцевого комітету профспілки (1982–1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 18; 1970–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету профспілки. 

Плани роботи місцевого комітету (1973. 1974). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Звіти про підсумки виборів місцевого комітету (1971–1974). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р-5525  Монастирищенська державна нотаріальна контора відділу юстиції виконавчого 

комітет Черкаської обласної Ради депутатів трудящих смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 8; 1974–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1974–1976 рр. 

Піврічні статистичні звіти про роботу контори та доповідні записки до них. Доповідні 

записки, довідки про результати перевіряння роботи контори, проведених працівниками 

олблвідділу юстиції (1974, 1976). 

Узагальнення нотаріальної практики. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5526  Жашківський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ м. Жашків Черкаської області  

Справ: 24; 1970–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1970–1976 рр. 

Протоколи: районних профконференцій 1971, 1976); засідань райкому. 

Плани роботи райкому (1970–1973). 

Статистичні звіти райкому з усіх видів діяльності (1970, 1971, 1976). 

Довідки про підсумки соцзмагання (1970, 1973, 1974). 

Кошториси витрат (1970–1973, 1976). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5528  Дирекція Чигиринської гідроелектростанції, що будується, Міністерства 

енергетики і електрифікації СРСР с. Вітове Чигиринського району Черкаської області  

Справ: 113; 1972–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 99; 1972–1980 рр. 

Наказ Міністерства енергетики і електрифікації СРСР про створення дирекції (1972). 

Накази директора станції з основної діяльності. 

Положення про дирекцію (1973). 

Документи (технічні проекти, титульні списки, кон’юктурні огляди, протоколи, плани) з 

будівництва. Звіти по обладнанню (1980). Акти: робочої комісії про приймання закінченого 

будівництва; приймання в експлуатацію державною комісією житлових будинків в м. 

Чигирин (1974, 1979, 1980). 

Книга обліку відтисків печаток та штампів (1973–1978). 

Плани з праці та фінансуванню. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські 

звіти. 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки (1980). 
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Опис 1м 

Справ: 14; 1977–1979 рр. 

Постанови президії Черкаського обкому профспілки працівників електростанцій і 

промислових підприємств (1977). 

Протоколи: звітно-виборних зборів колективу дирекції та документи до них (1977, 1978); 

загальних зборів колективу дирекції (1979); засідань місцевого комітету профспілки (1978, 

1979). 

Плани роботи місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошторис витрат (1979). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5529  Народний суд Чигиринського району м. Чигирин Черкаської області  

Справ: 67; 1944–1949, 1957–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 67; 1944–1949, 1957–1975 рр. 

Накази, розпорядження управління Міністерства юстиції Кіровоградської області (1944–

1946). 

Плани роботи суду (1947–1949, 1960–1975). 

Статистичні звіти про роботу суду з розгляду кримінальних та цивільних справ. Доповідні 

записки, довідки, акти про результати перевірянь суду (1962–1975).  

Узагальнення судової практики (1964–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5530  Чигиринська державна нотаріальна контора відділу юстиції виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Чигирин Черкаської області  

Справ: 49; 1955–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 49; 1955–1974 рр. 

Річні звіти про роботу контори (1955–1958. 1962–1974). Доповідні записки, довідки, акти про 

перевіряння роботи контори. 

Узагальнення нотаріальної практики (1956, 1957, 1960–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5531  Чигиринська восьмирічна школа-інтернат відділу народної освіти виконавчого 

комітету Чигиринської районної Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 137; 1959–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 137; 1959–1980 рр. 

Накази: Черкаського облвідділу народної освіти (1959–1965); Чигиринського райвідділу 

народної освіти (1965); рішення облвиконкому (1961); рішення, розпорядження 

райвиконкому (1959–1964, 1972). 

Протоколи: методичних нарад і семінарів учителів та вихователів (1960, 1961, 1971–1976); 

засідань педагогічної ради; засідань та плани роботи методичних об’єднань учнів і 

вихователів (1976–1980). 

Перспективний план розвитку допоміжної восьмирічної школи-інтернат (1976–1980). Плани 

учбово-виховної роботи (1959, 1960, 1964, 1967–1980). 

Річні звіти: про учбово-виховну роботу (1959–1961); учителів про виконання навчальних 

програм та виховну роботу (1966–1978). Документи інспекторських перевірянь школи (1966–

1975). Статистичні звіти школи на початок та кінець навчальних років (1966–1980). 

Звіти та відомості про успішність учнів (1959–1964). Річні статистичні звіти про рух учнів 

(1960–1964). 

Журнал обліку висновків та вказівок з наслідків внутрішкільного контролю (1975–1978). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5532  Галаганівська восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Чигиринської районної Ради депутатів трудящих с. Галаганівка Чигиринського району 

Черкаської області  

Справ: 118; 1947–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 118; 1947–1974 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради; методичних об’єднань учителів та засідань 

предметних комісій (1962–1968, 1971, 1972); засідань та плани роботи батьківських комітетів 

(1959–1975); засідань та плани роботи батьківських зборів (1954, 1955, 1959–1975). 

Плани навчально-виховної роботи (1954–1974). 

Статистичні звіти школи та річні письмові звіти учителів про виконання навчальних програм 

та виховну роботу (1951, 1954–1959, 1964, 1965). Акти, висновки, пропозиції інспекторських 

перевірянь школи (1952–1954, 1960–1966, 1972, 1973). 

Статистичні звіти школи та класних керівників про успішність учнів (1955–1974). 

Статистичні звіти школи та класних керівників про успішність учнів (1955–1974). 

Умови на соцзмагання між школами та акти перевіряння їх виконання (1970–1974). 

Акти при зміні директора школи (1951, 1953, 1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5533  Черкаський обласний міжколгоспний шляхово-будівельний трест 

«Облміжколгоспшляхбуд» Черкаського обласного міжколгоспного об’єднання по 

будівництву «Облміжколгоспбуду» м. Черкаси Черкаської області  
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Справ: 717; 1971–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 687; 1971–1985 рр. 

Постанови «Укрміжколгоспбуду», Черкаського «Облміжколгоспбуду» та рішення 

облвиконкому про організацію управління по будівництву доріг в колгоспах та реорганізацію 

його в трест (1970–1972). Протоколи зборів уповноважених колгоспів-пайовиків, рішення 

райвиконкомів та інші документи про створення міжколгоспних шляхо-будівельних дільниць 

(1970–1972). 

Накази: начальника управління з основної діяльності; керуючого трестом з основної 

діяльності (1972–1976). Розпорядження керуючого трестом з основної діяльності (1972–1981, 

1984, 1985). Спільні постанови адміністрації та об’єднаного комітету профспілки з основної 

діяльності (1981–1985). 

П’ятирічні плани: економічного та соціального розвитку тресту (1981–1985); розвитку 

шляхо-будівельних організацій (1971–1975). Зведені будівельно-промислово-фінансові плани 

тресту (1978–1985). Будівельно-промислово-фінансові плани: тресту; міжколгоспних 

шляхово-будівельних управлінь та дільниць. 

Аналізи виробничо-господарської діяльності тресту (1976–1985). Основні показники 

будівельно-промислово-фінансових планів (1972–1976). 

Річні статистичні звіти про роботу міжколгоспних шляхо-будівельних організацій про 

виконання планів підрядних робіт (1971–1973). Зведені річні статистичні звіти про виконання 

планів введення потужностей та планів будівельної продукції по тресту і підвідомчим 

організаціям (1981–1985). 

Зведені річні статистичні звіти про механізацію трудомістких та важких робіт, наявність 

автомобілів, гаражів та персоналу, роботу грузового автотранспорту та собівартість 

автоперевезень. 

Зведені річні статистичні звіти про виконання планів впровадження нової техніки  та 

організаційно-технічних заходів (1981–1985). План, зведені статистичні звіти тресту та 

статистичні звіти підвідомчих організацій з раціоналізації і винахідництва (1976–1985). 

Документи (комплексні плани, показники, звіти, інформації, звіти про потерпілих при 

нещасних випадках) з охорони праці та техніки безпеки (1971, 1972, 1975–1985). 

Зведені річні статистичні звіти тресту та річні статистичні звіти підвідомчих організацій про 

роботу з кадрами, чисельність та склад спеціалістів, чисельність працівників та роз 

приділення всіх працюючих по займаних посадах. Річні статистичні звіти про чисельність і 

склад бригад, виконання норм вироблення, застосування акордної оплати праці та рух за 

комуністичну працю. 

Документи (зобов’язання, договори, протоколи, показники, подання) про соцзмагання 

колективів тресту та підвідомчих організацій. 

Штатні розписи тресту (1981–1983). Зведені річні бухгалтерські звіти тресту. Річні 

бухгалтерські звіти підвідомчих організацій. Акти комплексних ревізій виробничої і 

фінансово-господарської діяльності тресту та підвідомчих організацій (1975–1985). 

Документи (протоколи, колективні договори і акти їх перевіряння, кошториси, звіти) 

об’єднаного комітету профспілки (1981–1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 30; 1978–1980 рр. 
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Протоколи: профконференцій та документи до неї (1978); засідань президії об’єднаного 

комітету профспілки (1979, 1980); звітно-виборних зборів первинних профорганізацій (1979, 

1980). 

Плани роботи та основні заходи  об’єднаного комітету (1979, 1980).  

Статистичні звіти об’єднаного комітету та первинних профорганізацій про профспілкове 

членство, соцзмагання, навчання профактиву. 

Відомості про виконання умов Всесоюзного громадського огляду праці, побуту та 

відпочинку жінок. 

Колективні договори тресту та міжколгоспних шляхо-будівельних управлінь. Протоколи та 

акти про перевіряння виконання умов колективних договорів.  

Кошториси витрат об’єднаного комітету профспілки та первинних профорганізацій (1979). 

Річні фінансові звіти об’єднаного комітету та первинних профорганізацій: по профбюджету 

(1978, 1980); по державному соціальному страхуванню (1979, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5534  Канівський електромеханічний завод «Магніт» Міністерства радіопромисловості 

СРСР м. Канів Черкаської області  

Справ: 496; 1968–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 496; 1968–1982 рр. 

Накази Міністерства радіопромисловості СРСР. 

Накази директора заводу та розпорядження головного інженера з основної діяльності. Накази 

керівника підприємства з основної діяльності (1970–1982). Журнали реєстрації: наказів 

директора заводу та розпоряджень головного інженера (1970–1982); наказів керівника 

підприємства (1972, 1977–1982). 

Протоколи виробничих нарад при директорові заводу (1970). 

Плани собівартості продукції, ліміти та кошториси витрат на виробництво (1969–1971). 

Плани впровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації виробничих 

процесів (1973–1982). Плани та річні звіти з капітального будівництва. Документи: 

(тематичні плани, авторські свідоцтва ,звіти, журнали реєстрації заяв) з раціоналізації та 

винахідництва(1971–1982); (плани, довідки, відомості, звіти) з наукової організації праці 

(1972–1982). Плани, текстові звіти та аналізи якості продукції, яка випускається заводом 

(1971–1982). Довідки з охорони праці і техніки безпеки та річні статистичні звіти про 

потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом (1972–1982). 

Плани підготовки і підвищення кваліфікації кадрів та звіти про їх виконання, статистичні 

звіти про роботу з кадрами (1970–1982). 

Соцзобов’язання коллективу заводу та звіти про їх виконання (1970–1982). 

Плани і ліміти з праці та статистичні звіти про їх виконання (1969–1971). Штатні розписи 

(1969–1975). Кошториси витрат (1970, 1976). Річний бухгалтерський звіт (1970). 

Документи: (постанови, плани, акти перевірянь, звіти) групи народного контролю (1980–

1982); (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 
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Ф. Р-5535  Черкаське обласне виробниче аграрно-промислове об’єднання по плодоовочевій 

продукції «Черкасиплодоовочгосп» Міністерства плодоовочевого господарства УРСР м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 264; 1981–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 248; 1981–1986 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-економічного, торгівлі і заготівлі, агрономічного та 

зооветеринарного, груп: по механізації і переробці продукції, по будівництву, з організації, 

нормуванню та оплаті праці, старшого економіста з підготовки кадрів, головного спеціаліста 

з охорони праці і техніки безпеки, бухгалтерії, профспілкового комітету. 

 

 

Опис 1д 

Справ: 15; 1981–1983 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-економічного, торгівлі і заготівлі, агрономічного та 

зооветеринарного, груп: по механізації і переробці продукції, по будівництву, з організації, 

нормуванню та оплаті праці, старшого економіста з підготовки кадрів, головного спеціаліста 

з охорони праці і техніки безпеки, бухгалтерії, профспілкового комітету. 

 

 

Опис 2 

Справ: 1; 1981–1985 рр. 

Доповідні записки, довідки про виконання постанов та розпоряджень партійних і радянських 

органів. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5536  Черкаське обласне міжгосподарське виробниче об’єднання по птахівництву 

управління сільського господарства виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

народних депутатів м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 41; 1983–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1983–1985 рр. 

Накази головного об’єднання з основної діяльності. 

Протоколи засідань Ради об’єднання та документи до них (1983, 1985). 

Плани роботи об’єднання. Виробничо-фінансові плани інкубаторно-птахівничих 

підприємств. 

Довідки, відомості про роботу об’єднання, представлені в органи вищого рівня. Зведені 

зоотехнічні звіти об’єднання та річні зоотехнічні звіти інкубаторно-птахівничих підприємств. 

Протоколи розгляду звітів з виробничо-фінансової діяльності інкубаторно-птахівничих 

підприємств (1983, 1984). 

Одноразові статистичні звіти про чисельність працівників апарату управління та роз 

приділення всіх працюючих по займаних посадах (1983, 1984). 

Штатні розписи об’єднання та інкубаторно-птахівничих підприємств. 
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Протоколи звітно-виборних профзборів, загальних зборів членів профспілки та засідань 

профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5537  Золотоніська швейна фабрика Черкаського виробничого об’єднання Міністерства 

легкої промисловості УРСР м. Золотоноша Черкаської області  

Справ: 232; 1944–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 229; 1947–1958, 1963–1975 рр. 

Накази: Головного управління швейної промисловості (1955); тресту швейної промисловості 

(1958); облуправління легкої промисловості (1953). 

Протоколи виробничих нарад (1953). 

П’ятирічний план з випуску продукції (1971–1975). Техніко-промислово-фінансові плани 

(1951–1953, 1966–1969). Виробничо-фінансові плани (1948–1950, 1954, 1963–1975). 

Довідки, показники роботи фабрики (1947, 1975). 

Документи (протоколи, інформації, звіти) з раціоналізації та винахідництва (1966–1975). 

Плани та звіти з наукової організації праці (1967–1975). Інформації, довідки, відомості про 

стан охорони праці і техніки безпеки, хід проведення огляду використання резервів економії 

матеріальних та енергетичних ресурсів (1969). 

Плани потреби в кадрах, інформації та статистичні звіти про роботу з кадрами (1954–1960, 

1963–1971, 1974, 1975). 

Соцзобов’язання колективу фабрики та відомості про їх виконання (1958, 1963–1975). 

Колективні договори та акти перевіряння їх виконання (1963–1975). 

Фінансові плани (1951, 1952, 1963–1975). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 

бухгалтерські звіти. Акти документальних ревізій господарсько-фінансової діяльності 

фабрики (1964–1975). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) фабричного комітету профспілки 

(1952–1958, 1963–1965). 

 

 

Опис 2 

Справ: 3; 1944–1946 рр. 

Щомісячні статистичні звіти з основних показників роботи (1945). 

Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5538  Трест «Умансільбуд» Міністерства сільського будівництва УРСР м. Умань 

Черкаської області  

Справ: 229; 1977–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 229; 1977–1985 рр. 
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Наказ Міністерства сільського господарства УРСР про організацію тресту (1977). Накази 

Міністерства сільського господарства УРСР (1980–1985). 

Статут тресту (1978). 

Накази керуючого тресту з основної діяльності. Розпорядження керуючого трестом (1980–

1985). 

Протоколи оперативних нарад (1982–1985). 

Плани: економічної роботи тресту (1980); комплексної інженерної підготовки виробництва 

тресту; товарної будівельної продукції та об’єму будівельно-монтажних робіт тресту (1982–

1985); підрядних будівельно-монтажних робіт пересувних механізованих колон (1982, 1983); 

з праці в будівництві тресту та пересувних механізованих колон (1981–1985). 

Бюлетні техніко-економічних показників тресту. Зведені річні статистичні звіти тресту та 

підвідомчих організацій про виконання планів з праці в будівництві (1981–1985). Звіти тресту 

та підвідомчих організацій про собівартість і якість будівельно-монтажних робіт. Звіти та 

відомості тресту про виконання особистих бригадних виробничих планів, роботу бригад, 

втрати робочого часу та виконання норм вироблення (1979–1985). Річні статистичні звіти 

тресту та підвідомчих організацій про виконання планів введення в дію потужностей, 

основних фондів і лімітів капітальних вкладень (1982–1985). 

Документи (протоколи, плани, річні статзвіти, кошториси) з раціоналізації та винахідництва. 

Плани-завдання, розрахунки, статистичні звіти про розвиток та впровадження нової техніки 

(1980–1985). Документи: (накази, плани, довідки, звіти) з охорони праці і техніки безпеки. 

Довідки та річні звіти про роботу з кадрами. 

Довідки про стан претензійно-позовної роботи (1982–1984). 

Фінансові плани тресту (1979–1985). Штатні розписи, кошториси витрат тресту та 

підвідомчих організацій. Зведені річні бухгалтерські звіти тресту. Річні бухгалтерські звіти 

підвідомчих організацій. Документи (акти, розпорядження, зведення, відомості) комплексних 

ревізій фінансово-господарської діяльності тресту (1980–1985). Ліквідаційні баланси тресту 

та підвідомчих організацій (1985). 

Документи (протоколи, плани, акти перевірянь, списки) групи народного контролю (1981–

1985); (протоколи, розрахункові відомості, кошториси, звіти) об’єднаного профспілкового 

комітету (1979–1985); протоколи, звіти місцевого комітету профспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5539  Народний суд Драбівського району смт. Драбів Драбівського району Черкаської 

області  

Справ: 34; 1958–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ 34; 1958–1961, 1965–1975 рр. 

Плани роботи суду (1972, 1974). 

Статистичні звіти про роботу суду (1959–1961, 1965–1975). Статистичні дані та звіти про 

роботу судового виконавця (1959–1961). 

Узагальнення судової практики. 
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Ф. Р-5540  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Вільшанської районної Ради 

депутатів трудящих с. Вільшана Вільшанського району Київської області  

Справ: 28; 1944–1946 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1944–1946 рр. 

Накази, розпорядження Київського облвідділу  охорони здоров’я (1944, 1945). 

Доповідні записки, довідки, відомості, надіслані обласному та районному відділам з питань 

охорони здоров’я трудящих та організації роботи медичних установ (1944, 1945). Звіти, 

відомості про санітарно-профілактичну роботу відділу та підвідомчих установ (1945). Звіти: 

про роботу відділу та підвідомчих установ (1945). Звіти: про роботу відділу та підвідомчих 

установ (1944, 1945); лікувальних установ про інфекційні захворювання в районі (1945). 

Звіти, відомості про роботу акушерських пунктів. Звіти, акти: про роботу дитячих садків; про 

дітей-сиріт. 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу та підвідомчих установ (1944, 1945). 

Бухгалтерські звіти відділу та підвідомчих установ (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5541  Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Городищенської міської 

Ради депутатів трудящих м. Городище Черкаської області  

Справ: 5; 1963–1964 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1963, 1964 рр. 

Акти, довідки про перевіряння роботи відділу керівними органами. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5542  Городищенське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого об’єднання по 

виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства м. Городище Черкаської 

області  

Справ: 184; 1961–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 184; 1961–1980 рр. 

Накази, розпорядження керуючого об’єднання з основної діяльності (1966–1980). 

П’ятирічний план розвитку об’єднання (1971–1975). Плани заходів об’єднання (1976–1980). 

Виробничо-торгівельно-фінансові плани: об’єднання (1966, 1976, 1980); відділень (1967, 

1969). 

Економічний паспорт об’єднання (1976–1980). 
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Аналізи виробничої та постачальницької діяльності об’єднання (1964–1980). Довідки, 

відомості про роботу об’єднання (1964–1980). Довідки, відомості про роботу об’єднання 

(1975–1980). 

Довідки, відомості про наявність автомашин, тракторів та сільськогосподарської техніки 

(1968, 1973–1978). 

Документи (протоколи, заяви, схеми, розрахунки, журнал реєстрації) з раціоналізації та 

винахідництва (1971–1980). Плани розвитку та впровадження нової техніки (1974–1980). 

Звіти з техніки безпеки, про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом 

(1964–1972, 1975–1980). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1965, 1966). 

Документи: (протоколи, звітні доповіді, плани, акти, довідки, звіти) групи народного 

контролю (1969, 1973–1980); (протоколи, звітні доповіді, плани, довідки, про підсумки 

соцзмагань, колдоговір) робітничого комітету профспілки (1964–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5543  Вільшанська машинно-тракторна станція с. Вільшана Вільшанського району 

Черкаської області  

Справ: 12; 1955–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1955–1958 рр. 

П’ятирічний план розвитку станції та довідка про його виконання (1955–1960). План роботи 

станції (1956). Державний план розвитку сільського господарства (1955). 

Довідки, відомості: про виконання перспективного плану колгоспами району (1955); про 

роботу станції (1955, 1956). 

Документи учасників Всесоюзної сільськогосподарської виставки (1956). Списки передовиків 

тваринництва по колгоспах району (1955). 

Список колгоспників, які притягаються до обов’язкових поставок державі. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5544  Тальнівська машинно-тракторна станція № 1 м. Тальне Черкаської області Справ: 

97; 1939–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 97; 1939–1958 рр. 

Накази: Народного комісаріату землеробства СРСР (1944–1946); Народного комісаріату 

земельних справ УРСР (1945); Міністерства технічних культур СРСР (1946); Міністерства 

землеробства УРСР (1946); Київського обласного земвідділу (1946); рішення райвиконкому 

(1954–1956). 

Протоколи: нарад та загальних зборів працівників і службовців (1945); засідань Ради станції 

(1952, 1953); виробничих нарад голів колгоспів, агрономів та механізаторів (1947). 

Виробничо-фінансові плани (1944–1958). Державні плани розвитку сільського господарства в 

колгоспах зони станції (1954, 1955). Зведений план розвитку сільського господарства по зоні 
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станції (1956). Плани: агрономічних робіт по дільницях зони станції (1951); розвитку 

тваринництва в колгоспах району (1954). Річні плани роботи станції (1946, 1948). 

Агрономічні звіти (1947–1950, 1953). Зведені річні звіти по колгоспах зони станції (1951–

1957). Виконавчі звіти про виконання колгоспами обов’язкових поставок, натуроплати за 

проведені роботи станцією (1956). звіти про виконання плану заготівель та закупівель 

сільськогосподарських продуктів колгоспами (1956). Зведені відомості: про кількість 

лісополос в районі (1949–1953); з обліку захисних лісонасаджень (1953–1960). 

Штатні розписи (1944–1958). Кошториси витрат (1947–1958).Річні бухгалтерські звіти. 

Документи з реорганізації станції (1958). 

 

 

 

 

Ф. Р-5545  Тальнівська ремонтно-технічна станція м. Тальне Черкаської області  

Справ: 6; 1958–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1958–1960 рр. 

Виробничо-фінансовий план (1959). 

Штатний розпис (1958). Кошториси витрат (1958, 1960). Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5546  Фінансовий відділ виконавчого комітету Тальнівської районної Ради народних 

депутатів м. Тальне Черкаської області 1944–1980 рр. 

Справ: 609; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 143; 1944–1962 рр. 

Документи секретаря, інспекції: бюджетної, по шахтах, по фінансуванню місцевого 

господарства та державних доходів, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 397; 1965–1976 рр. 

Документи секретаря, інспекції: бюджетної, по шахтах, по фінансуванню місцевого 

господарства та державних доходів, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 69; 1977–1980 рр. 

Документи секретаря, інспекції: бюджетної, по шахтах, по фінансуванню місцевого 

господарства та державних доходів, бухгалтерії. 
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Ф. Р-5548  Уманський районний комітет професійної спілки медичних працівників м. Умань 

Черкаської області  

Справ: 39; 1960–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1960–1976 рр. 

Постанови Президії Черкаського обкому профспілки (1963, 1964). 

Протоколи: районних конференцій медичних працівників (1969, 1971, 1974, 1976); засідань 

президії райкому (1963, 1970–1976). 

Звіти про роботу райкому (1969–1971, 1974–1976). 

Кошториси витрат (1960–1967, 1974, 1975). Річні фінансові звіти (1960–1965, 1974–1976). 

 

 

 

 

Ф. Р-5549  Колекція. Учасники Великої Вітчизняної війни 

Справ: 127; 1936–2002 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1941–1945 рр. 

Документи (картка учасника війни, копії характеристики та посвідчення, особисті 

фотографії) Толмачова Миколи Григоровича. 

 

 

Опис 2 

Справ: 3; 1941–1945 рр. 

Документи (характеристика, довідки, опис подвигу) про бойовий шлях; почесні грамоти, 

вітальні листівки, особисті фотографії Романа Олексія Петровича–Героя Радянського Союзу, 

учасника боїв за звільнення Черкаської  області. 

 

 

Опис 3 

Справ: 2; 1936–1974 рр. 

Службові характеристики, рекомендації, особисті фотографії Суденка Григорія 

Євтихійовича. 

 

 

Опис 4 

Справ: 6; 1939–1941, 1944, 1963, 1970, 1974, 1975, 1983–1988 рр. 

Документи (спогади, статті з газет, листи, списки членів партизанського руху та членів 

підпільних організацій, особисті фотографії) Митрофанова Тимофія Віссаріоновича–

партизана Черкаського партизанського батальону. 

 

 

Опис 5 

Справ: 1; 1945 р. 

Фотографія гарматної обслуги та її фоторепродукція, передана Хмельницьким Іллею 

Олександровичем–учасником війни. 
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Опис 6 

Справ: 72; 1939–1947, 1962, 1966–2002 рр. 

Спогади, нариси учасників війни. 

 

 

Опис 7 

Справ: 6; 1985–1992 рр. 

Документи (історія полку, карти військових дій, алфавітний список офіцерів, іменний 

покажчик, список місць поховання бійців (про військові дії, біографія, особисті фотографії, 

вірші Колесніченка Сергія Михайловича–учасника війни. 

 

 

Опис 8 

Справ: 34; 1939–1999 рр. 

Нариси, статті, репродукції портретів Героїв Радянського Союзу, фотографії моряків 

монітора «Ударний»; макет книги «Последний бой корабля» та матеріали до неї; особисті 

документи Березовського Олександра Олександровича–учасника війни, архівіста. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5551  Канівське культурно-освітнє училище управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Канів Черкаської області  

Справ: 385; 1957–1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 330; 1957–1977 рр. 

Накази, рішення, розпорядження органів вищого рівня. 

Акти приймання документів від Бєлгород-Дністровського технікуму (1957). 

Протоколи: засідань та плани роботи педагогічної ради; засідань та плани роботи методичних 

комісій; по зарахуванню учнів (1958, 1959, 1967–1977); засідань державної екзаменаційної 

комісії (1958, 1965–1969); засідань комісії з розподілу молодих спеціалістів та документи до 

них (1958–1970, 1973, 1976). 

Плани навчально-виховної та політично-масової роботи. 

Листування з органами вищого рівня про діяльність училища. Річні звіти училища та 

викладачів про навчально-виховну роботу та методичну роботу. Документи (протоколи, 

плани, звіти, списки) про роботу заочного відділу (1958–1970, 1976, 977). Звіти учителів про 

проходження студентами практики (1958, 1974–1977). 

Статистичні звіти: про рух контингенту учнів; про наявність та рух кадрів (1959–1977). 

Книги та журнали обліку взаємо відвідувань уроків викладачами. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 55; 1959–1979 рр. 
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Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1959, 1961, 1965–1978); засідань місцевого 

комітету (1960–1972, 1977–1979). Звітні доповіді голови місцевого комітету (1963, 1967). 

Плани роботи та заходи місцевого комітету (1966–1977). 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності (1960–1973). 

Кошториси витрат (1961, 1962, 1965–1973). Річні фінансові звіти (1960- 1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р- 5552  Звенигородська районна Рада голів профспілкових організацій працівників 

культури м. Звенигородка Черкаської області  

Справ: 30; 1969–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1969–1975 рр. 

Протоколи: районної конференції працівників культури (1974); засідань президії райкому. 

Плани роботи райкому (1972–1975). 

Кошториси витрат (1972–1975). Річні фінансові звіти (1971–1975). 

 

 

Опис 2 

Справ: 13; 1976–1988, 1994–1996 рр. 

Протоколи: районної конференції працівників культури; засідань президії райкому. 

Плани роботи райкому. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5553  Шевченківське відділення Одеської Ордена Трудового Червоного Прапора 

залізниці Міністерства шляхів сполучення СРСР ст. Шевченкове, м. Сміла Черкаської області  

Справ: 1205; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 553; 1944–1970 рр. 

Документи: контори відділення залізниці, відділів: технічного, фінансового, планово-техніко-

економічного, праці і зарплати, руху, пасажирського, грузового, кадрів, охорони праці та 

техніки безпеки, сектору обліку, служби шляху, технічного бюро відділення, бюро з 

раціоналізації та винахідництва, районної Ради науково-технічного товариства, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 223; 1971–1980 рр. 

Документи: контори відділення залізниці, відділів: технічного, фінансового, планово-техніко-

економічного, праці і зарплати, руху, пасажирського, грузового, кадрів, охорони праці та 

техніки безпеки, сектору обліку, служби шляху, технічного бюро відділення, бюро з 

раціоналізації та винахідництва, районної Ради науково-технічного товариства, бухгалтерії. 
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Опис 1м 

Справ: 439; 1944–1980 рр. 

Протоколи: районних профконференцій профспілки працівників залізничного транспорту 

відділення та документи до них (1949, 1954–1971); пленумів райкому профспілки та 

документи до них (1949, 1950, 1954–1973, 1979, 1980); засідань президії райкому (1949–1973, 

1979, 1980); зборів профактиву райкому (1954–1973, 1978, 1979); звітно-виборних зборів 

місцевих комітетів (1954–1968). 

Перспективні плани роботи райкому (1977–1979). 

Зведені статистичні звіти райкому та статистичні звіти місцевих комітетів про профспілкове 

членство, соцзмагання, навчання профактиву (1951–1973, 1979, 1980). 

Аналізи, доповідні записки та звіти технічного інспектора про стан роботи з охорони праці і 

техніки безпеки, річні статистичні звіти про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з 

виробництвом (1948–1975). 

Документи (зобов’язання, протоколи, відомості, звіти, рапорти) про підсумки роботи та 

виконання соцзобов’язань (1950–1967). Колективні договори підвідомчих організацій та 

документи про підсумки їх виконання (1949, 1956–1970, 1973–1975, 1979). 

Зведені профбюджети та фінансові звіти про їх виконання (1944–1973, 1980). Бюджети 

державного страхування та відомості про їх виконання (1951–1973, 1980). Штатні розписи, 

кошториси витрат піонерських таборів (1944–1973). Кошториси прибутків та витрат місцевих 

комітетів (1958–1973). Річні фінансові звіти місцевих комітетів (1946–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5554  Відділ культури виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних депутатів 

м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 97; 1976–1989 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 97; 1976–1989 рр. 

Накази, постанови, рішення органів вищого рівня (1976–1978). 

Накази завідуючого відділом з основної діяльності (1980–1989). 

Плани роботи нарад та семінарів працівників культурно-освітніх установ (1976–1978). 

Протоколи засідань та плани роботи Ради з культурного будівництва при відділі (1983–1989). 

Комплексні плани культурно-освітньої роботи та ідейно-політичного виховання трудящих 

міста (1982–1986). Перспективні плани роботи відділу (1981–1983, 1988, 1989). Плани 

роботи: відділу (1978–1981, 1984); культурно-освітніх установ району (1976–1982, 1985). 

Показники розвитку культури міста (1981–1985). Плани та інформації з питань керівництва, 

організації і методики культурно-освітньої роботи (1976–1978). Доповідні записки, довідки та 

листування з органами вищого рівня про культурно-масову роботу (1970–1984). Звіти 

культурно-освітніх установ міста про ідейно-політичну та культурно-масову роботу (1979–

1984). 

Список музеїв на громадських засадах та установ культури в місті (1979–1981). 

Накази, програми, інформації з організації та проведення свят і масових заходів (1976–1978). 

Аналізи, довідки, звіти про роботу з кадрами (1976–1983). Статистичні звіти про чисельність 

працівників апарату управління, чисельність і склад спеціалістів та роз приділення всіх 
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працюючих по займаних посадах (1979, 1983–1986). Списки культурно-освітніх установ 

району та працівників (1976–1978). 

Соцзобов’язання колективів культурно-освітніх установ та звіти про їх виконання. 

Штатні розписи, кошториси витрат (1976–1985). Річні бухгалтерські звіти. Акти комплексних 

перевірянь виробничої та фінансово-господарської діяльності відділу (1980–1986). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5555  Радгосп «Маньківський» Черкаського спеціалізованого тресту м’ясо-молочних 

радгоспів смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області  

Справ: 122; 1970–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 92; 1970–1980 рр. 

Постанови, рішення органів вищого рівня (1972, 1975–1978). 

Накази директора радгоспу з виробничих питань. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1977–1980). 

П’ятирічний план розвитку господарства радгоспу (1976–1980). Виробничо-фінансові плани. 

Аналізи господарської діяльності радгоспу (1976–1980). Основні показники виробничо-

фінансових планів (1971–1979). 

Титульні списки, кошториси, акти з капітального будівництва (1976–1978). Звіти з підготовки 

та комплектування кадрів радгоспу (1979, 1980). 

Звіти по тваринництву (1973–1980). 

Соцзобов’язання працівників радгоспу (1976–1978). 

Штатні розписи (1971–1980). Кошториси витрат (1979, 1980). Річні бухгалтерські звіти. Акти 

ревізій виробничо-фінансової діяльності радгоспу (1974, 1975). 

 

 

Опис 2м 

Справ: 30; 1973–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1976–1981); засідань робітничого комітету 

(1979–1981). 

Плани роботи робітничого комітету (1977–1981). 

Акти перевіряння роботи робітничого комітету керівними органами (1974, 1975, 1978–1980). 

Статистичні звіти робітничого комітету про профспілкове членство та кількість членів 

профспілки. 

Кошториси витрат (1974–1981). Річні фінансові звіти (1974–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5556  Черкаський об’єднаний авіазагін Українського ордена Трудового Червоного 

Прапора  управління цивільної авіації Міністерства цивільної авіації СРСР м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 242; 1966–1980 рр. 
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Опис 2 

Справ: 242; 1966–1980 рр. 

Накази начальника Українського управління цивільної авіації (1966, 1975–1981). 

Накази та розпорядження командира авіазагону з основної діяльності. Накази командира 

льотного загону з основної діяльності. Журнали реєстрації наказів командира авіазагону з 

основної діяльності та з особового складу (1967–1973). 

Комплексні плани: економічного та соціального розвитку авіапідприємства (1971–1975); 

основних заходів (1978, 1979). 

Документи: (аналізи, показники, відомості, звіти) з усіх питань діяльності авіазаводу; (плани 

авіа хімічних робіт, договори, показники, довідки) про застосування авіації в народному 

господарстві та роботу загону на авіа хімічних роботах (1971–1980). 

Документи (протоколи засідань технічної Ради, довідки, показники, звіти, журнали 

реєстрації) з раціоналізації та винахідництва. Плани, титульні списки з капітального 

будівництва (1978–1980). Плани заходів, показники, звіти з наукової організації праці (1971–

1975, 1980). Річні статистичні звіти про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з 

виробництвом та освоєння коштів на заходи з охорони праці (1968–1980). 

Документи (плани потреби в кадрах, статзвіти про чисельність і склад спеціалістів, списки 

передовиків, нагородні листи, виробничі характеристики) про роботу з кадрами (1970–1974, 

1977–1985). 

Плановий фонд зарплати та плани з праці (1975–1980). Аналізи, показники виконання планів 

з праці (1975–1980). Штатні розписи (1971–1975). Річні бухгалтерські звіти (1971–1980). 

Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності авіазагону (1975–1980). 

Документи: (постанови, протоколи, довідки, звіти) групи народного контролю (1979–1985); 

(протоколи, плани, колдоговір, соцзобов’язання, постанови) профспілкового комітету (1968–

1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5557  Кам’янський спиртовий комбінат Українського промислового об’єднання 

спиртової промисловості «Укрголовспиртпром» с. Косари Кам’янського району Черкаської 

області  

Справ: 92; 1977–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 92; 1977–1980 рр. 

Протоколи: засідань технічної Ради комбінату; засідань бюро економічного аналізу та 

документи до них: спирткомбінату; спиртзаводу (1977, 1978). Доповіді директора комбінату 

на загальних зборах працівників і службовців (1979, 1980). 

Техніко-промислово-фінансові плани: комбінату; заводу (1977, 1978). 

Інформації про діяльність комбінату, представлені в органи вищого рівня. Економічна 

довідка на аналізи виробничо-господарської діяльності комбінату. 

Статистичні звіти комбінату та заводу про впровадження нової техніки (1978). Документи 

(плани, звіти, заяви, розрахунки) з раціоналізації та винахідництва. Статистичні звіти з 

наукової організації праці. Протоколи, плани роботи, звіти про роботу науково-технічного 

товариства. Плани роботи, звіти з охорони праці і техніки безпеки. 

Статистичні звіти комбінату та заводу про роботу з кадрами. Список осіб комбінату, 

представлених до нагородження (1977). 
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Соцзобов’язання колективів та підсумки їх виконання: комбінату; заводу (1977, 1978). 

Колективні договори та підсумки їх виконання: комбінату (1977); заводу (1977, 1978). 

Штатні розписи, кошториси витрат: комбінату; заводу (1977, 1978). Річні бухгалтерські звіти: 

комбінату; заводу (1977, 1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5558  Черкаська дирекція газопроводів, що будуються, виробничого об’єднання 

«Укргазпром» Міністерства газової промисловості СРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 132; 1974–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 126; 1974–1987 рр. 

Наказ Міністра газової промисловості СРСР про створення дирекції (1974). Накази міністра 

газової промисловості СРСР, директорів об’єднань (1974–1981). 

Накази директора дирекції з основної діяльності (1976–1987). Положення про дирекцію 

(1974, 1981). 

Листування з об’єднаннями, Черкаським облвиконкомом, міськвиконкомом та з іншими 

організаціями про розміщення дирекції, її участь у соціально-культурному будівництві в 

області (1974–1978). Договір на дружнє співробітництво колективів головних інженерів 

підрядчика «Союзінтергазбуд», «Союзінтергазпром» та «Анлагенбау» (НДР) на російських та 

інших умовах (1977). Договори, угоди та інші документи про порядок зустрічі, розміщення, 

організації праці та побуту іноземних спеціалістів (1977–1979). 

Плани капітальних вкладень і фінансування, титульні списки з капітального будівництва 

(1975–1986). Кон’юктурні огляди про хід будівництва газопроводу (1976–1979). Річні звіти 

про капітальні вкладення на будівництво (1982–1987). Акти державної комісії про приймання 

в експлуатацію газопроводів та їх ділянок (1982–1987). 

Висновки об’єднання з різних звітів дирекції (1975–1977). 

Річні звіти про роботу з кадрами. 

Соцзобов’язання колективу дирекції та довідки про їх виконання (1975–1983). 

Плани з праці. Статистичні звіти про виконання планів з праці (1982–1986). Штатні розписи, 

кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету профспілки (1982–1986). 

 

 

Опис 2 

Справ: 6; 1975–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1975–1979); засідань місцевого комітету 

профспілки. 

Статистичні звіти місцевого комітету про профспілкове членство та соцзмагання. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р-5559  Корсунь-Шевченківська швейна фабрика Черкаського виробничого швейного 

об’єднання Міністерства легкої промисловості УРСР м. Корсунь-Шевченківський Черкаської 

області  

Справ: 287; 1946–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 263; 1946–1979 рр. 

Статут фабрики (1955) 

Протоколи виробничих нарад (1965, 1966); технічних нарад (1951, 1976–1979). 

П’ятирічні плани розвитку фабрики (1955–1970). Техніко-промислові плани (1959–1978). 

Виробничі плани (1953–1958, 1961, 1967–1971). Плани організаційно-технічних заходів із 

забезпечення виконання планів виробництва (1973–1979). Заходи з покращення якості 

продукції (1964, 1968, 1974). 

Аналізи виробничої діяльності фабрики (1964–1979). 

Документи (заяви, акти, розрахунки, звіти) з раціоналізації  та винахідництва (1964–1978). 

Плани з впровадження нової  техніки та річні звіти про їх виконання (1965, 1969–1979). Звіти 

з організації наукової організації праці (1965–1979). Заходи з охорони праці та техніки 

безпеки (1964–1966). 

Плани підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, звіти про приймання молоді на роботу 

(1965–1976, 1979). 

Соцзобов’язання колективу фабрики та підсумки їх виконання (1964–1979). Колективні 

договори (1964–1971). 

Фінансові плани (1968–1971). Штатні розписи (1954–1971, 1979). Кошториси витрат (1964–

1971, 1979). Річні бухгалтерські звіти (1946–1949, 1952–1971). 

Документи (протоколи, колдоговори, кошториси, звіти) фабричного комітету профспілки 

(1950–1961, 1972–1980). 

 

 

Опис 2 

Справ: 24; 1964–1971 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки (1967–1971); засідань фабричного комітету 

профспілки (1969–1971). 

Плани роботи фабричного комітету (1971–1973). 

Інформації, довідки фабричного комітету з основних питань діяльності (1968–1971). 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти (1965, 1967, 1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5560  Виконавчий комітет Шевченківської сільської Ради народних депутатів с. 

Шевченкову Драбівського району Черкаської області  

Справ: 33; 1976–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1976–1979 рр. 

Протоколи: сесій сільради, засідань виконкому. 

Протоколи засідань, плани роботи та звіти постійних комісій. 

Інформації про організаційно-масову роботу. 
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Статистичні звіти про склад депутатів та постійних комісій. 

Протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів  у депутати сільради та 

голосування по виборах, заяви кандидатів про згоду балотуватися (1977). 

Бюджети сіль рада. Штатний розпис (1978). Кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти про 

виконання сільського бюджету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5561  Шрамківська районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Шрамківської районної Ради депутатів трудящих с. Шрамківка Шрамківського  району 

Черкаської області  

Справ: 27; 1945–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1945–1955 рр. 

Рішення райвиконкому (1954, 1955). 

Протоколи: науково-лікарських конференцій (1953, 1954); патолого-анатомічних 

конференцій (1953, 1954). 

Піврічні плани роботи лікарні та плани основних заходів (1952–1955). 

Текстові та статистичні звіти лікарні і лікувально-профілактичних установ (1955). Звіти про 

роботу санітарно-епідеміологічної станції (1954, 1955). Річні статистичні звіти про рух 

інфекційних захворювань та профілактичні заходи (1954, 1955). 

Контрольна книга по бюджету (1947). Кошториси витрат (1945, 1946, 1951, 1952). Місячні 

бухгалтерські звіти (1945, 1950–1954). 

Книга обліку кредитів, відкритих по бюджету та по кошторису (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5562  Виробниче об’єднання «Черкасизалізобетон» Міністерства промислового 

будівництва УРСР м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 363; 1972–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 160; 1972–1978 рр. 

Документи секретаря, головного механіка, головного енергетика, відділів: планово-

економічного, фінансового, праці і зарплати, технологічного капітального будівництва, 

конструкторсько-технологічного, стандартизації, кадрів, старшого інженера з техніки 

безпеки, бухгалтерії, групи народного контролю, профспілкового комітету профспілки. 

 

 

Опис 2 

Справ: 180; 1979–1984 рр. 

Документи секретаря, головного механіка, головного енергетика, відділів: планово-

економічного, фінансового, праці і зарплати, технологічного капітального будівництва, 
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конструкторсько-технологічного, стандартизації, кадрів, старшого інженера з техніки 

безпеки, бухгалтерії, групи народного контролю, профспілкового комітету профспілки. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 23; 1972–1977 рр. 

Протоколи: профконференцій та документи до них; звітно-виборних профзборів (1975); 

загальних зборів членів профспілки (1972); засідань заводського комітету профспілки (1974–

1978). 

Плани роботи заводського комітету (1973, 1976). 

Річний статистичний звіт про роботу заводського комітету (1975). 

Соцзобов’язання коллективу заводу (1976, 1977). 

Кошториси прибутків та витрат (1972–1975). Річні фінансові звіти (1972–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5563  Черкаська обласна організація товариства книголюбів України м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 230; 1974–2000 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 198; 1974–2000 рр. 

Протокол установчої конференції та довідки про створення міських і районних відділень 

товариства (1974, 1975, 1978). Статути Всесоюзного Добровільного товариства любителів 

книги (1974, 1979). 

Постанови, рішення правління Добровільного товариства любителів книги УРСР (1976–

1986). 

Протоколи: звітно-виборних конференцій обласної організації та документи до них (1984, 

1989); пленумів правління обласної організації та документи до них (1976–1988, 1991–1996); 

засідань президії правління обласного відділення (1975–1980); засідань Ради правління 

обласної організацій (1992–1997); звітно-виборних конференцій міських та районних 

відділень товариства (1977–1979, 1981, 1984). 

Плани роботи та заходи правління обласного відділення (1975–1978). 

Довідки, відомості про роботу обласної організації, представлені в органи вищого рівня 

(1975–1979, 1983–1987). Річні текстові та статистичні звіти про роботу: обласного відділення 

(1975–1991); міських та районних відділень товариства (1976–1988). 

Протоколи, плани, звіти про роботу науково-методичної ради з лекційної пропаганди (1977–

1980). 

Одноразові статистичні звіти по штатах (1978–1986). 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат (1975–1991, 1998). Річні бухгалтерські 

звіти (1975–1991, 1996–2000). 

Документи, постанови, протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1982–1996). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 32; 1975–2000 рр. 
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Накази голови правління з особового складу (1977, 1979, 1981–1985, 1994–1997). Особові 

справи звільнених  працівників (1976–1993, 1996–2000). 

Книги нарахування зарплати працівникам (1975–1995). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5564  Черкаська обласна асоціація миру та Черкаське обласне відділення Українського 

фонду миру м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 110; 1969–1994 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 110; 1969, 1974–1994 рр. 

Протокол установи зборів по створенню Черкаського обласного комітету захисту миру та 

документи до нього (1977). 

Протоколи: обласної звітно-виборної конференції прихильників миру (1980); пленумів 

обласного комітету та виділення (1986–1989); спільних засідань обласного комітету захисту 

миру та обласної комісії сприяння Радянському фонду миру (1977–1979); засідань президії 

обласного комітету та бюро обласної комісії (1977–1991). Доповіді, постанови обласних 

зборів активу комісій прихильників руху (1975, 1979, 1981, 1984). Плани  роботи, доповіді 

семінарів –нарад голів і секретарів міських та районних комісій сприяння Радянському фонду 

миру (1977, 1978). 

Плани роботи: обласного комітету та обласної комісії (1969, 1974–1990); міських та районних 

комісій (1979–1984). 

Документи про роботу обласного, міських та районних комітетів сприяння масової кампанії 

за припинення гонки озброєння і по збиранню підписів під Стокгольмською відозвою (1976). 

Довідки, відомості про роботу обласного комітету захисту миру та обласної комісії сприяння 

Радянському фонду миру, надіслані в органи вищого рівня (1977–1986). Звіти про роботу: 

обласного комітету та обласної комісії (1977–1990); міських та районних комісій сприяння 

Радянському фонду миру (1978–1984). 

Кошториси витрат обласного комітету та обласної комісії (1976–1993). Річні фінансові звіти: 

обласного комітету (1979–1994); обласної комісії (1979–1994). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5565  Дирекція автомобільних доріг в Черкаській області, що будуються, 

республіканського об’єднання по будівництву, ремонту і експлуатації місцевих 

автомобільних доріг «Укравтодор» Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних 

доріг УРСР м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 59; 1974–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 51; 1974–1980 рр. 

Накази: Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних доріг УРСР; 

Республіканського об’єднання по будівництву, ремонту і експлуатації місцевих 

автомобільних доріг. 
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Накази директора дирекції з основної діяльності. 

Протоколи технічних нарад (1978–1980). 

Затверджені планові показники дирекції (плани капітального будівництву, перелік об’єктів 

будівництва, титульні списки, плани капітальних робіт по районах, плани проектно-

пошукових робіт). 

Довідки про роботу дирекції (1976–1979). Річні звіти про роботу з кадрами (1976–1979). 

Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 8; 1980 р. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів; засідань місцевого комітету профспілки. 

План основних заходів місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Кошторис витрат. Річний фінансовий звіт. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5566  Черкаська обласна організація Всеукраїнської спілки автомобілістів м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 296; 1973–1993 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 254; 1973–1993 рр. 

Рішення облвиконкому про створення обласного добровільного товариства автолюбителів 

(1974–1987). 

Постанови президії Українського республіканського товариства автолюбителів (1974–1987). 

Накази голови обласної ради з основної діяльності (1983–1992). 

Протоколи: засідань Черкаського обласного організаційного комітету  добровільного 

товариства автолюбителів (1973); обласної установчої конференції товариства (1973); 

обласних звітно-виборних конференцій та документи до них (1976, 1979, 1982, 1984, 1987, 

1989); пленумів обласної ради та документи до них (1975–1993); засідань обласної ради та 

документи до них; звітно-виборних конференцій районних рад та документи до них (1973, 

1976, 1978, 1981, 1983). 

Плани роботи обласної ради. Виробничі плани обласної, районних та міських рад товариства 

(1975–1977). Комплексні плани основних заходів обласної ради з розвитку товариства, 

попередження дорожньо-транспортних пригод (1975, 1978, 1985). 

Зведені звіти обласної ради та річні звіти районних рад про розвиток товариства і дорожньо-

транспортні пригоди (1974–1986). Річні звіти про роботу: обласної ради (1986–1993); 

районних рад (1975–1983). 

Фотоальбоми про роботу обласної та районних рад (1976–1979). 

Статистичні звіти про чисельність працівників апарату управління, чисельність працівників 

за статтю; віком та роз приділення всіх працюючих по займаних посадах (1974–1986). 

Штатно-посадові списки співробітників обласної ради (1976, 1977, 1980). 

Соцзобов’язання колективів обласної і районної ради та відомості про їх виконання (1975–

1982). 
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Штатні розписи, кошториси витрат обласної ради. Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізій, 

фінансово-господарської діяльності обласної ради (1979–1982). 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

(1983–1991). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 42; 1974–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів та документи до них; загальних зборів членів 

профспілки; засідань місцевого комітету. 

Плани роботи місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Соцзобов’язання колективу обласної ради. 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5567  Черкаський міжгалузевий територіальний центр науково-технічної інформації і 

пропаганди (ЦНТІ) Українського науково-дослідного інституту науково-технічної інформації 

і техніко-економічних досліджень (Укр. НДІ НТІ) м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 143; 1974–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 117; 1974–1981 рр. 

Наказ Держплану УРСР про створення міжгалузевих територіальних центрів науково-

технічної інформації і пропаганди (1974). 

Статут Черкаського УНТІ (1979). 

Протоколи засідань та плани роботи науково-технічної ради (1980–1983). 

П’ятирічний план розвитку ЦНТІ (1976–980). Плани роботи ЦНТІ, Тематичні плани роботи. 

Виробничо-фінансові плани (1975–1978). 

Основні показники діяльності ЦНТІ УРСР в розрізі областей (1977). 

Довідки, звіти про роботу ЦНТІ (1978 1981). Текстові звіти ЦНТІ про виконання тематичних 

планів, завіти про виконання видавничих планів (1980, 1981). Річні звіти підприємств, 

організацій, установ області про роботу з науково-технічної інформації, пропаганди та обміну 

передовим досвідом (1977–1981). 

Зведені огляди роботи мережі науково-технічних бібліотек Черкаського регіону (1975–1980). 

Річні звіти про роботу науково-технічних бібліотек області (1976–1980). 

Методичні рекомендації, лекції з питань науково-технічної інформації, підготовлені 

співробітниками центру (1974, 1977–1981). 

Плани підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, довідки та звіти про роботу з кадрами. 

Статистичні звіти про чисельність працівників (1975–1977). 

Плани з праці та звіти про їх виконання. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 

бухгалтерські звіти. Рішення балансової комісії Укр. НДІ НТІ про виробничу діяльність 

ЦНТІ. 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання та підсумки їх виконання, кошториси, звіти) 

місцевого комітету профспілки (1980, 1981). 
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Опис 1м 

Справ: 26; 1974–1979 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету. 

Статистичні звіти місцевого комітету з усіх видів діяльності. 

Соцзобов’язання колективу центру та довідки про їх виконання. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5568  Будівельно-монтажний трест «Черкасиводбуд» Міністерства меліорації і водного 

господарства УРСР м. Черкаси Черкаської області 1974–1980 рр. 

Справ: 362; 1974–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 293; 1974–1980 рр. 

Документи секретаря, відділів: планового, виробничого, технічного, праці і зарплати та 

кадрів, головного механіка, головного енергетика, старшого інженера з техніки безпеки, 

лабораторії: економічного аналізу, будівельних матеріалів та будівництва, бухгалтерії, групи 

народного контролю. 

 

 

Опис 2 д 

Справ: 15; 1977–1980 рр. 

Документи секретаря, відділів: планового, виробничого, технічного, праці і зарплати та 

кадрів, головного механіка, головного енергетика, старшого інженера з техніки безпеки, 

лабораторії: економічного аналізу, будівельних матеріалів та будівництва, бухгалтерії, групи 

народного контролю. 

 

Опис 3 

Справ: 38; 1976–1980 рр. 

Справ: Протоколи: звітно-виборних профконференцій та документи до них (1976, 1979).; 

засідань президії об’єднаного комітету профспілки та документи до них; засідань партійно-

господарського активу тресту та документи до них. 

Зведені статистичні звіти об’єднаного комітету, звіти профкомів про членство, соцзмагання, 

чисельність профактиву та культурно-масову роботу. 

Соцзобов’язання колективів тресту і підвідомчих організацій та довідки про їх виконання. 

Довідки та звіти про виконання умов колективних договорів. 

Фінансові звіти, розрахункові відомості по внесках на державне соціальне страхування 

об’єднаного комітету та місцевих комітетів. 

 

 

Опис 4 

Справ: 16; 1974–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1979, 1980); загальних зборів членів профспілки 

(1974–1978); засідань місцевого комітету профспілки. Звітні доповіді голови місцевого 

комітету (1974–1978). 
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Кошториси прибутків та витрат (1976, 1977). Річні фінансові звіти (1975, 1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5569  Черкаський дитячий будинок № 1 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Черкаської міської Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області Справ: 48; 1966–

1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1966–1980 рр. 

Накази директора будинку з учбово-виховної роботи (1976–1982). 

Протоколи: виробничих нарад при будинку (1966–1970); засідань педагогічної ради (1967–

1975, 1980, 1981). 

Плани учбово-виховної роботи (1968–1973). 

Статистичні звіти: про рух вихованців дитбудинку (1967–1973); про чисельність 

адміністративно-управлінського персоналу (1967, 1970–1972). 

Кошториси витрат (1967–1973). Річні фінансові звіти (1967–1973). 

Протоколи виробничих нарад, загальних зборів членів профспілки та засідань місцевого 

комітету профспілки (1969–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5570  Черкаська міська лікарня № 3 відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Черкаської міської Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 29; 1977–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1977–1980 рр. 

Накази головного лікаря з основної діяльності (1979, 1980). 

Річні статистичні звіти про роботу лікарні та її відділень. Звіти, відомості про роботу групи 

науково-методичної інформації (1979–1981). 

Річні статистичні звіти про потерпілих при нещасних випадках та виконання комплексного 

плану  покращення умов охорони праці (1980). 

Одноразові статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів (1977). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

Протоколи, кошториси та звіти місцевого комітету профспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5571  Соснівський районний комітет професійної спілки медичних працівників м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 8; 1979–1981 рр. 
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Опис 1 

Справ: 8; 1979–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборної профконференції та документи до нього (1979); пленумів 

райкому та документи до них (1980, 1981); засідань президії райкому та документи до них. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5572  Уманський міський комітет професійної спілки працівників державної торгівлі і 

споживчої кооперації м. Умань Черкаської області  

Справ: 24; 1975–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1975–1980 рр. 

Протоколи: профконференцій з обрання міського комітету (1975); звітно-виборних 

профконференцій (1976, 1979); пленумів міського комітету; засідань президії міського 

комітету. 

Плани роботи міського комітету. 

Зведені статистичні звіти міського комітету про роботу, кількість профорганів та чисельність 

профактиву. 

Кошторис витрат (1980). Зведені фінансові звіти міського комітету (1976, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5573  Черкаське відділення науково-дослідного інституту техніко-економічних 

досліджень Міністерства хімічної промисловості СРСР м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 421; 1971–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 342; 1971–1980 рр. 

Документи секретаря, старшого інспектора, відділів: координації, методики і досліджень 

економічної ефективності форм науково-інформаційної роботи, пропаганди науково-

технічного прогресу в галузі, досліджень і застосування форм кінопропаганди в галузі та 

досліджень і впровадження форм наглядної науково-технічної інформації,  лабораторії  кіно 

інформації, старшого бухгалтера, групи народного контролю. 

 

 

Опис 3д 

Справ: 45; 1971–1980 рр. 

Документи секретаря, старшого інспектора, відділів: координації, методики і досліджень 

економічної ефективності форм науково-інформаційної роботи, пропаганди науково-

технічного прогресу в галузі, досліджень і застосування форм кінопропаганди в галузі та 

досліджень і впровадження форм наглядної науково-технічної інформації,  лабораторії  кіно 

інформації, старшого бухгалтера, групи народного контролю. 
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Опис 2м 

Справ: 34; 1971–1980 рр. 

Протоколи: профконференцій; загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого 

комітету профспілки. 

Плани роботи місцевого комітету (1973–1980). 

Довідки про роботу профорганізацій (1974–1976). Статистичні звіти місцевого комітету про 

профспілкове членство та соцзмагання. 

Соцзобов’язання колективу відділення та документи про підсумки їх виконання. Колективні 

договори та статистичні звіти про підсумки їх виконання (1978, 1980). 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5574  Рубін Симон Самойлович – лауреат державної премії СРСР, заслужений діяч 

науки УРСР, доктор сільськогосподарських наук, професор. 

Справ: 19; 1920, 1925, 1929–1934, 1938–1957, 1959–1976, 1979–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1920, 1925, 1929–1934, 1938–1957, 1959–1976, 1979–1985 рр. 

Документи про діяльність С.С.Рубіна (відгуки, рецензії а наукові роботи, публікації в 

журналах та газетах, листування з ученими різних країн з питань наукової та публікаційної 

діяльності. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5575  Смілянський міський комітет професійної спілки працівників державної торгівлі і 

споживчої кооперації м. Сміла Черкаської області  

Справ: 62; 1975–1989 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 62; 1975–1989 рр. 

Протоколи: міських звітно-виборних профконференцій (1975, 1979, 1981, 1984, 1986); 

пленумів міського комітету; засідань президії міського комітету. 

Статистичні звіти міського комітету про профспілкове членство, соцзмагання та підсумки 

виборів (1975–1984). 

Соцзобов’язання колективів торгівельних працівників та підсумки їх виконання (1984). 

Кошториси витрат (1975–1984). Річні фінансові звіти (1975–1984). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5576  Черкаська обласна стоматологічна поліклініка відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської 

області  
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Справ: 25; 1972–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1972–1984 рр. 

Протоколи: засідань ради медичних сестер і сестринських конференцій (1977–1983); 

семінарів та нарад стоматологів області (1983–1987). 

Плани основних організаційних заходів стоматологічної служби області (1981, 1984–1987). 

Річні звіти про стан стоматологічної служби в області. 

Документи про нагородження працівників медалями «Ветеран праці» (1981–1983). 

Річний бухгалтерський звіт (1984). 

Документи (протоколи, соцзобов’язання, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

профспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5577 черкаська обласна Рада Всесоюзного добровільного спортивного товариства 

професійних спілок м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 90; 1975–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 90; 1975–1987 рр. 

Документи (протокол установчої конференції, листування, акти передавання) про створення 

Черкаської обласної Ради «Зеніт» (1974–1976). 

Постанови: Республіканської Ради добровільного спортивного товариства (1979–1986); 

комітету по фізичній культурі і спорту при Черкаському облвиконкомі (1984–1986). 

Розпорядження голови обласної Ради з основної діяльності (1985, 1986). 

Протоколи: звітно-виборних конференцій та документи до них (1979, 1981, 1984); засідань та 

постанови пленумів Ради (1980–1985); засідань та постанови президії Ради. 

Плани розвитку: фізкультури і спорту, календарні плани змагань, плани підготовки майстрів 

спорту; олімпійських видів спорту (1976–1984). 

Текстові та статистичні звіти про роботу області Ради. Статистичні звіти та відомості про 

роботу колективів фізкультури і спорту. 

Положення про змагання, звіти головних судів, командні результати змагань. Таблиця 

спортивних рекордів спортсменів області (1976–1983). 

Бюджети обласної Ради (1979–1984). Штатні розписи, кошториси витрат (1984–1987). Річні 

фінансові звіти про виконання бюджетів (1979–1987). 

Ліквідаційний баланс обласної Ради (1987). 

 

 

 

 

Ф. Р-5578  Черкаське виробниче об’єднання хлібопекарної промисловості Міністерства 

харчової промисловості УРСР м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 272; 1976–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 194; 1976–1980 рр. 
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Накази: Міністерства харчової промисловості УРСР (1977–1979); Українського промислового 

об’єднання хлібопекарної промисловості (1977–1980). 

Статут об’єднання (1976). 

Накази генерального директора з основної діяльності. 

Протоколи засідання ради директорів (1976, 1977). 

П’ятирічні плани: розвитку об’єднання (1976–1990); виробничий план об’єднання та 

відомості про його виконання; план з праці, виробництва і собівартості та показники його 

виконання. 

Фактичні дані про виконання планів об’єднання та підприємств. Зведені звіти об’єднання про 

виконання планів з праці, продукції та собівартості. Звіти підприємств про виконання планів 

з праці, продукції. Відомості Укрхлібопрому про виконання планів з хлібобулочних та 

кондитерських виробів об’єднаннями хлібопекарної промисловості (1976–1978). Статистичні  

звіти об’єднання та підприємств про витрати палива на виробництво продукції (1976–1979). 

Плани та статистичні звіти про розвиток  впровадження нової техніки. Плани та звіти з 

наукової організації праці. Документи (протоколи, плани, довідки, інформації, звіти) про 

якість продукції та впровадження прогресивних технологічних процесів. 

Аналізи, текстові звіти про роботу з кадрами. Зведені статистичні звіти об’єдання та звіти 

підприємств про чисельність працівників апарату управління та роз приділення всіх 

працюючих по займаних посадах. 

Соцзобов’язання колективів підприємств об’єднання та відомості про їх виконання. 

Фінансові плани об’єднання та підприємств. Штатні розписи, кошториси витрат. Зведені 

річні бухгалтерські звіти об’єднання. Річні бухгалтерські звіти підприємств об’єднання. 

 

 

Опис 2 

Справ: 78; 1976–1980 рр. 

Протоколи: профконференцій (1977, 1979); загальних зборів членів профспілки; засідань 

президії профспілкового комітету; звітно-виборних профзборів підприємств об’єднання. 

Перспективний план заходів профкому. Плани роботи та основних заходів профкому. Плани 

путівок в санаторії, пансіонати та звіти по путівках. 

Довідки, інформації профкому, представлені в обком профспілки з питань профроботи. 

Статистичні звіти: профкому та заводських комітетів про профспілкове членство; про роботу 

товариських судів об’єднання і підприємств; профкому  про роботу ази відпочинку 

«Харчовик» (1977–1979). 

Статистичні звіти профкому та заводських комітетів про підсумки виборів. 

Договори на соцзмагання між підприємствами та акти перевіряння їх виконання (1977, 1978, 

1980). Соцзобов’язання колективу об’єднання та відомості про їх виконання (1978, 1980). 

Колективні договори: об’єднання (1977–1980); підприємств (1978, 1979). Інформації, звіти 

про виконання умов колективних договорів. 

Списки членів профкому (1977, 1978). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти профкому. Звіти по внесках на державне соціальне 

страхування. 

 

 

 

 

Ф. Р-5579  Черкаське обласне відділення Педагогічного товариства України м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 160; 1970–1993 рр. 



2650 

 

 

Опис 1 

Справ: 160; 1970–1993 рр. 

Постанови президії республіканської Ради Педагогічного товариства УРСР (1982–1984). 

Накази голови президії Ради обласного відділення з основної діяльності (1989–1994). 

Протоколи: звітно-виборних конференцій та документи до них (1974, 1979, 1983, 1998, 1993); 

пленумів обласного відділення та документи до них (1971, 1972, 1975, 1976, 1982, 1983); 

засідань та постанови президії обласного відділення; звітно-виборних конференцій районних 

та міських відділень товариства (1980, 1983, 1986, 1988, 1993). 

Пани роботи обласного відділення. 

Документи (плани, доповідні записки, текстові звіти, переліки) про роботу народних 

університетів педагогічних знань (1970–1985). 

Річні текстові звіти про роботу: обласного відділення; секцій обласного відділення (1970–

1988); районних та сільських відділень; (1970–1988). 

Методичні рекомендації про передовий досвід роботи педагогів; листівки, розробки, 

брошури (1971–1985). 

Соцзобов’язання колективів обласного, районних та міських відділень (1979–1987). 

Штатні розписи (1973–1985, 1989–1993). Кошториси витрат (1970–1985, 1989–1993). Річні 

фінансові звіти (1970–1985, 1989–1993). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5580  Черкаське виробниче об’єднання пивобезалкогольної промисловості Міністерства 

харчової промисловості УРСР м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 223; 1976–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 204; 1976–1983 рр. 

Накази, рішення: Міністерства харчової промисловості УРСР (1980–1983); облвиконкому 

(1980–1983). 

Накази генерального директора з основної діяльності. 

Комплексні плани розвитку об’єднання (1976–1985). Техніко-промислово-фінансові плани 

заходів (1976). Плани об’єднання та заводів з виробництва, праці і собівартості товарної 

продукції. Перспективні та річні плани організаційно-технічних заходів з покращення якості 

продукції (1978-1980). 

Річні техніко-хімічні звіти об’єднання та заводів. Річні статистичні звіти об’єднання та 

заводів: про виконання з праці, продукції (1980–1983); про наявність автотранспорту (1976–

1980); про виконання норм та витрати палива, сировини і енергоресурсів. 

Баланси виробничих потужностей (1976–1980). 

Плани та звіти про розвиток: впровадження нової техніки (1976–1980). Документи (заяви, 

розрахунки, схеми, статзвіти) з раціоналізації та винахідництва. Плани та звіти з наукової 

організації праці. Звіти про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом 

та освоєння коштів на заходи з охорони праці і техніки безпеки. 

Річні звіти про роботу з кадрами, статистичні звіти про чисельність працівників апарату 

управління та роз приділення всіх працюючих по займаних посадах (1978–1983). 

Соцзобов’язання колективів об’єднання і заводів та довідки про їх виконання. Колективні 

договори (1976–1980, 1983). 
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Штатні розписи, кошториси витрат об’єднання та заводів (1976–1980). Зведені річні 

бухгалтерські звіти об’єднання. Річні бухгалтерські звіти заводів. 

Документи (протоколи, довідки, відомості, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

профспілки (1980-1983). 

 

 

Опис 2 

Справ: 19; 1976–1979 рр. 

Протоколи: профконференцій (1976); засідань профспілкового комітету. 

Довідки, відомості про роботу профкому, представлені в органи вищого рівня. Статистичні 

звіти профкому з усіх видів діяльності (1976, 1977). 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5581  Завод «Вега» ордена Леніна, ордена Жовтневої революції, ордена Трудового 

Червоного Прапора виробничого об’єднання «Завод Арсенал» Міністерства оборонної 

промисловості СРСР м. Умань Черкаської області  

Справ: 168; 1973–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 139; 1974–1980 рр. 

Накази: директора Київського заводу «Арсенал» (1974, 1975); генерального директора 

виробничого об’єднання «Завод Арсенал» (1977–1980); рішення Уманського міськвиконкому 

(1978–1980). 

Накази директора заводу з основної діяльності. 

Протоколи засідань технічної Ради (1976–1980). 

Плани роботи та основних заходів з освоєння виробництва виробів. Плани роботи та звіти 

центральної заводської лабораторії (1974–1976). 

Звіти про постачання продукції (1974–1976). Статистичні звіти про залишки, надходження та 

витрати сировини і матеріалів (1974–1976). 

Впроваджені раціоналізаторські пропозиції, звіти про надходження та впровадження 

рацпропозицій, журнал реєстрації заяв на рацпропозиції. Документи (протоколи, плани, 

заходи, відомості, акти) про якість продукції Плани заходів з охорони праці і техніки безпеки 

(1974–1976). 

Плани та статистичні звіти з капітального будівництва акти приймання в експлуатацію 

державною приймальною робочою комісією закінчених виробництвом об’єктів (1974–1976, 

1979, 1980). 

Соцзобов’язання колективу заводу та підсумки їх виконання. Колективні договори та акти 

перевіряння їх виконання. 

Штатні розписи, кошториси витрат (1977–1980). Документи (протоколи, плани, акти 

перевірянь, списки) групи народного контролю (1978–1980). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 29; 1973–1980 рр. 



2652 

 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій та документи до них (1974, 1976–1980); 

засідань заводського комітету профспілки. Звітні доповіді голови заводського комітету 

(1973–1976). 

Перспективні плани роботи заводського комітету. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5582  Об’єднаний фонд. Черкаські області наукові медичні товариства м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 44; 1957–1985 рр. 

 

Опис 1–Черкаське обласне науково-практичне медичне товариство гематологів і 

трансфізіологів. 

Справ: 2; 1974, 1975 рр. 

Наказ Черкаського облвідділу охорони здоров’я про створення товариства (1975). 

Статут товариства (1974). 

 

 

Опис 2–Черкаське обласне науково-медичне товариство терапевтів 

Справ: 2; 1983, 1984 рр. 

Звіти про роботу товариства. 

 

 

Опис 3–Черкаське товариство хірургів. 

Справ: 4; 1983, 1984 рр. 

Протоколи: обласних конференцій хірургів (1983); Дня хірургів Черкаської області (1983); 

засідань товариства (1983). 

План роботи товариства (1984). 

 

 

Опис 4–Черкаське товариство соціальних гігієністів і організаторів охорони здоров’я. 

Справ: 2; 1984 р. 

Наказ і відомості про організацію товариства. 

Протоколи засідань науково-медичного товариства. 

 

 

Опис 5–Черкаське товариство дермато-венерологів. 

Справ: 6; 1982–1984 рр. 

Статут товариства (1984). 

Протоколи: конференцій; засідань правління товариства. 

Плани та звіти про роботу товариства. 

 

 

Опис 6–Черкаське товариство фтізіатрів. 

Справ: 28; 1957–1985 рр. 

Статут товариства (1982). 
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Протоколи: науково-практичних конференцій та документи до них (1962–1974, 1979–1986); 

засідань правління товариства (1962–1974, 1981–1983). 

Річні плани науково-практичних та організаційних заходів (1979–1985).  

Зведені та річні звіти про діяльність товариства. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5583  Черкаське обласне відділення Українського науково фармацевтичного товариства 

м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 39; 1966–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1966–1987 рр. 

Статут відділення (1976). 

Протоколи: науково-практичних конференцій фармацевтів та документи до них (1966, 1971, 

1974, 1977, 1979, 1982, 1984); засідань правління відділення (1979–1985). 

Плани та звіти про роботу обласного відділення (1966–1987). Плани роботи відділень 

наукових товариств фармацевтів аптечних установ області та звіти про їх роботу (1986, 1987). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5584  Черкаська обласна ветеринарна лабораторія управляння сільського господарства 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів. 

Справ: 188; 1962–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 188; 1962–1985 рр. 

Накази, розпорядження: Республіканської ветеринарної лабораторії (1971–1984); Черкаського 

облуправління сільського господарства (1971–1985). 

Протоколи виробничих нарад ветеринарних лікарів (1966–1970). 

Плани роботи лабораторії (1968, 1974–1976). 

Зведені річні звіти про роботу обласної ветлабораторії (1962–1975, 1980–1985). Річні звіти 

про роботу районних ветлабораторій (1971–1985). Акти комплексних перевірянь районних 

ветлабораторій (1973–1985). 

Одноразові статистичні звіти про чисельність працівників апарату управління та роз 

приділення всіх працюючих на займаних посадах: по апарату управління сільського 

господарства (1979–1982); по обласній ветлабораторії (1983–1985). 

Штатні розписи, кошториси витрат: апарату управління сільського господарства (1975–1981); 

обласної ветлабораторії, міських ветеринарних станцій та їх підвідомчих організацій (1971–

1985). Зведені річні бухгалтерські звіти (1970, 1971, 1974–985). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки. 
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Ф. Р-5585  Нехорошев Степан Степанович (1897–1988)–фольклорист. 

Справ: 68; 1907, 1910, 1914, 1920, 1924, 1925, 1930–1939, 1956–1974, 1979–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 68; 1907, 1910, 1914, 1920, 1924, 1925, 1930–1939, 1956–1974, 1979–1987 рр. 

Дослідження: записки про Т.Г.Шевченка та людей, пов’язаних з ним; про визначні пам’ятки 

та пам’ятні місця міста Черкаси і цікаві події, які відбулися в місті. 

Тексти п’єс, повістей, розповідей, записи народних легенд. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5586  Стефанович Василь Автономович (1887–1984)–краєзнавець-археолог. 

Справ: 22; 1957–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1957–1975 рр. 

Листування В.А.Стефановича з Міністерством культури УРСР, краєзнавцями, ученими та 

окремими особами про краєзнавчу роботу, охорону пам’ятників історії та куль 

тури на території Уманщини Черкаської області; археологічні знахідки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5587  Черкаський обласний наркологічний диспансер відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 27; 1973–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1973–1986 рр. 

Накази головного лікаря з основної діяльності (1982–1984). 

Плани роботи диспансеру (1983–1985). Плани роботи, рішення та довідки обласної комісії та 

боротьби з алкоголізмом та табакокурінням (1983–1986). 

Листування з облвідділом охорони здоров’я, органами прокуратури та іншими органами з 

основних питань діяльності диспансеру. Колекція документів про боротьбу з пияцтвом, 

алкоголізмом та наркоманією в області (1973–1980). Кон’юктурні огляди роботи 

наркологічних установ області (1982–1984). Основні показники діяльності наркологічної 

служби області (в розрізі районів) (1981–1985). Динаміка стану алкоголізму і наркоманії в 

області (в розрізі районів) та їх лікування (1982–1985). Довідки районних лікарень та комісій 

при райвиконкомах про боротьбу з пияцтвом і алкоголізмом (1982–1985). 

Документи: (протоколи, плани, довідки, акти) групи народного контролю (1983–1986); 

(протокол, кошториси, звіти) профспілкового комітету профспілки (1982–1986). 
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Ф. Р-5588  Дирдинська восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Городищенської районної Ради народних депутатів с. Дирдин Городищенського району 

Черкаської області  

Справ: 11; 1952–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1952–1983 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1958–1962); засідань батьківського комітету (1978–

1983). 

Плани навчально-виховної роботи (1975–1979). 

Статистичні звіти школи на початок та кінець навчальних років (1976–1982) Акт про 

наслідки фронтальної перевірки школи та документи з його виконання (1979). 

Контрольно-візитаційна книга (1952–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5589  Черкаське середнє міське професійно-технічне училище № 21 управління 

професійно-технічної освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 83; 1977–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 83; 1977–1982 рр. 

Наказ Державного комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті та 

Міністерства харчової промисловості УРСР про відкриття училища (1977). 

Накази директора училища з основної діяльності. 

Протоколи: засідань педагогічної ради; засідань та плани роботи методичних комісій (1979–

1981). Постанови, рішення учбово-методичної Ради управління профтехосвіти (1978–1982). 

Плани: роботи училища (1981); виховної роботи (1977–1980); вивчення узагальнення, 

розповсюдження та впровадження передового досвіду в практику роботи училища і єдиної 

методичної роботи (1979, 1980). 

Річний звіт про роботу училища (1981). Річні статистичні звіти про підсумки учбової роботи 

(1977–1981). 

Плани: підготовки, приймання та виписку кваліфікованих працівників (1977); заходів з 

подальшого удосконалення  навчання та виховання учнів (1977–1980) Основні показники 

планів розвитку професійного навчання працівників через професійно-технічні училища по 

м. Черкаси (1977, 1978). Показники приймання учнів в училище, інформації про випускників 

(1978–1981). Річні статистичні звіти про прийом та випуск учнів (1977–1981). 

Річні звіти училища про чисельність, склад та рух працівників (1977–1981). Річні статистичні 

звіти училища про підготовку та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 

працівників (1971–1980). Звіти про виконання умов преміювання керівного інженерно-

педагогічного колективу училища (1977–1979). 

Постанови, рішення групи народного контролю (1978, 1980). Протоколи, кошториси, звіти 

місцевого комітету профспілки. 

 



2656 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5590  Черкаське правобережне підприємств електричних мереж виробничо-

енергетичного об’єднання «Київенерго» Міністерства енергетики і електрифікації УРСР м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 114; 1978–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 114; 1978–1981 рр. 

Накази  директора, розпорядження директора підприємства та головного інженера з основної 

діяльності. 

Техніко-промислово-фінансові плани (1978–1980). Основні та розрахункові показники річних 

планів, затверджених виробничо-енергетичним об’єднанням «Київенерго». Річні плани РЕС. 

Плани підприємства та РЕС з праці.  

Аналізи господарської діяльності підприємства. Зведені річні технічні звіти підприємства. 

Статистичні звіти про роботу гідроелектростанції. 

Річні звіти, акти про розвиток та впровадження нової техніки. Плани та звіти підприємства 

про впровадження наукової організації праці. 

Акти приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (1978–1980). 

Річні звіти підприємства про роботу з кадрами (1979–1981). Звіти РЕС про текучість кадрів та 

стан трудової дисципліни (1978–1980). Описання методів роботи, характеристики та довідки 

на передовиків виробництва (1978). 

Документи (умови, положення, соцзобов’язання, основані показники, довідки , акти, звіти) з 

соцзмагання підприємства та колективів РЕС. Колективні договори підприємства та 

документи про їх виконання (1979, 1980). 

Зведені річні бухгалтерські звіти підприємства. Акти комплексних ревізій виробничої та 

фінансово-господарської діяльності підприємства і РЕС (1978–1980). 

Відомості, статистичні звіти групи народного контролю (1979, 1980). Протоколи, кошториси, 

звіти заводського комітету профспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5591  Черкаська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву 

Комітету з фізичної культури і спорту виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

народних депутатів м. Черкаси, Черкаської області  

Справ: 40; 1976–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1976–1983 рр. 

Лист Комітету з фізичної культури і спорту при Раді Міністрів УРСР про організацію в м. 

Черкаси дитячо-юнацької спортивної школи (1976). 

Протоколи: засідань педагогічної ради; засідань та плани роботи тренерської ради; 

Плани роботи школи (1977–1982). 

Звіти про роботу школи (1978–1982). 
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Положення про змагання (1978–1983). Підсумки обласних оглядів-конкурсів школи з легкої 

атлетики (1978–1980). Протоколи, звіти з окремих видів спортивних змагань (1979–1982). 

Фактична мережа та штати школи (1978–1980). 

Соцзобов’язання тренерів-викладачів та відомості про їх виконання (1980–1983). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1976–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5592  Черкаська державна дитяча художня школа відділу культури виконавчого 

комітету Черкаської міської Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області Справ: 6; 

1978–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1978–1987 рр. 

Документи про відкриття школи (1978). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1980–1987); методичних нарад (1981–1985). 

Плани роботи школи (1981, 1982). 

Звіти про роботу школи (1980–1982). 

Штатний розпис, кошторис витрати (1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5593  Городищенська дитячо-юнацька спортивна школа відділу народної освіти 

виконавчого комітету Городищенської районної Ради народних депутатів м. Городище 

Черкаської області  

Справ: 31; 1966–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1966–1986 рр. 

Накази директора школи з основної діяльності (1977–1983). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1971–1981); засідань тренерської ради (1966–1980). 

Плани роботи школи (1971–1979). Учбові плани школи (1968, 1971–1979). 

Текстові та статистичні звіти про роботу школи (1967–1980). 

Підсумкові протоколи, таблиці результатів республіканських змагань з лижних гонок і легкої 

атлетики (1979). 

Списки працівників школи з повними анкетними даними (1967, 1972–1986). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5594  Вільшанський цукровий завод Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості УРСР м. Вербівка Городищенського району Черкаської області 

Справ: 518; 1943–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 210; 1944–1980 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-економічного, організації праці і зарплати, 

конструкторського та кадрів, служби організації основного виробництва, служби охорони 

праці і техніки безпеки, юридичної служби, бухгалтерії, групи народного контролю, 

заводського комітету профспілки. 

 

 

Опис 2 

Справ: 308; 1943–1980 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-економічного, організації праці і зарплати, 

конструкторського та кадрів, служби організації основного виробництва, служби охорони 

праці і техніки безпеки, юридичної служби, бухгалтерії, групи народного контролю, 

заводського комітету профспілки. 

 

 

 

 

Ф. Р-5595  Мліївська однолітня сільськогосподарська школа Міністерства сільського 

господарства УРСР с. Мліїв Городищенського району Черкаської області  

Справ: 83; 1945–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 83; 1945–1985 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1958–1981); засідань методичної ради школи (1962–

1965). 

Розгорнуті навчальні плани школи (1945–1950, 1957–1974). 

Річні звіти про роботу школи. Довідки, акти перевіряння стану навчально-виховної роботи 

(1963, 1973). Статистичні звіти школи на початок та кінець навчальних років (1968–1985). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946, 1948–1958, 1961–1980). Річні бухгалтерські звіти 

(1948–1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5596  Городищенська ремонтно-технічна станція м. Городище Черкаської області Справ: 

1; 1959 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1959 р. 

Топографічні знімки садиби станції. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5597  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор комунізму» с. Журавка 

Вільшанського району Київської області  
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Справ: 29; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1944–1950 рр. 

Постанови, рішення райвиконкому (1945–1950). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1950). Звітна 

доповідь голови колгоспу (1949). 

Державні плани розвитку колгоспу (1946–1950). Виробничі плани (1944–1949). 

Агрономічні та зоотехнічні звіти (1946). 

Соцзобов’язання ланок (1946). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1949). 

Земельно-шнурова книга (1946–1950). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками під час тимчасової окупації 

(1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5598  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Травень» с. Трихуторівка Вільшанського 

району Київської області  

Справ: 2; 1949, 1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1949, 1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5599  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна» с. Петрики Вільшанського 

району Київської області  

Справ: 3; 1949–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1949, 1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5600  Черкаська обласна Рада первинних організацій Українського товариства сліпих 

(УТОС) м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 142; 1977–1995 рр. 
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Опис 1 

Справ: 142; 1977–1995 рр. 

Постанови президії, розпорядження, витяги з протоколів засідань центрального правління 

УТОС. 

Накази, розпорядження голови обласної Ради з основної діяльності (1978, 1987, 1988). 

Протоколи: установчої конференції по створенню Черкаської міжобласної Ради (1977); 

звітно-виборних конференцій та документи до них (1979, 981, 1983, 1986, 1988, 1991, 1994); 

засідань бюро обласної Ради (1987–1995); засідань міжобласної Ради (1977–1982); засідань 

обласної Ради (1983–1995); звітно-виборних конференцій, загальних зборів первинних 

організацій та документи до них (1979–1986, 1989–1995). 

Річні плани роботи: міжобласної Ради (1977–1982); обласної Ради (1983–1995); первинних 

організацій (1979–1986). 

Річні звіти, відомості про роботу: міжобласної Ради (1977–1982); обласної Ради (1983–1995); 

первинних організацій (1980–1986). 

Договори на проведення оглядів-конкурсів на кращу постановку громадської роботи в 

обласній Раді та документи про їх виконання (1986–1995). 

Соцзобов’язання колективів обласної Ради і первинних організацій  та довідки про підсумки 

їх виконання (1977–1985). 

Кошториси витрат обласної Ради та первинних організацій (1977–1988). 

 

 

Ф. Р-5601  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького с. Журавка Вільшанського 

району Київської області  

Справ: 29; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державний план відбудови та розвитку сільського господарства (1947). Виробничі плани 

(1944–1948). 

Акти про перевіряння виконання державного плану розвитку сільського господарства 

колгоспу (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти про роботу ревізійної 

комісії колгоспу (1945). 

Змелено-шнурова книга (1948). 

Акт обстеження землекористування від німецької окупації землі колгоспу (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5602  Черкаська обласна асоціація садівничих товариств виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 47; 1984–1992 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1984–1992 рр. 

Постанова Черкаського облвиконкому та Черкаської облради профспілок про створення 

обласної Ради садівничих товариств та положення про Раду (1983). 
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Протоколи: першої Черкаської обласної установчої конференції (1984); обласних 

конференцій садівничих товариств (1987, 1990); засідань правління обласної Ради (1984–

1990); засідань обласної Ради (1986–1989); засідань обласної асоціації (1990–1992). 

Плани роботи обласної Ради (1984–1989). 

Довідки, інформації про роботу обласної Ради, направлені в організацію вищого рівня (1984–

1989). 

Список складу обласної асоціації (1990). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1984–1990). Річні фінансові звіти: обласної Ради (1984–

1989); садівничих товариств (1986–1988). 

 

 

Опис 2 

Справ: 15; 1984–1992 рр. 

Розпорядження: голови обласної Ради з особового складу (1984); голови обласної асоціації з 

особового складу (1990–1992). 

Особові справи звільнених працівників (1987–1990). 

Відомості з нарахування зарплати працівникам обласної Ради (1984–1990). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5603  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Іркліївської районної Ради 

депутатів трудящих с. Іракліїв Іркліївського району Черкаської області  

Справ: 50; 1945–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1945–1957 рр. 

Накази, розпорядження Полтавського облвідділу охорони здоров’я (1946, 1947, 1952, 1953). 

Річні статистичні звіти відділу та підвідомчих медичних установ. 

Місячні звіти про капітальні вкладення та висновки по них (1950–1956). 

Зведені річні звіти відділу та річні звіти підвідомчих медичних установ про чисельність 

працівників і фонд зарплати (1947, 1951, 1952). Списки працівників  відділу та підвідомчих 

медичних установ (1946, 1952–1954). 

Фінансові плани (1948, 1950, 1952, 1953). Зведені бюджети відділу (1949, 1953). Штатні 

розписи відділу (1949, 1952–1954). Кошториси витрат відділу та підвідомчих медичних 

установ. Річні фінансові  звіти: відділу (1947–1957); підвідомчих медичних установ  (1951–

1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5604  Дирекція Черкаського заводу спеціального технологічного обладнання, що 

будується, Всесоюзного промислового об’єднання по виробництву спеціального 

технологічного обладнання і оснащення «Союзелектротехнологія» Міністерства 

електротехнічної промисловості СРСР м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 34; 1977–1980 рр. 
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Опис 1 

Справ: 34; 1977–1980 рр. 

Наказ Міністра електротехнічної промисловості СРСР та положення про створення дирекції 

(1977). 

Накази директора заводу з основної діяльності Книга реєстрації наказів з основної діяльності. 

Листування з органами архітектури, будівельними та іншими організаціями, кон’юктурні 

огляди про початок та стан будівництва заводу. Річні звіти з капітального будівництва. 

Довідки та річні статистичні звіти про виконання планів заходів з охорони праці і про 

потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом (1979, 1980). 

Річні звіти про роботу з кадрами. Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів. 

Документи (постанови, протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету профспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5605  Черкаське відділення Всесоюзного проектно-конструкторського інституту 

технології електротехнічного виробництва (ВПТІелектро) Всесоюзного промислового 

об’єднання по виробництву спеціального технологічного обладнання і оснащення 

«Союзелектротехнологія» Міністерства електротехнічної промисловості СРСР м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 52; 1979–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 52; 1979–1982 рр. 

Наказ Міністра електротехнічної промисловості СРСР про створення Черкаського  відділення 

(1979). 

Статут відділення (1979). 

Накази директора відділення з основної діяльності (1980–1982). Розпорядження директора 

відділення та головного інженера з основної діяльності. Журнали реєстрації наказів 

директора відділення (1980, 1982). 

Протоколи, плани роботи та звіти про роботу науково-технічної ради (1981, 1982). 

Тематичні плани (1981, 1982). Плани роботи бюро та секції відділення (1980, 1982). 

Річні звіти з основної діяльності науково-дослідної та конструкторської організації. Плани та 

звіти про виконання науково-дослідних, дослідних, проектних, конструкторських та 

технологічних робіт. 

Документи (заяви, креслення, описання, статзвіти) з раціоналізації та винахідництва (1981–

1984). Річні звіти про капітальні вкладення. 

Документи (плани, довідки, відомості, звіти) про роботу з кадрами (1981, 1982).  

Штатні розписи, кошториси витрат. Акти, довідки комплексних ревізій фінансово-

господарської діяльності відділення (1980–1983). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5606  Дирекція Черкаського заводу «Імпульс», що будується, науково-виробничого 

об’єднання «Фонон» Міністерства електронної промисловості СРСР м. Черкаси Черкаської 

області  
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Справ: 11; 1979 р. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1979 р. 

Накази Міністерства електронної промисловості СРСР про організацію в м. Черкаси дирекції 

та листування з партійними і профспілковими органами про створення партійної і 

профспілкової організацій (1978, 1979). 

Накази директора заводу з основної діяльності. Накази та розпорядження керівника 

підприємства п/я А-1211. Журнал реєстрації наказів та розпоряджень по підприємству (1979–

1981). 

Листування з Будівельним банком СРСР, організаціями вищого рівня про хід будівництва 

заводу. 

План з праці, штатний розпис та кошторис витрат. 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) профспілкового комітету профспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5607  Черкаське виробниче швейне об’єднання Українського промислового швейного 

об’єднання «Укршвейпром» Міністерства легкої промисловості УРСР м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 208; 1971–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 133; 1976–1980 рр. 

Документи секретаря, відділів: виробничо-технічного, планово-економічного, праці і 

зарплати, технічного контролю, збуту, постачання, фінансового та кадрів, головного 

механіка, інженера з наукової організації праці, інженера з техніки безпеки, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 41; 1971, 1975–1980 рр. 

Документи секретаря, відділів: виробничо-технічного, планово-економічного, праці і 

зарплати, технічного контролю, збуту, постачання, фінансового та кадрів, головного 

механіка, інженера з наукової організації праці, інженера з техніки безпеки, бухгалтерії. 

 

 

Опис 3 

Справ: 21; 1976–1979 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій; профконференцій головного підприємства; 

засідань фабричного комітету профспілки. 

Перспективний план роботи фабричного комітету. 

Статистичні звіти фабричного комітету з усіх видів діяльності. 

Колективні договори. 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

Опис 4 
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Справ: 13; 1976–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій; профконференцій головного підприємства; 

засідань фабричного комітету профспілки. 

Перспективний план роботи фабричного комітету. 

Статистичні звіти фабричного комітету з усіх видів діяльності. 

Колективні договори. 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5608  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка» с. Саморідня Корсунь-

Шевченківського району Київської області 

Справ: 12; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944–1949 рр. 

Протоколи: засідань зборів колгоспників (1944, 1947, 1948); засідань правління колгоспу 

(1945, 1947, 1949). 

Виробничий план (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5609  Сахнівська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету Корсунь-

Шевченківської районної Ради народних депутатів с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського 

району Черкаської області  

Справ: 38; 1951–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1951–1982 рр. 

Документи (інвентаризаційна відомість, акти приймання будинку) про створення Сахнівської 

семирічної а середньої школи (1954, 1957). 

Протоколи: засідань педагогічної ради  (1951–1972, 1975–1982); засідань батьківського 

комітету (1963–1969). 

Плани навчально-виховної роботи (1958, 1962–1968, 1979). 

Характеристика навчально-виховної роботи педагогічного колективу школи (1978). 

Документи (описи досвіду, вирізки з газет, характеристика, план) з досвіду роботи школи з 

ідейно-політичного виховання, про роботу педагогічного колективу з організації технічної 

творчості учителів (1972, 1976, 1977). 
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Ф. Р-5610  Шрамківська середня школа-інтернат відділу народної освіти виконавчого 

комітету Драбівської районної Ради депутатів трудящих смт. Шрамківка Драбівського району 

Черкаської області  

Справ: 15; 1959–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1959–1962 рр. 

Наказ Черкаського облвідділу народної освіти про закриття школи (1962). 

Протоколи педагогічної ради (1960–1962). 

План навчально-виховної роботи (1960). 

Довідка-характеристика на школу про її діяльність (1962). Річний текстовий звіт про роботу 

школи (1959). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти (1959, 1960). Акти документальної 

ревізії фінансово-господарської діяльності школи (1960, 1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5611  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Ворошилова с. Нехайки Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 57; 1974–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 57; 1974–1980 рр. 

Статут колгоспу (1974). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Документи бюро економічного аналізу (1977–1980). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу. Шнурові книги обліку насіння (1976, 1980–1983). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5612  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Коцюбинського с. Кононівна 

Драбівського району Черкаської області 

Справ: 82; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 82; 1950–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1972–1974, 1979, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1970–1981). 

Земельно-шнурові книги (1950–1963). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1968–1980). 
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Ф. Р-5613  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Калініна с. Безпальче Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 48; 1976–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 48; 1976–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1976–1978). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу. Шнурова книга обліку насіння (1978–1982). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5614  Радгосп «Черкаський» Українського республіканського об’єднання 

«Укранасіннєовоч» с. Рецюківщина Драбівського району Черкаської області  

Справ: 75; 1967–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 75; 1967–1980 рр. 

Накази директора радгоспу з основної діяльності. 

Акт про розкуркулення радгоспу ім.. КПРС на два нових: ім.. КПРС та  «Черкаський» (1967). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1971–1975). Шнурова книга обліку насіння (1969–

1973). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, колдоговір, кошториси, звіти) робітничого 

комітету профспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5615  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Демки Драбівського району 

Черкаської області  

Справ: 28; 1974–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1977, 1980). 

Документи бюро економічного аналізу (1974, 1976–1979). 

Шнурова книга обліку насіння (1974–1974). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

профспілки. 
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Ф. р-5616  Садівничий радгосп ім.. ХХІ з’їзду КПРС Черкаського виробничо-аграрного 

об’єднання садівничих радгоспів с. Княжики Монастирищенського району Черкаської 

області  

Справ: 64; 1976–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 64; 1976–1980 рр. 

Накази директора радгоспу з основної діяльності. 

Протоколи засідань, плани роботи, аналізи бюро економічного аналізу (1978–1980). 

Комплексний план економічного та соціального розвитку радгоспу. П’ятирічний план 

розвитку сільського господарства радгоспу. Виробничо-фінансові плани. 

Основні показники виробничо-фінансових планів. 

Агрономічні звіти. Звіти по тваринництву. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

радгоспу. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності радгоспу (1978–1980). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету профспілки (1977–1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5617  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча с. Копіювата 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 107; 1975–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 107; 1975–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, аналізи бюро економічного аналізу. 

Виробничо-фінансові плани. 

Статистичні звіти про підготовку та комплектування кадрів колгоспу. 

Агрономічні звіти. Звіти по тваринництву. 

Умови соцзмагання працівників колгоспу, постанови про відзначення переможців. 

Штатні розписи. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти 

комплексних документальних ревізій виробничо-фінансової діяльності колгоспу. 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1975–1984). Шнурові книги обліку насіння. 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 
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Ф. Р-5618  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Карла Маркса с. Нове Місто 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 50; 1973–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1973–1980 рр. 

Статут колгоспу (1973). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1973–1975). 

Книга історії полів сівозмін (1973–1978). Шнурові книги обліку насіння (1973, 1974, 1977, 

1978). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5619  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінського комсомолу с. Тарнава 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 26; 1975–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1975–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1977–1980). 

Документи (протоколи, плани, аналізи, списки) бюро економічного аналізу. 

Аналізи роботи госпрозрахункових одиниць (1978, 1979). 

Шнурові книги обліку насіння (1977–1983). 

Документи (протоколи, звітна доповідь, кошторис, звіти) профспілкового комітету (1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5620  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Леніна с. Шарнопіль 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 40; 1973–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1973–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973, 1976–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, аналізи бюро економічного аналізу. 

Шнурові книги обліку насіння (1976, 1977, 1980, 1981). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1975–

1980). 
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Ф. Р-5621  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна с. Бачкурине 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 42; 1974–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1974, 1977–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, аналізи бюро економічного аналізу. 

Аналізи роботи госпрозрахункових одиниць (1975). 

Шнурова книга обліку насіння (1978–1980). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5622  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес» с. Леськове 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 43; 1975–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1975–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1977–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, аналізи бюро економічного аналізу. 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1975–1985). Шнурові книги обліку насіння (1976–

1981). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1977–

1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5623  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка с. Шабастівка 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 40; 1975–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1975–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, аналізи бюро економічного аналізу (1978–1980). 

Аналізи роботи госпрозрахункових  одиниць колгоспу (1975–1977). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу. Шнурова книга обліку насіння (1979–1980). 
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Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5624  Храбан Григорій Юхимович (1902–1990)–краєзнавець. 

Справ: 246; 1927–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 246; 1927–1990 рр. 

Документи до біографії Г.Ю.Храбана: особисті документи та документи, які відображають 

його життя, трудову та творчу діяльність (1927–1990). 

Історико-краєзнавчі роботи Г.Ю. Храбана «Селянська війна на Україні 1768–1769 рр.», 

«Софіївський дендрологічний парк», «Т.Г.Шевченко», «Археологія», «Історія Умані на 

Уманщині», «Революційні події на Уманщині», «Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр.», 

путівник «Умань». 

Рецензії Г.Ю.Храбана на праці істориків, краєзнавців з питань історії Уманщини та 

Коліївщини (1960–1983). 

Листування Г.Ю.Храбана з істориками  та краєзнавцями з питань історії Уманщини та 

Коліївщини (1960–1990). 

Документи різних авторів, що відклалися у фонді-машинописі копії нарисів, наукових статей, 

монографії істориків про селянську війну 1768–1769 рр. (1963–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5625  Управління Служби безпеки України в Черкаській області м. Черкаси Черкаської 

області  

Справ: 41558; 1918–1995 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10916; 1918–1995 рр. 

Позасудові та припинені кримінальні справи. 

 

 

Опис 2 

Справ: 30642; 1941–1945 рр. 

Фільтраційні справи. 

 

 

 

 

Ф. Р-5626  Найден (Воротилов) Семен Платонович (1897–1969)–журналіст. 

Справ: 66; 1891–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 66; 1891–1969 рр. 
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Особисті документи С.П.Найдена (Воротилова) (біографія, газетні статті, протоколи та 

висновки про творчість Найдена, почесні грамоти, фотографії з сімейного альбому) (1944–

1969). 

Книга С.П.Найдена (Воротилова) та доцента О.В.Тканко «Місто Черкаси», 1957 р. та 

документи до книги (1940–1967). П’єси С.П.Найдена (Воротилова) «Мадлен Аннсевінь» 

(Помилка Івана Бублика), «Могучая сила». 

Спогади, газети, вирізки з газет про розвиток преси на Черкащині за 1960–1969 рр. (1921–

1960). Газетні статті, витяги з архівних документів, замітки С.П.Найдена (Воротилова) з 

історії Черкащини (1946–1969). Архівні довідки, витяги з літописів, замітки С.П.Найдена 

(Воротилова) з історії населених пунктів Черкаського району (1900–1943). Газетні статті про 

розвиток культури на Черкащині (1958–1969). Газетні статті, замітки С.П.Найдена 

(Воротилова) про видатних людей Черкащини (1958–1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5627  Симоненко Василь Андрійович (1935–1963)–поет. 

Справ: 1; 1941–1968 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1941–1968 рр. 

Фотографії з сімейного альбому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5628  Якименко Григорій Микитович (1901–     )–архівіст, перший директор Черкаського 

обласного державного архіву. 

Справ: 9; 1921–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1921–1979 рр. 

Особисті документи Г.М.Якименка (автобіографія, особовий листок з обліку кадрів, 

фотографії) (1956–1977). 

Документи: (спогади свідків, копії архівних документів, фотографії влади на Черкащині 

(1902–1929); (копії листів доповідей, спогади учасників, газетні статті) про громадянську 

війну на Черкащині (1919–1970). 

Спогади Г.М..Якименка про зустріч з Калініним М.І. в Таганрозі у 1921 р. 

Статті Г.М.Якименка, опубліковані в газетах, журналах та по радіо (1925–1979). Листування 

Г.М.Якименка з редакціями газет та іншими адресатами з питань архівної роботи (1969–

1978). 

 

 

 

 

Ф. Р-5629  Колекція. Краєзнавці Черкащини. 

Справ: 2; 1989 р. 
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Опис 1 

Справ: 2; 1989 р. 

Рукопис Івана Антоновича Демченка «Історія села Будища Звенигородського району 

Черкаської області». 

Автобіографія І.А.Демченка. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5630  Черкаське обласне товариство «Заповіт» м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 32; 1988–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1988–1991 рр. 

Документи (рішення, статут, протокол, список) про реєстрацію товариства (1988, 1989). 

Протоколи засідань товариства. 

Заява Ради товариства про зарахування його колективним членом Товариства української 

мови ім.. Т.Г.Шевченка (1989). Колективна заява членів товариства про вступ до членів 

Черкаської крайової організації Народного Руху України на правах асоціативного члена 

(1990). 

Звіт про роботу товариства (1989). Довідки про заходи, проведені товариством (1990, 1991). 

Статті та фотографії про діяльність товариства (1989). 

Документи: (інформації, фотографії, постанови, пропозиції) про святкування річниць з дня 

народження та вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка на Черкащині (1989–1991); (газетні статті, 

тексти радіопередач, фотографії) про вшанування пам’яті поста Василя Андрійовича 

Симоненка в м. Черкаси (1990). 

Звіти, листи, фотографії про діяльність товариства з відродження та вшанування пам’яток 

історії і культури на Черкащині (1989). 

Список членів Ради товариства з анкетними даними (1989). Заяви про вступ до членів та 

вибуття з товариства  (1988–1990). 

Фінансові документи (1989–1991). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5632  Черкаський державно-кооперативний трест «Агробуд» Черкаського обласного 

кооперативно-державного об’єднання з агропромислового будівництва «Облагробуд» м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 55; 1988–1992 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 55; 1988–1992 рр. 

Наказ Черкаського об’єднання «Облагробуд» про створення тресту (1988). 

Статут тресту (1988, 1992). 

Накази керуючого трестом з основної діяльності. Розпорядження головного інженера тресту з 

основної діяльності (1988–1990). 
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Протоколи засідань технічної Ради (1988–1990). 

Плани: будівельно-монтажних робіт по тресту та підвідомчих підприємств (1989); з праці і 

зарплати, з праці в  будівництві тресту та підвідомчих підприємств (1989). 

Річні статистичні звіти тресту про чисельність, склад та рух керівних працівників і 

спеціалістів (1988–1990). 

Штатні розписи, кошториси тресту (1991, 1992). Штатні розписи підвідомчих організацій 

(1988). Річні кошториси прибутків та витрат по бюджету тресту (1988–1990). Зведені річні 

бухгалтерські звіти тресту та річні бухгалтерські звіти підвідомчих підприємств (1988–1990). 

Акти, довідки комплексних документальних ревізій виробничої та фінансово-господарської 

діяльності тресту і підвідомчих підприємств (1988–1991). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету профспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5633  Шендерівський волосний революційний комітет с. Шендерівка Канівського повіту 

Київської губернії  

Справ: 3; 1919 р. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1919 р. 

Накази, постанови, протоколи засідань та відозви ревкому. 

Листування з волосними, номадною та земельними управами, робітничим кооперативом про 

постачання продуктами харчування, будівельними та посівними матеріалами. 

Заяви громадян про надання їм матеріальної допомоги. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5634  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» с. Вершаці Чигиринського 

району Черкаської області  

Справ: 33; 1975–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1975–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1978–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1975–1978). 

Шнурові книги обліку насіння. 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5635  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» с. Тіньки Чигиринського району 

Черкаської області  
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Справ: 39; 1976–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 39; 1976–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу. 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1978–1984). Шнурові книги обліку насіння (1977–

1982). 

Документи (протоколи, умови, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1978–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5636  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дніпро» с. Стецівка Чигиринського 

району Черкаської області  

Справ: 44; 1974–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідання правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1974–1975). Шнурові книги обліку насіння. 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1979, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5637  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Леніна с. Трушівці Чигиринського 

району Черкаської області 

Справ: 50; 1976–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1976–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Звітні доповіді голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу. 

Шнурові книги обліку насіння. 

Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 
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Ф. Р-5638  Черкаський завод «Строммашина» Всесоюзного промислового об’єднання 

цементного машинобудування «Союзцемент» Міністерства будівельного, дорожнього та 

комунального машинобудування СРСР м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 187; 1975–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 187; 1975–1980 рр. 

Наказ Міністерства будівельного, дорожнього та комунального машинобудування СРСР про 

введення заводу у число діючих підприємств (1975). 

Статут заводу (1975). 

Накази, розпорядження директора заводу з основної діяльності. 

Техніко-промислово-фінансові плани. Плани з виробництва та реалізації продукції. 

Основні та розрахункові показники виробничо-господарської діяльності заводу (1975–1979). 

Річні звіти заводу про виконання планів з продукції. Звіти: про виконання планів постачань 

продукції по номенклатурі та з окремих видів продукції про виробництво продукції, 

продуктивність праці та собівартість продукції, з основних показників технічного прогресу та 

приросту виробничих потужностей; про залишки, надходження та витрати сировини і 

матеріалів; про виконання норм і завдань по середньому зниженню норм витрат палива, 

тепло- та електроенергії. 

Звіти про розвиток та впровадження нової техніки. Плани та звіти: з раціоналізації і 

винахідництва; про впровадження наукової організації праці. Протоколи нарад «День якості», 

звіти з якості продукції. Документи (довідки, інформації, акти обстежень, звіти про 

потерпілих при нещасних випадках) з охорони праці та техніки безпеки. 

Акти державної комісії приймання в експлуатацію заводу (1975–1977). 

Плани та звіти про роботу з кадрами. 

Соцзобов’язання колективу заводу та показники їх виконання. Колективні договори та акти 

перевіряння їх виконання. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Звіти про виконання: планів з праці; норм вироблення та 

стану нормування праці. Річні бухгалтерські звіти. Акти комплексних ревізій фінансово-

господарської діяльності заводу. 

Документи: (плани, акти перевірянь, щоденник) групи народного контролю; (протоколи, 

кошториси, звіти, акти ревізій) заводського комітету профспілки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5639  Черкаське виробниче об’єднання газового господарства «Черкасигаз» 

Республіканського об’єднання по газопостачанню та газифікації «Укргаз» Міністерства 

комунального господарства УРСР м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 252; 1975–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 152; 1975–1979 рр. 

Документи секретаря, головного механіка, відділів: планово-економічного, виробничо-

технічного, комунального будівництва та матеріально-технічного постачання, старшого 

інспектора по кадрах, старшого інженера з техніки безпеки, бухгалтерії автотранспортної 

служби. 
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Опис 2 

Справ: 178; 1980–1983 рр. 

Документи секретаря, головного механіка, відділів: планово-економічного, виробничо-

технічного, комунального будівництва та матеріально-технічного постачання, старшого 

інспектора по кадрах, старшого інженера з техніки безпеки, бухгалтерії автотранспортної 

служби. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 22; 1976–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій та документи до них (1978, 1979); загальних 

зборів членів профспілки (1977); засідань профспілкового комітету. 

Статистичні звіти профкому про профспілкове членство та соцзмагання (1979–1982). 

Соцзобов’язаня колективу об’єднання та відомості про хід їх виконання (1979). Звіт про 

виконання колективного договору (1979). 

Кошториси прибутків та витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5640  Черкаське відкрите акціонерне товариство «Облагрохім» Міністерство сільського 

господарства і продовольства України м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 742; 1979–2003 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 598; 1979–1990 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-економічного, агрономічного, виробничого 

обслуговування радгоспів і колгоспів, перевезень сільськогосподарських вантажів, 

технічного обслуговування машинно-тракторного парку, постачань хімічної продукції та 

капітального будівництва, групи техніки безпеки і безпеки руху, юрисконсульта, бухгалтерії, 

групи народного контролю, місцевого комітет профспілки. 

 

 

Опис 2 

Справ: 46; 1990–1994 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-економічного, агрономічного, виробничого 

обслуговування радгоспів і колгоспів, перевезень сільськогосподарських вантажів, 

технічного обслуговування машинно-тракторного парку, постачань хімічної продукції та 

капітального будівництва, групи техніки безпеки і безпеки руху, юрисконсульта, бухгалтерії, 

групи народного контролю, місцевого комітет профспілки. 

 

 

Опис 3 

Справ: 13; 1994–1998 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-економічного, агрономічного, виробничого 

обслуговування радгоспів і колгоспів, перевезень сільськогосподарських вантажів, 

технічного обслуговування машинно-тракторного парку, постачань хімічної продукції та 
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капітального будівництва, групи техніки безпеки і безпеки руху, юрисконсульта, бухгалтерії, 

групи народного контролю, місцевого комітет профспілки. 

 

 

Опис 4 

Справ: 17; 1997–2003 рр. 

Документи секретаря, відділів: планово-економічного, агрономічного, виробничого 

обслуговування радгоспів і колгоспів, перевезень сільськогосподарських вантажів, 

технічного обслуговування машинно-тракторного парку, постачань хімічної продукції та 

капітального будівництва, групи техніки безпеки і безпеки руху, юрисконсульта, бухгалтерії, 

групи народного контролю, місцевого комітет профспілки. 

 

Опис 1ос 

Справ: 68; 1979–2003 рр. 

Накази голови об’єднання з особового складу. 

Особові справи звільнених працівників: обласного об’єднання (1980–1985, 1998–2003); 

районних об’єднань (1980–1988). Особові картки звільнених працівників обласного 

об’єднання (1989–1992). 

Особові рахунки по заробітній платі працівників обласного об’єднання. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5641  Дашуківський комбінат бентонітових глин Головного управління по виробництву 

зварних конструкцій та формувальних матеріалів Міністерства верстатобудівної і 

інструментальної промисловості СРСР с. Дашуківка Лисянського району Черкаської області  

Справ: 21; 1976–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1976–1980 рр. 

Проект п’ятирічного плану розвитку комбінату. 

Статистичні звіти про виконання планів з продукції, з праці, про надходження і використання 

винаходів та рацпропозицій, виконання особистих виробничих планів працівників (1980). 

Плани капітального будівництва, титульні списки. 

Статистичні звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, чисельність працівників 

апарату управління, чисельність працівників за статтю і віком та стажем роботи (1977–1979). 

Штатний розпис, кошторис витрат (1980). Річні бухгалтерські звіти. 

Протоколи звітно-виборних профзборів, звітна доповідь голови профкому (1979). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5642  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Суворова с. Ріпки Лисянського району 

Черкаської області  

Справ: 56; 1974–1980 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 56; 1974–1980 рр. 

протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу. Шнурові книги обліку насіння. 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5643  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Литвинова с. Босівка Лисянського 

району Черкаської області  

Справ: 99; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 99; 1959–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1967–1980). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1961–1980). Шнурові книги обліку насіння (1968–

1980). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

(1964–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5644  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» с. Семенівка Лисянського 

району Черкаської області  

Справ: 101; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 101; 1959–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів уповноважених членів колгоспу; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1969–1980). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1962–1977). Шнурові книги обліку насіння (1968–

1969, 1973–1985). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету 

(1964–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5645  Артеменко Микола Михайлович (1926–1991)–доктор економічних наук, академік 

Української Академії аграрних наук. 

Справ: 246; 1965–1991 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 246; 1965–1991 рр. 

Особисті документи М.М.Авраменка (орденські книжки, посвідчення, диплом, 

характеристики, газетні статті, фотографії). 

Рукописи, машинописи наукових праць М.М.Авраменка. Довідники з садівництва (1970, 

1975, 1982). Методики досліджень (1969–1991). Книги, брошури, буклети М.М.Авраменка. 

Документи, зібрані М.М.Авраменком для свої робіт. 

Рецензії на праці М.М.Авраменка та його відгуки на роботи різних учених. 

Документи про діяльність Мліївської науково-дослідної станції ім.. Л.П.Симиренка. 

 

 

 

 

Ф. Р-5646  Маньківська семирічна дитяча музична школа управління культури  виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів смт. Маньківка Маньківського району 

Черкаської області  

Справ: 5; 1972–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1972–1981 рр. 

Протоколи засідань педагогічної ради.  

Плани політико-виховної та учбово-виховної роботи (1980). 

Соцзобов’язання працівників школи (1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5647  Маньківський районний комітет професійної спілки працівників культури смт. 

Маньківка Маньківського району Черкаської області  

Справ: 2; 1979–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1979, 1980 рр. 

Протоколи засідань райкому. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5648  Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого комітету Маньківської 

сільської Ради депутатів трудящих с. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Справ: 32; 1946–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1946–1954 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників району (1946–1951). 

Виробничо-фінансові плани колгоспників (1948). Зведені таблиці основних показників 

виробничо-фінансових планів колгоспників (1946, 1947). Річні звіти колгоспників (1946, 

1948, 1950). 
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Зведені агрономічні звіти колгоспів району (1947). Річні звіти по тваринництву (1950–1952). 

Акти перевіряння роботи відділу керівними  органами (1950–1954). 

Звіти про чисельність працівників і службовців та фонд зарплати (1951–1953). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу (1947, 1951, 1952). Річні бухгалтерські звіти 

відділу (1950–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5649  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова с. Розкошівка Буцького 

району Черкаської області  

Справ: 23; 1955–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1955–1957 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1955). 

Виробничо-фінансовий план (1956). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1955). 

Прибутково-видаткові книги комірника (1956, 1957). Книги обліку державних постачань і 

колгоспної торгівлі, продуктів та матеріалів (1956, 1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5650  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя» с. Русалівка Буцького району 

Київської області  

Справ: 6; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1947, 1948, 1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників (1950). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950). 

Книга обліку натуральних прибутків і їх роз приділення, грошових та натуральних витрат 

(1947, 1948). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5651  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «ІІ п’ятирічка» с. Нова Ярославка 

Мокрокалигірського району Київської області  

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1950 рр. 

Розпорядження райвиконкому (1944). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 
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Виробничі плани (1944, 1948). 

Річний агрономічний звіт (1950). 

Книги головних рахунків (1944, 1946). Книги обліку фондів, грошових прибутків (1944). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5652  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «ІІІ п’ятирічка» с. Ярославка 

Мокрокалигірського району Київської області  

Справ: 12; 1945–1952 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1945–1952 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947, 1948, 1950); засідань правління колгоспу 

(1947–1952). 

Виробничо-фінансовий план (1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5653  Гладківщинська восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Золотоніської районної Ради народних депутатів с. Гладківщина Золотоніського району 

Черкаської області  

Справ: 135; 1948–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 135; 1948–1985 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1952, 1955–1985); засідань  методичних об’єднань 

учителів (1965); загальноосвітніх зборів (1952–1955); засідань та плани роботи батьківського 

комітету (1967, 1972–1982); загально-шкільних батьківських зборів та документи до них 

(1960, 1961, 1967, 1968, 1975–1980). 

Плани роботи школи (1966–1968, 1976–1980). 

Інформації про роботу школи (1967, 1968). Інформації, звіти про стан навчально-виховної 

роботи (1954, 1955, 1959, 1962, 1965). 

Статистичні звіти школи про рух та успішність учнів (1952–1968, 1974–1980). 

Соцзобов’язання колективу школи (1965–1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1948–1965). Річні бухгалтерські звіти (1948, 1951–1962). 

Протоколи, звіти місцевого комітету профспілки (1967–1980). 
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Ф. Р-5654  Дирекція Уманського заводу театрального обладнання, що будується, 

Всесоюзного об’єднання театральної промисловості «Союзтеатропром» Міністерства 

культури СРСР м. Умань Черкаської області  

Справ: 22; 1967–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1967–1976 рр. 

Річні звіти з капітальних вкладень. 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат. 

 

 

Опис 1м 

Справ: 1; 1970–1976 рр. 

Протоколи засідань та плани роботи профспілкової групи працівників культури. 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5655  Уманський завод театрального обладнання Всесоюзного об’єднання театральної 

промисловості «Союзтеатрпром» Міністерства культури СРСР м. Умань Черкаської області  

Справ: 128; 1976–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 128; 1976–1982 рр. 

Накази: Міністерства культури СРСР (1976, 1980); керуючого Всесоюзного об’єднання 

театральної промисловості «Союзтеатром» (1977–1981), рішення, розпорядження Уманського 

міськвиконкому (1980, 1981). 

Накази директора заводу з основної діяльності. 

Протоколи технічних нарад (1978–1982). 

Комплексні плани розвитку заводу (1978–1982). Техніко-промислово-фінансові плани (1978–

1982). Плани з виробництва. 

Звіти про виконання планів постачань (1979–1981). Статистичні звіти про залишки, 

надходження та витрати сировини і матеріалів (1977–1981). 

Заходи та статистичні звіти про розвиток і впровадження нової техніки (1977–1981). 

Документи: (заходи, довідки, темник, статзвіти) з раціоналізації та винахідництва (1978–

1982); (протоколи «Дня якості», заходи, показники, звіти) з якості продукції (1977–1982). 

Статистичні звіти про впровадження наукової організації праці (1978–1982). Плани заходів та 

статистичні звіти з охорони праці і техніки безпеки (1977–1981). 

Плани потреби в кадрах, річні звіти про роботу з кадрами (1980, 1982). 

Соцзобов’язання колективу заводу та підсумки їх виконання. Колективні договори та акти 

перевіряння їх виконання (1978–1982). 

Фінансові плани (1977–1981). Плани з праці та зарплати (1977–1979, 1982). Штатні розписи, 

кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Акти комплексних ревізій виробничої та 

фінансово-господарської діяльності заводу (1978–1981). 

Протоколи, звіти, кошториси заводського комітету профспілки (1977–1985). 
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Ф. Р.-5656  Уманське підприємство електричних мереж Виробничого енергетичного 

об’єднання «Київенерго» Міністерства енергетики та електрифікації УРСР м. Умань 

Черкаської області  

Справ: 165; 1978–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 149; 1978–1984 рр. 

Накази: Міністерства енергетики та електрифікації УРСР (1978); генерального директора 

Виробничого енергетичного об’єднання «Київенерго» (1978–1981). 

Статут підприємства (1978). 

Накази директора підприємства з основної діяльності. Розпорядження головного інженера 

підприємства з основної діяльності. 

Протоколи нарад при директорі. 

План соціально-культурного розвитку підприємства (1978–1980). Техніко-промислово-

фінансовий план (1979). 

Основні та розрахункові показники планів, ліміти з праці, виробництва та зарплати. Довідки 

та статистичні звіти про виконання норм вироблення і нормування праці. 

Довідки, звіти про надання шефської допомоги колгоспам (1978–1981). 

Документи громадського огляду ефективного використання сировини, матеріалів та паливно-

енергетичних ресурсів (1978–1980). 

Плани та статистичні звіти про впровадження наукової організації праці. Статистичні звіти 

про потерпілих при нещасних випадках, виконання комплексних планів покращення  умов, 

охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів. 

Акти приймання в експлуатацію державною комісією об’єктів закінчених будівництвом 

(1982, 1983). Річні звіти з капітального будівництва (1978–1981). 

Плани заходів, одноразові статистичні звіти про роботу з кадрами. 

Соцзобов’язання колективу підприємства та підсумки їх виконання. Колективні договори та 

акти перевіряння їх виконання. 

Плани з праці підприємства та державні плани структурних підрозділів. Штатні розписи, 

кошториси витрат підприємства. Річні бухгалтерські звіти. Акти комплексних ревізій 

виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Документи 9плани, довідки, акти перевірянь, статзвіти)групи народного контролю (1978 –

1981). Протоколи звітно-виборних профконференцій, загальних зборів членів профспілки та 

засідань профспілкового комітету (1982–1984). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 16; 1978–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій; загальних зборів членів профспілки; засідань 

профспілкового комітет. 

Перспективний план роботи профспілкового комітету. 

Статистичні звіти профспілкового комітету з усіх видів діяльності  

Кошториси витрат. 
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Ф. Р–5657  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Вербовець 

Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 110; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 110; 1944–1962, 1966–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1949–1953, , 1956–1962, 1968–1980); засідань 

правління колгоспу (1949–1962, 1969–1980). Звітні доповіді голови колгоспу (1956, 1970, 

1972, 1975–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970–1980). 

Виробничо-фінансові плани (1947–1953, 1956–1962). План лісового господарства колгоспу 

(1955–1965). 

Аналізи господарської діяльності колгоспу (1957, 1969–1979). 

Договір на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння його виконання (1957). 

Соцзобов’язання колгоспу, ланок та акти перевіряння колгоспу (1948–1952). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1966–1980). Змелено-шнурова книга (1950–1960). 

Технологічна карта колгоспу  (1973–1974). 

Книги головних рахунків (1944–1947). Книги обліку основних засобів виробництва, фондів, 

грошових і натуральних прибутків та їх роз приділення (1944–1947). 

Книга обліку членів колгоспу та їх сімей (1944). 

 

 

 

 

Ф. Р–5658  Катеринопільська дитяча музична школа управління культури виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

Справ: 83; 1969–1986 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 79; 1969–1986 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1969–1980, 1983–1986); методичних засідань відділів 

школи (1974–1986). 

Плани роботи: школи (1969–1977, 1981–1986); відділів школи (1976–1979). Плани навчально-

виховної роботи (1978–1980). 

Річні звіти про роботу школи. 

Програми концертів учнів, протоколи проведення академічних концертів (1970–1981, 1984–

1986). 

Книга аналізу відвідувань уроків директором школи (1969–1974). 

Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань місцевого комітету (1983, 1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 4; 1978–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань місцевого комітету профспілки. 
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Ф. Р-5659  Черкаський філіал науково-виробничого об’єднання «Імпульс» Міністерства 

машинобудування СРСР м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 11; 1979–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1980–1983 рр. 

Накази та розпорядження директора філіалу з основної діяльності (1980, 1981). Журнал 

реєстрації наказів та розпоряджень з основної діяльності (1980–1983). 

Річні текстові та статистичні звіти з охорони праці і техніки безпеки (1980, 1981). 

Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань заводського комітету профспілки 

(1980). 

 

 

Опис 1 п/я 

Справ: 4; 1979–1988 рр. 

Накази керівників підприємств вищого рівня (1980–1985). 

Накази керівника підприємства з основної діяльності (1980–1986). Журнал реєстрації наказів 

керівника підприємства з основної діяльності (1980–1988). 

Листування з установами та підприємствами про перші кроки діяльності підприємства (1979, 

1980). 

 

 

 

 

Ф. Р-5660  Гуляйпільська восьмирічна загальноосвітня школа ім.. Героя Радянського Союзу 

А.О.Ігнатьєва відділу народної освіти виконавчого комітету Катеринопільського району Ради 

народних депутатів с. Гуляйполе Катеринопільського району Черкаської області  

Справ: 95; 1948–1987 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 95; 1948–1987 рр. 

Накази директора школи з основної діяльності (1981). 

Протоколи: методичних нарад (1964–1970); засідань педагогічної ради (1950–1984); засідань 

батьківського комітету (1964–1966); батьківських зборів (1964–1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5662  Сердюк Андрій Васильович (1912–1989)–краєзнавець. 

Справ: 57; 1893–1989 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 57; 1893–1989 рр. 

Особисті документи А.В.Сердюка (автобіографії, характеристики, особисті листки по обліку 

кадрів, вітальні адреси, телеграми, статті з газет та журналів про життя і діяльність, 

фотографії). 



2686 

 

Статті та лекції А.В.Сердюка про Черкащину (1968–1988). 

Документи (витяги з книг, журналів, архівних документів, довідки, нотатки) про виникнення 

і розвиток м. Черкаси, видатних людей міста (1920–1988). 

Листування А.В.Сердюка: з музеями, бібліотеками та архівами про населені пункти 

колишнього СРСР, назви яких є топонімами назви м. Черкаси (1973–1987); з істориками-

краєзнавцями, бібліотеками та музеями з питань історії м. Черкаси, про місто у роки Великої 

Вітчизняної війни 1941–1945 рр., життя та діяльність учасників подій 1917 р. та бойові дії на 

Черкащині в роки війни (1977–1989). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5663  Шарапанюк Іван Миронович (1913–1994)–голова товариства жертв незаконних 

репресій 

Справ: 3; 1935–1994 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1935–1994 рр. 

Особові документи І.М.Шарапанюка (біографія, копія паспорта, довідка, заява, фотографії). 

Машинопис книги спогадів І.М.Шарапанюка «З пам’яттю по життю» (1993). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5664  Колекція. Голод на Черкащині в 1932–1933, 1946–1947 рр. 

Справ: 96; 1929, 1934, 1987–2005 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 96; 1929, 1934, 1987–2005 рр. 

Спогади очевидців, анкети, списки померлих від голоду. 

Спогади про колективізацію, розкуркулення та події громадянської війни. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5665  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т.Г.Шевченка с. Терешки 

Шполянського району Черкаської області  

Справ: 42; 1950–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1950–1962 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1950–1953, 1956–

1962). Звітні доповіді голови колгоспу (1954, 1959). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1955–1965). Виробничі плани 

(1952–1962). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 
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Ф. Р-5666  Колекція. Участь радянських військовослужбовців-уродженців, жителів 

Черкащини у військових діях за межами СРСР після ІІ світової війни. 

Справ: 12; 1979–1997 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1979–1997 рр. 

Документи (списки, анкети, біографії, статті, грамоти) учасників бойових дій в Афганістані. 

Фотографії бойових дій. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5667  Колекція. Спогади про репресії 1930-х років на території Черкащини. 

Справ: 4; 1937, 1946, 1956–1959, 1969–1972, 1989–1992, 2000–2002 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1937, 1946, 1956–1959, 1969–1972, 1989–1992, 2000–2002 рр. 

Спогади жителів сіл про репресії, списки репресованих громадян. 

Спогади жителя с. Пирогів ці Хмельницької області К.І.Матвіюка про перебування в таборах 

суворого режиму, колишнього викладача Уманського технікуму механізації (1969–1972). 

 

 

 

 

Ф. Р-5668  Колекція. Спогади уродженців, жителів Черкащини про перебування в 

концтаборах, та примусових роботах в фашистській Німеччині в період Великої Вітчизняної 

війни 1941–1945 рр. 

Справ: 20; 1913-2000 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1913–2000 рр. 

Документи (анкети, спогади, довідки, листи, фотографії) про перебування в фашистських 

концтаборах, трудових концтаборах і гетто, на примусових роботах в фашистській Німеччині 

та Австрії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5669  Смілянське технічне училище № 5 управління освіти Черкаського області 

державної адміністрації м. Сміла Черкаської області  

Справ: 152; 1976–1997 рр. 
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Опис 1 

Справ: 152; 1976–1997 рр. 

Накази директора училища з основної діяльності. 

Протоколи: засідань та плани роботи педагогічної ради; засідань методичних та предметних 

комісій (1982–1985, 1992–1997). 

Комплексні плани економічного та соціального розвитку училища (1976–1985). Плани 

роботи училища (1976–1990, 1993–1996). 

Статистичні звіти училища про підсумки учбової роботи, чисельність та рух учнів, прийом 

учнів та чисельність апарату управління (1976–1993). 

Соцзобов’язання колективу училища та підсумки їх виконання (1985–1988). Довідки про 

виконання умов республіканського соцзмагання по училищу (1976–1978). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1976–1994). Річні бухгалтерські звіти (1976–1994). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5670  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря Комунізму» с. Пастирське 

Новомиргородського району Кіровоградської області  

Справ: 31; 1950–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1950–1963 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1950, 1951, 1956, 1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльності колгоспу (1952, 1953, 1956–1963). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1960–1965). 

 

 

 

 

Ф. Р-5671  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» смт. Ротмистрівка Смілянського 

району Черкаської області  

Справ: 74; 1959–1980 рр.  

 

Опис 1 

Справ: 74; 1959–1980 рр. 

Статут артілі (1959). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1959–1972); (загальних зборів уповноважених 

членів колгоспу (1973–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу 

(1969–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1968–1979). 

Виробничо-фінансові плани (1959–1964). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1959–1964). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1966–1975). Шнурові книги обліку насіння (1971, 

1975, 1978, 1979). 
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Ф. Р-5672  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес» с. Пастирське Смілянського 

району Черкаської області  

Справ: 43; 1964–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1964–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1964–1970); загальних зборів уповноважених 

членів колгоспу (1970–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу 

(1964, 1969, 1972, 1978). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1970–1977). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1976–1980). Шнурові книги обліку насіння (1968, 1973, 

1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5673  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова с. Ковалиха Смілянського 

району Черкаської області  

Справ: 25; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1944–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1952, 1956); засідань правління колгоспу 

(1946–1949, 1956–1958). 

Виробничо-фінансовий план (1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Зведений річний звіт об’єднаних колгоспів «Україна» та ім. Жданова (1958). 

 

 

 

 

Ф. Р-5674  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес» с. Пастирське Смілянського 

району Черкаської області  

Справ: 22; 1947–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1947–1962 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1958–1961). Звітна 

доповідь голови колгоспу (1961). 

Виробничо-фінансові плани (1948, 1955, 1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947, 1951, 1954–1957, 1960–

1962). 
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Ф. Р-5675  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1-ше Травня» с. Балаклія Смілянського 

району Київської області  

Справ: 16; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948–1950). 

Виробничо-фінансові плани (1946, 1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1946, 1949). 

Книги головних рахунків (1945–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5676  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Робітник» с. Балаклія Смілянського 

району Київської області  

Справ: 17; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Виробничо-фінансові плани (1946–1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946–1949). 

Книги головних рахунків. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5677  Сільськогосподарська артіль (колгосп)  «17-й Парт’зїзд ВКП(б)» с. Балаклія 

Смілянського району Київської області  

Справ: 18; 1939–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1939, 1940, 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946, 1949); засідань правління колгоспу (1946–

1950). 

Виробничо-фінансові плани (1946, 1948, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1946, 1949). 

Земельно-шнурова книга (1939–1940). 

Книги головних рахунків (1944–1950). 
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Ф. Р-5678  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» смт. Ротмистрівка Смілянського 

району Черкаської області  

Справ: 25; 1949–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1949–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1951–

1958).Виробничо-фінансові плани (1953, 1955, 1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1949–1957). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5679  Тальнівське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого об’єднання по 

виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства м. Тальне Черкаської області  

Справ: 368; 1961–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 368; 1961–1985 рр. 

Накази начальника райоб’єднання з основної діяльності (1973–1985). 

Протоколи: виробничих нарад (1969, 1970); засідань техніко-економічної ради (197–1983); 

засідань бюро економічного аналізу (1978–1983). 

П’ятирічні та комплексні плани соціального розвитку об’єднання (1973–1980). Виробничо-

торгівельно-фінансові плани. 

Аналізи виробничої, фінансової та постачальної діяльності об’єднання (1974–1985). Звіти 

промислового підприємства про виконання планів механізації процесів 

сільськогосподарського виробництва та продукції (1967–1971). Річні звіти про виконання 

норм витрат палива, тепло- та електроенергії (1973–1983). 

Статистичні звіти про наявність автомобілів та гаражів (1964, 1967, 1968). Інформації  

та річні звіти про технічне обслуговування машинно-тракторних парків колгоспів та 

радгоспів (1979–1983). 

Плани, титульні списки з капітального будівництва (1963, 1966–1968, 1971). 

Плани, аналізи та звіти з впровадження нової техніки і передової технології механізації 

сільськогосподарського виробництва (1967, 1974–1983). Тематичні плани, заяви, звіти про 

впровадження рацпропозицій (1969–1983). 

Документи (плани, заходи, аналізи, звіти) з наукової організації праці (1968–1979, 1982). 

Протоколи засідань комісії з охорони праці, комплексні плани з охорони раці і техніки 

безпеки, річні звіти про нещасні випадки (1974–1983). 

Річні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, прийом молоді на роботу та 

роботу з кадрами (1967–1971, 1974–1983). 

Річні звіти юридичної служби (1979–1985). 

Умови соцзмагання між працівниками майстерень та бригадами, підсумки виконання 

соцзобов’язань (1973–1979, 1983–1985). 

Плани з праці та статистичні звіти про їх виконання (1962–1971, 1974–1985). Штатні розписи, 

кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Акти документальних ревізій фінансово-

господарської діяльності об’єднання (1961–1970). 
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Документи: (протоколи, плани, акти перевірянь, статзвіти) групи народного контролю (1977–

1983); (протоколи, плани, колдоговори та акти їх перевірянь, звіти) профспілкового комітету 

(1975–1985). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5680  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Тальнівському району 

(райуповмінзаг) м. Тальне Київської області  

Справ: 10; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1946–1950 рр. 

Затверджені норми, списки та звіти про нарахування державних поставок 

сільськогосподарських продуктів. Річні звіти з усіх видів державних поставок. 

Річний фінансовий звіт (1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5681  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» с. Чорнявка Черкаського району 

Черкаської області  

Справ: 23; 1953–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1953–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Виробничі плани. 

Прибутково-видаткові кошториси (1953, 1956, 1957). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5682  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Мошни Черкаського району 

Черкаської області  

Справ: 35; 1950–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1950–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу.  

Виробничо-фінансові плани (1950, 1953–1959). 

Заключний звіт про підсумки сівби (1954). 

Прибутково-видаткові кошториси (1952, 1957, 1958). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1954–1959). 
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Ф. Р-5683  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка» с. Мошни Черкаського 

району Черкаської області  

Справ: 25; 1944–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1944–1960 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1960). 

Книга запису зауважень та пропозицій (1946–1952). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5684  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога» с. Будище Черкаського району 

Черкаської області  

Справ: 99; 1944–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 99; 1944–1972 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1944, 1945). 

Статут колгоспу (1971). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1972). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1965–1969). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970). 

Виробничо-фінансові плани (1948, 1949). 

Відомості про стан тваринництва (1945). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1967–1970). Шнурові книги обліку насіння (1968–

1976). 

Книги головних рахунків (1944, 1945). Оборотні відомості (1944, 1945). Бухгалтерські 

документи касово-меморіального порядку (1944, 1945). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5685  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Шевченка с. Софіївка Черкаського 

району Черкаської області  

Справ: 19; 1955–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1955–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Перспективний план розвитку сільського господарства колгоспу (1955–1960). Виробничі 

плани. 
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Аналіз фінансово-господарської діяльності колгоспу (1958). 

Прибутково-видаткові кошториси. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5686  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Т.Г.Шевченка с. Софіївка Черкаського 

району Черкаської області  

Справ: 96; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 96; 1959–1980 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1960–1980). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1966–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1972–1975). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1959–1964). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1966–1969). Шнурові книги обліку насіння. 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1966–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5687  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе с. Шелепухи Черкаського 

району Черкаського області  

Справ: 33; 1951–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1951–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1954–1958). 

Прибутково-видаткові кошториси (1954–1957). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1954–1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5688  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Маяк» с. Худяки Черкаського району 

Черкаської області  

Справ: 178; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 178; 1950–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1973); загальних зборів уповноважених 

членів колгоспу (1974–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу 

(1969–1980). 
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Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970–1980). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952). 

Багатотиражна газета  колгоспу «Нове життя» (1961). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1976–1980). Шнурові книги обліку насіння (1965–1970, 

1979). Карти сівообороту колгоспу (1961–1974, 1979). 

Плани, акти перевірянь, списки членів групи народного контролю (1980). Документи 

(протоколи, звітні доповіді кошториси, звіти) профспілкового комітету (1964–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5689  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Молотова с. Червона Слобода 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 34; 1950–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1950–1956 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1950, 1951, 1953–

1955). 

Виробничі плани. 

Агрономічний звіт (1953). 

Прибутково-видаткові кошториси (1951, 1953–1956). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5690  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам’ять Леніна» с. Вергуни Черкаського 

району Черкаської області  

Справ: 40; 1951–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1951–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1953). Виробничі плани (1951–

1956). 

Агрономічні звіти (1954, 1955). 

Прибутково-видаткові кошториси (1951–1957). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

Багатотиражна газета колгоспу «За комунізм» (1957, 1958). 
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Ф. Р-5691  Канівська районна інформаційно-обчислювальна станція статистичного 

управління Черкаської області м. Канів Черкаської області  

Справ: 573; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 126; 1944–1962 рр. 

Документи керівництва і контролю, фінансово-господарської діяльності, механізації 

статистичних і обчислювальних робіт, звітно-статистичні документи, профспілкового 

комітету. 

 

 

Опис 2 

Справ: 447; 1965–1980 рр. 

Документи керівництва і контролю, фінансово-господарської діяльності, механізації 

статистичних і обчислювальних робіт, звітно-статистичні документи, профспілкового 

комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5692 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського с. Полствин Канівського 

району Черкаської області  

Справ: 34; 1956–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1956–1977 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1968–1972). 

Документи з історії полів (1967–1972). 

 

 

 

 

 

ф. Р-5693  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор» с. Дар’ївка 

Жашківського району Черкаської області  

Справ: 4; 1952–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1952–1955, 1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5694  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського с. Мартинівка 

Канівського району Черкаської області  
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Справ: 6; 1964–1965 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1964, 1965 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Шнурові книги обліку насіння. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5695  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8-го Березня с. Мартинівка Канівського 

району Черкаської області  

Справ: 10; 1958–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1958–1963 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Шнурова книга обліку насіння (1961). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5696  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Кірова с. Мартинівка Канівського 

району Черкаської області  

Справ: 71; 1955–1958, 1966–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 71; 1955–1958, 1966–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1969–1980). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1966–1971, 1975–1980). Документи (ротаційні таблиці, 

схеми сівозмін) з історії полів (1968–1980). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1974–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5697  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна с. Горобіївка Канівського 

району Черкаської області  

Справ: 60; 1966–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 60; 1966–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу . Звітні доповіді 

голови колгоспу (1966, 1968). 

Плани роботи бюро економічного аналізу (1973–1980). 
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Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1971–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5698  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях» с. Яблунів Канівського 

району Черкаської області  

Справ: 21; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1944–1950, 1953–1959 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу; бригадних зборів 

(1944–1946). Звітні доповіді голови колгоспу (1954, 1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5699  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського с. Таганча Канівського 

району Черкаської області  

Справ: 56; 1963–1979 рр. 

 

Опис 1  

Справ: 56; 1963–1979 рр. 

Статут артілі (1964). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1966–1968, 1973). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1969–1971, 

1975–1980). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1963, 1968–1977). Документи (групові карти, схеми 

сівозмін, перехідні таблиці) з історії полів (1963–1968, 1972–1980). 

Протоколи звітно-виборних профзборів (1971–1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5700  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Федоренка с. Мельники Канівського 

району Черкаської області  

Справ: 107; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 107; 1959–1980 рр. 

Статути: артілі (1959); колгоспу (1980). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1959–1962, 1965–1980); засідань правління 

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1969–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1968–1979). 
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Книга історії полів сівозмін колгоспу (1967–1971). Документи (грунтові карти, схеми 

сівозмін, перехідні таблиці) з історії полів (1962, 1965–1980). Шнурові книги обліку насіння 

(1961–1963, 1966–1969). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1970–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5701  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського с. Полствин Канівського 

району Черкаської області  

Справ: 5; 1951–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1951–1955 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5702  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях» с. Яблунів Канівського 

району Черкаської області  

Справ: 50; 1960–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 50; 1960–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1967). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1972–1975, 1979, 1980). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1965–1966, 1972–1977). Документи (плани та схеми 

сівозмін, перехідні таблиці з історії полів (1969). Шнурові книги обліку насіння (1967–1980). 

Документи (протоколи, плани, угоди, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1969–

1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5703  Черкаський державний науково-дослідний інститут іонообмінних матеріалів 

Міністерства хімічної промисловості України м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 207; 1977–1997 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 132; 1977–1997 рр. 

Накази: Міністерства хімічної промисловості СРСР (1977, 1997); генерального директора 

науково-виробничого об’єднання «Пластмаси» (1977, 1984). 

Статут інституту (1991, 1993). Положення про відділення (1981, 1984). 
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Накази: начальника відділення з основної діяльності (1980–1990); директора інституту з 

основної діяльності (1991–1997). 

Протоколи засідань: Ради трудового колективу (1987–1990); науково-технічної ради 

інституту (1992–1996); інспекцій відділення (1988–1991); експертної комісії з розгляду 

документів, підготовлених до відкритої публікації (1979–1986). 

Комплексний план заходів з питань прискорення науково-технічного прогресу (1985–1990). 

Плани науково-технічних і дослідних робіт та звіти про їх виконання (1986–1996). 

Довідки з основних питань діяльності  відділення та інституту, направлені в органи вищого 

рівня (1982–1989, 1996). Показники економічної та аналізи господарської діяльності 

інституту (1992–1996). 

Авторські свідоцтва на винаходи (1983, 1984, 1987). Перелік повністю завершених дослідних 

та науково-технічних робіт (1990–1996). 

Договори на творчу співдружність відділення з іншими організаціями (1984–1986). 

Положення про сектори відділення, посадові інструкції працівників та службовців (1982–

1995). 

Соцзобов’язання колективу відділення (1980–1983). Колективні договори та акти перевіряння 

їх виконання (1985, 1986, 1994, 1995). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти: відділення (1977–1990); 

інституту (1991–1996); відділення по дослідній ділянці (1978–1991). Акти ревізій та 

перевірянь виробничої і фінансово-господарської діяльності відділення (1981–1990). 

Ліквідаційний баланс інституту (1997). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1978–1984). 

 

 

Опис 2ос 

Справ: 75; 1977–1997 рр. 

Накази начальника відділення та директора інституту з особового складу. 

Особові справи  та картки звільнених працівників. 

Особові рахунки з нарахування зарплати працівникам. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5704  Сизоненко Федір Якович (1916 р.н.–     ), Сизоненко Галина Сильвестрівна (1919 

р.н.–         )–доценти, кандидати наук, громадські діячі. 

Справ: 64; 1918–1992 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 64; 1918–1992 рр. 

Особисті документи Ф.Я.Сизоненка та Г.С.Сизоненко–автобіографії, посвідчення, свідоцтва, 

членські білети (1939–1992). Особисті фотографії (1918–1994). 

Документи службової та громадської діяльності (1956, 1972–1992). Творчі матеріали–книги, 

брошури, статті, тези виступів про історію м. Черкаси (1980–1990). Документи про 

святкування ювілеїв, нагородження, присвоєння почесних звань (1947–1990). 

Документи, зібрані Ф.Я.Сизоненком та Г.С.Сизоненко для своїх робіт (1958–1992). 
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Ф. Р-5705  Виробниче об’єднання по транспортуванню і поставці газу «Експорттрансгаз» 

Всесоюзного промислового об’єднання по добуванню газу в УРСР «Укргазпром» 

Міністерства газової промисловості СРСР м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 401; 1978–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 385; 1978–1985 рр. 

Накази: Міністерства газової промисловості СРСР; начальника об’єднання «Укргазпром». 

Статут об’єднання (1978). 

Накази директора об’єднання з основної діяльності. Розпорядження директора та головного 

інженера об’єднання з основної діяльності (1978–1983). 

План економічного та соціального розвитку об’єднання (1979–1980). Техніко-промислово-

фінансові плани (1980–1985). Річні плани транспортування газу та зміни до них. Плани 

собівартості та зміни до них. 

Листування з органами вищого рівня з основних питань діяльності об’єднання. Техніко-

економічні показники діяльності об’єднання. Звіти про виконання планів транспортування 

газу. 

Паспорти об’єднання (1979–1981). 

Плани, акти впровадження та статистичні звіти про впровадження нової техніки. Звіти 

об’єднання та управлінь про розвиток і використання науково-технічної інформації (1979–

1982). Документи (протоколи, плани, розрахунки, акти, рацпропозиції, звіти) з раціоналізації 

та винахідництва. Завдання, звіти з наукової організації праці (1979–1983). Показники та 

статистичні звіти з охорони праці і техніки безпеки (1980–1985). 

Плани, підсумки, довідки про розповсюдження та впровадження передового досвіду (1979–

1984). 

Документи (плани, звіти, довідки, відомості, нагородні листи) про роботу з кадрами. 

Одноразові статистичні звіти об’єднання та управлінь про чисельність працівників. 

Документи (договори, умови, соцзобов’язання, накази, показники) по соцзмаганню. 

Колективні договори об’єднання. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Баланси прибутків і видатків об’єднання та зміни до них. 

Плани об’єднання та управлінь з праці і річні звіти про їх виконання. Зведені річні 

бухгалтерські звіти об’єднання. Річні бухгалтерські звіти  управлінь. Акти комплексних 

ревізій фінансово-господарської діяльності об’єднання. 

Документи (протоколи, плани, акти перевірянь, статзвіти) групи народного контролю; 

(протоколи, плани, штатні розписи, кошториси витрат, звіти) профспілкового комітету (1982–

1985). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 16; 1979–1981 рр. 

Протоколи: профконференцій; засідань президії профкому та документи до них; засідань 

профкому та документи до них. 

Плани роботи профспілкового комітету. 

Статистичні звіти профкому про членство, соцзмагання та роботу товариських судів. 

Доповідні записки, довідки про стан охорони праці та техніки безпеки. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р-5706  Відділ культурно-освітніх установ виконавчого комітету Шполянської районної 

Ради депутатів трудящих м. Шпола Черкаської області  

Справ: 16; 1946–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1946–1953 рр. 

Розпорядження: Київського облвідділу культурно-освітніх установ (1946); обласного 

лекційного бюро (1946); обласного будинку народної творчості (1946). 

Плани роботи відділу (1950, 1951). Тематичні плани лекцій (1946). 

Річні звіти відділу та підвідомчих установ. Листування з райвиконкомом про роботу 

культурно-освітніх установ району (1946). Плани, відомості та акти про проведення лекційної 

пропаганди в районі (1946). 

Звіти про чисельність працівників та витрати фонду зарплати, звіти лекторських груп та 

агітаційно-культурних бригад (1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5707  Черкаське обласне об’єднання по племінній справі в тваринництві Українського 

виробничого об’єднання по племінній справі в тваринництві «Укрплемоб’єднання» м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 69; 1981–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 69; 1981–1983 рр. 

Наказ Міністерства сільського господарства УРСР про створення обласного та міжнародних 

об’єднань по племінній справі (1981). 

Статут, положення про об’єднання. 

Виробничо-фінансовий план об’єднання (1983). 

Зведені виробничо-зоотехнічні звіти: об’єднання; міжнародних об’єднань. Документи (плани, 

зведені звіти, книги реєстрації племінної худоби) з заготівлі та реалізації продуктів 

тваринництва. 

Звіти обласного та міжрайонних об’єднань про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, 

наявність, облік та склад курсів. 

Штатні розписи, кошториси витрат об’єднання та підвідомчих організацій. Основні 

показники планів з праці та планів капітального будівництва. Зведені бухгалтерські звіти 

об’єднання та бухгалтерські звіти міжнародних об’єднань. Протоколи засідань балансової 

комісії про підведення підсумків роботи об’єднання. 

Документи (протоколи, колдоговір, кошториси, звіти) місцевого комітету профспілки. 
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Ф. Р-5708  Відділ народної освіти виконавчого комітету Канівської міської Ради народних 

депутатів м. Канів Черкаської області  

Справ: 126; 1977–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 126; 1977–1980 рр. 

Накази начальника відділу з основної діяльності (1977–1979). 

Плани, заходи, доповіді науково-практичних конференцій (1977–1979). Плани, доповіді, 

рішення нарад учителів (1977, 1978). Протоколи засідань Ради з народної освіти при відділі. 

Протоколи, плани, доповіді методичних об’єднань учителів. 

Плани роботи відділу. 

Статистичні звіти про роботу дитячих дошкільних закладів. Довідки: відділу про навчально-

виховну роботу в школах міста (1977, 1978); про покращення навчально-виховного процесу в 

школах (1977–1979). Документи про роботу методичного кабінету (1977, 1978). Статистичні 

звіти про контингент учителів і учнів, успішність учнів. Документи фронтальних та 

тематичних перевірянь навчально-виховної роботи в школах міста (1978–1980). 

Заходи та довідки про проведення літнього відпочинку та оздоровлення школярів. 

Довідки про дальше вдосконалення навчально-виховного процесу та трудової діяльності в 

школах і гуртках. Документи з організації та здійснення зв’язку школи з життям, участю 

учнів в суспільно-корисній праці (1978–1980). 

Плани, інформації, доповіді шкіл передового педагогічного досвіду (1978–1980). 

Сітка шкіл та контингентів учнів і зведені документи про розвиток народної освіти в місті. 

Статистичні звіти про наявність та склад спеціалістів, кількість працівників та роз приділення 

їх по посадах. Витяги з протоколів, характеристики про нагородження золотою медаллю 

випускників шкіл (1977, 1978). Накази, рішення, листи про нагородження працівників освіти 

(1977, 1978). 

Кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

Протоколи загальних зборів членів профспілки та місцевого комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5709  Редакція газети «Трибуна хлібороба» – орган Христинівського району Компартії 

України та районної Ради народних депутатів м. Христинівка Черкаської області  

Справ: 77; 1960–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 77; 1960–1981 рр. 

Накази Черкаського облуправління друку (1963, 1968, 1971, 1973, 1980). 

Положення про редакцію (1965, 1980). 

Плани роботи редакції (1976–1981). 

Річні звіти про роботу редакції (1976–1981). Статистичні звіти з усіх показників роботи 

редакції. Акти та пропозиції з перевірянь діяльності редакції керівними органами (1975–

1980). 

Контрольні екземпляри газет: «Радянське життя» (1961); «За чесність хлібороба» (1964); 

«Трибуна хлібороба» (1965–1981). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 
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Ф. Р-5710  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст» с. Танське Бабанського району 

Київської області  

Справ: 4; 1949–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1949–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5711  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Танське Бабанського району 

Київської області  

Справ: 4; 1949–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1949, 1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950); засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5712  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму» с. Сушківка Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 109; 1963–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 109; 1963–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1963, 1967–1979). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1972–1978). 

Земельно-шнурові книги (1963–1986). Книги історії полів сівозмін колгоспу. (1963–1982). 

Розміщення посівів сільськогосподарських культур в полях колгоспу, структура посівних 

площ (1964–1976). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1972–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5713  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІІ з’їзду КПРС с. Дмитрушки 

Уманського району Черкаської області  
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Справ: 115; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 115; 1959–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1960–1977, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1973–1980). 

Земельно-шнурові книги (1963–1988). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1966, 1974–

1977). Розміщення сільськогосподарських культур в полях сівозмін, структура посівних площ 

(1960–1965, 1969–1975). Шнурові книги обліку насіння (1961–1965, 1975–1977, 1980). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1964–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5714  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова с. Гродзеве Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 99; 1951–1980 рр. 

 

Опис  

Справ: 99; 1951–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967–1976). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1967–1976, 1979, 1980). 

Земельно-шнурові книги (1963–1984). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1972–1976). 

Шнурові книги обліку насіння (1975–1978). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1964–

1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5715  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняхівського с. Оксанина Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 82; 1958–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 82; 1958–1980 рр. 

Статути: артілі (1958); колгоспу (1970, 1976). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1960–1979). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1977, 1978). 

Земельно-шнурові книги (1963–1981). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1968–1983). 

Шнурові книги обліку насіння (1978–1980). 

Протоколи, звіти профспілкового комітету (1976–1980). 
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Ф. Р-5716 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба» с. Острівець Уманського району 

Черкаської області  

Справ: 85; 1957–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 85; 1957–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1972–1976, 1980).  

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970, 1974, 1979). 

Земельно-шнурові книги (1963–1985). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1967–1981). 

Перехідні таблиці, схеми сівозмін (1973–1980). Шнурові книги обліку насіння (1967–1976, 

1979). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5717  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях» с. Дубова Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 102; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 102; 1959–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1964, 1972–1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971–1974). 

Земельно-шнурова книга (1972–1985). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1967–1971). 

Шнурові книги обліку насіння (1961, 1962, 1970, 1980). 

Протоколи, звіти профспілкового комітету (1966–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5718  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» с. Текуча Уманського району 

Черкаської області  

Справ: 20; 1951–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1951–1959 рр. 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1953–1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5719  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова с. Громи Уманського району 

Черкаської області  

Справ: 99; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 99; 1951–1980 рр. 

Статути: артілі (1956); колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань ради уповноважених членів колгоспу 

(1956–1958, 1961). Звітні доповіді голови колгоспу (1965–1969, 1974–1976, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1972, 1980). 

Земельно-шнурові книги (1963–1984). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1964–1972, 

1975–1983). Шнурові книги обліку насіння (1961–1963, 1972, 1975, 1976, 1979–1981). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1971–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5720  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний боєць» с. Текуча 

Ладижинського району Київської області  

Справ: 11; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5721  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Сталінський клич» с. Текуча 

Ладижинського району Київської області  

Справ: 5; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 
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Ф. Р-5722  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка» с. Текуча Ладижинського 

району Київської області  

Справ: 5; 1945, 1947–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1945, 1947–1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951); засідань управління колгоспу (1947–1951). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5723  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перша п’ятирічка» с. Текуча 

Ладижинського району Київської області  

Справ: 13; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1951 рр. 

Статут артілі (1949). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1951). 

Виробничі плани (1944, 1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945). 

Плани розміщення сівозмін (1949). Узагальнення сівозмін (1949–1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5724  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик» с. Шарин Ладижинського 

району Черкаської області 

Справ: 29; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1944–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1957); засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945). 

Розміщення посівів на полях (1956–1960). Перехідні таблиці сівозмін (1948–1953). 

Документи про присадибні ділянки (1947). 

Книги обліку основних засобів, фондів, грошових та натуральних прибутків (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5725  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик» с. Ропотуха Ладижинського 

району Київської області  
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Справ: 22; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945). 

План внутрішньогосподарського землеустрою колгоспу (1950). Узагальнення сівозмін (1949–

1953). Перехідні таблиці сівозмін (1948, 1950). 

Книги обліку основних засобів, натуральних прибутків (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5726  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського с. Антонівка 

Уманського району Черкаської області  

Справ: 89; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 89; 1959–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1959–1968, 1971–1980); засідань правління 

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1964, 1966, 1971–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970–1980). 

Земельно-шнурова книга (1963–1972). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1967–1980). 

Схеми розміщення посівів на полях колгоспу (1973–1980). Перехідні таблиці сівозмін (1975–

1980). Шнурові книги обліку насіння (1970, 1980). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1966–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5727  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник» с. Ропотуха Ладижинського 

району Київської області  

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1947, 1950); засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансовий план (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945). 

План внутрішньогосподарського землеустрою колгоспу (950). Перехідні таблиці, плани 

розміщення культур в полях сівозмін (1948–1950). 
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Ф. Р-5728  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса с. Ятранівка Уманського району 

Черкаської області  

Справ: 83; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 83; 1950–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1950–1954, 1959, 1960, 1964–1969, 1972–1976). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970–1982). 

Земельно-шнурові книги (1963–1982). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1972–1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5729  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий побут» с. Ятранівка 

Ладижинського району Київської області  

Справ: 11; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 11; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1950). 

Виробничий план (1944). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5730  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «19 МЮД» с. Ятранівка Ладижинського 

району Київської області  

Справ: 7; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945). 

Таблиці сівозмін (1949). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5731  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Маленкова с. Дубова Бабанського 

району Черкаської області  

Справ: 9; 1950–1957 рр. 
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Опис 1 

Справ: 9; 1950–1957 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу.  

Земельно-шнурова книга (1951–1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5732  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Колодисте Уманського району 

Черкаської області  

Справ: 119; 1944–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 119; 1944–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1947–1980); засідань правління колгоспу (1946–

1980). Звітні доповіді голови колгоспу (1956, 1962–1971). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1970). 

Виробничий план (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945). 

Земельно-шнурові книги (1962–1967, 1973–1977). Книги історії полів сівозмін колгоспу 

(1961–1965, 1972–1981). Шнурові книги обліку насіння (1972–1982). 

Акт про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1967–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5733 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна с. Томашівка Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 97; 1944–1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 97; 1944–1978 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1978). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1959–1977). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1978). 

Місячні звіти про стан тваринництва в колгоспі (1944, 1945). Акт перевіряння виконання 

державного плану розвитку тваринництва (1945). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944). 

Земельно-шнурова книга (1950–1956). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1965–1966). 

Шнурові книги обліку насіння (1969-1973). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1972–1977). 
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Ф. Р-5734 Сільськогосподарська артіль (колгосп)  «Прапор Комунізму» с. Фурманка 

Уманського району Черкаської області  

Справ: 70; 1939–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 70; 1939–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1966, 1969–1974); засідань правління 

колгоспу (1944–1974). Звітна доповідь голови колгоспу (1959). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1973, 1974). 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1945). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944). 

Земельно-шнурові книги (1939–1944, 1950–1953, 1963–1971). Протоколи, акти про 

присадибні ділянки на землеустрій (1940–1949). Перехідні таблиці та схеми розміщення 

посівів на полях сівозмін (1946, 1949–1955). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1956–

1965, 1972–1976). Шнурові книги обліку насіння (1961, 1965). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками та документи до нього 

(1943). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5735  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «П’ятирічка» с. Іванівка Уманського 

району Київської області  

Справ: 21; 1944–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1944–1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948–1951); засідань правління колгоспу (1949, 

1951). 

Плани розвитку сільського господарства колгоспу (1949). Виробничо-фінансові плани (1948–

1950). 

Агро звіти колгоспу про урожайність сільськогосподарських культур та освоєння сівозмін 

(1940). 

Прибутково-видаткові кошториси (1947–1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

Ф. Р-5736  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «ІІ п’ятирічка» с. Стара Буда 

Звенигородського району Київської області  

Справ: 2; 1949, 1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1949, 1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 
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Ф. Р-5737  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова с. Гереженівка Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 14; 1951–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1951–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Сортонасіннева книга (1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5738  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова с. Текуча Ладижинського 

району Київської області  

Справ: 2; 1950–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1950, 1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5739  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» с. Текуча Уманського району 

Черкаської області  

Справ: 82; 1960–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 82; 1960–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1962–1964, 1971–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1970–1981). 

Земельно-шнурова книга (1963–1970). Схема розміщення сільськогосподарських культур на 

полях сівозмін (1966–1970). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1965–1983). 

Протоколи, звіти профспілкового комітету (1975–1980). 

 

 

 

 

Ф. Р-5740  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Ятранівка 

Ладижинського району Київської області  
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Справ: 15; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5741  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях» с. Дубова Бабанського 

району Черкаської області  

Справ: 1; 1958 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1958 р. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5742  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІ партз’їзду с. Доброводи 

Уманського району Черкаської області  

Справ: 3; 1959–1961 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1959–1961 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу.  

 

 

 

 

 

Ф. Р-5743  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Рижавка Ладижинського 

району Київської області  

Справ: 1; 1950 р. 

 

Опис  

Справ: 1; 1950 р. 

Протоколи загальних зборів колгоспників. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5744  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса с. Рижавка 

Ладижинського району Київської області  
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Справ: 4; 1944, 1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1944, 1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1950). 

Бухгалтерські виправдні документи (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5745  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Котовського с. Кобиляки 

Звенигородського району Черкаської області  

Справ: 50; 1944–1963, 1972–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1944–1955, 1961–1963 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 36; 1972–1980 рр. 

Статут колгоспу (1972). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1973–1977, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1975, 1980). 

Шнурова книга обліку насіння (1972–1975). 

Протоколи, кошториси профспілкового комітету (1976–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5746  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1-ше Травня» с. Майданівка 

Звенигородського району Черкаської області  

Справ: 62; 1958–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 62; 1958–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1966–1972, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи, інформації бюро економічного аналізу (1971–1980). 

Книги історії  полів сівозмін колгоспу (1959–1970). Шнурова книга обліку насіння (1964). 
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Ф. Р-5747  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Мизинівка Звенигородського 

району Черкаської області  

Справ: 14; 1948–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1948–1955 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5748  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Попівка Звенигородського 

району Черкаської області  

Справ: 63; 1951–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 63; 1951–1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967–1973). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1968–1975). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1957–1959, 1964–1975). Шнурові книги обліку насіння 

(1967–1970). 

Протоколи, кошториси, звіти  профспілкового комітету (1971–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5749  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Гришка с. Ризине Звенигородського 

району Черкаської області 

Справ: 30; 1959–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1959–1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967,1969). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1967–1969). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1964–1972). Шнурові книги обліку насіння (1964–

1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5750  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва с. Стара Буда Звенигородського 

району Черкаської області  

Справ: 5; 1950–1955 рр. 
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Опис 1 

Справ: 5; 1950–1955 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

Ф.Р-5751 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. ХХП з’їзду КПРС с. Стецівка 

Звенигородського району Черкаської області  

Справ: 119; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 119; 1951–1980 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1969–1980). 

Документи (протоколи, плани, інформації, списки) бюро економічного аналізу (1969–1976, 

1979, 1980). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1967–1975). Шнурова книга обліку насіння (1971–

1975). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1967–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5752  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова с. Тарасівка 

Звенигородського району Черкаської області  

Справ: 16; 1951–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1951–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5753  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дніпро» с. Тарасівка Звенигородського 

району Черкаської області  

Справ: 84; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 84; 1959–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників;засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967–1970, 1976, 1979, 1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1975–1977). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1964–1974). Шнурові книги обліку насіння (1965, 

1968). 
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Протоколи, кошториси, звіти  профспілкового комітету (1969–1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5754 Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Серп і молот» с. Хлипнівка 

Звенигородського району Черкаської області  

Справ: 12; 1950–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1950–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1955, 1958); засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5755 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Жданова с. Чижівка Звенигородського 

району Черкаської області  

Справ: 59; 1951–1979 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 59; 1951–1979 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1951–1971). Звітні 

доповіді голови колгоспу (1969–1977). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1973–1979). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1965–1975). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1969–1978). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5756  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор Комуни» с. Стара Буда 

Звенигородського району Київської області  

Справ: 5; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5757  Колекція. Громадсько-політичні організації та рухи Черкащини . 

Справ: 10; 1988–2003 рр. 

 



2719 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1989, 1990 рр. 

Інформаційні листи, газета «Махновець», журнал «Община». 

 

 

Опис 2–Черкаська крайова організація та місцеві осередки Народного Руху України. 

Справ: 3; 1988–2003 рр. 

 

Статут організації (1988). 

Протоколи: установчих зборів; звітно-виборної конференції, засідань груп підтримки Руху. 

Свідоцтво про реєстрацію місцевих осередків. 

Документи (заяви, відозви, агітаційні листівки) про процес створення та діяльність Руху. 

 

 

Опис 3–Уманська міськрайонна регіональна екологічна асоціація «Зелений світ». 

Справ: 4; 1990–1997, 2002 рр. 

Документи асоціації з питань громадсько-політичного життя, у обговоренні проекту 

Конституції України, про виборчу кампанію 2002 р. 

Документи (звернення, листи-протести та відповіді на них, газетні публікації) про відкриття в 

м. Умані колонії-поселення для утримання засуджених–хворих на туберкульоз. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5758  Черкаський міський комітет професійної спілки медичних працівників м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 28; 1981–1989 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1981–1989 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій та документи до них (1981, 1984, 1986); 

пленумів міського комітету та документи до них; засідань президії міського комітету та 

документи до них. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5759  Черкаський міський комітет професійної спілки агропромислового комплексу м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 69; 1986–1991 рр. 

 

Опис 69; 1986–1991 рр. 

Протоколи: міських конференцій (1986, 1989); пленумів міського комітету; засідань президії 

міського комітету та документи до них. 

Зведені статистичні звіти міського комітету  та підвідомчих організацій  про соцзмагання, 

профчленство та профроботу. 
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Зведені статистичні звіти міського комітету та підвідомчих організацій про підсумки виборів. 

Статистичні звіти міського комітету та підвідомчих організацій про роботу товариських судів 

(1986, 1987). Довідки міського комітету та підвідомчих організацій про розвиток мережі шкіл 

соціалістичного господарювання (1986–1988). Статистичні звіти про роботу клубу, будинку, 

палацу культури та техніки профспілок (1986). Звіти підвідомчих організацій про роботу 

піонерських таборів (1987–1990). 

Протоколи: статистичні звіти міського комітету та підвідомчих організацій про підсумки 

виконання колективних договорів (1986–1989). 

Профбюджети міського комітету та зведені фінансові звіти про їх виконання. Бюджети і 

кошториси державного соціального страхування міського комітету та річні фінансові звіти 

про їх виконання Кошториси по профбюджету підвідомчих організацій та фінансові звіти про 

їх виконання. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5760  Чигиринська лісозахисна станція управління лісового господарства виконавчого 

комітету Чигиринської районної Ради депутатів трудящих м. Чигирин Кіровоградської 

області  

Справ: 66; 1949–1953 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 66; 1949–1953 рр. 

Накази: Міністерства лісового господарства УРСР; облуправління лісового господарства; 

рішення: облвиконкому; райвиконкому. 

Протоколи засідань технічних нарад (1951, 1952). 

виробничо-фінансові плани. Річні плани лісокультурних робіт по виробничих ділянках та 

бригадах (1951–1955). Проекти лісокультур, плани та схеми колгоспних ділянок (1950, 1952). 

Доповідь директора про роботу станції (1949). Річні звіти про виконання лісокультурних 

робіт (1952). 

Відомість обліку об’єктів та об’єктів робіт по Чигиринській виробничій ділянці. Книги обліку 

лісонасаджень та землях колгоспів по станції, Чигиринської агро меліоративної ділянки 

(1949, 1950, 1953). 

Плани, титульні списки, кошториси з капітального будівництва. 

Контрольні списки та звіти про рух спеціалістів, чисельність працівників і службовців та 

фонд зарплати (1951, 1952). Довідки, відомості та акти на передовиків виробництва, 

представлених до урядових нагород (1951–1953). 

Договори на соцзмагання між управління лісового господарства та документи з перевіряння 

їх виконання, соцзобов’язання станції. Колективні договори (1951–1953). 

Штатні розписи та фонд зарплати. Річні виробничо-фінансові звіти з додатками. 

Приймально-здавальний акт при ліквідації лісозахисної станції (1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5761  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст» с. Переможинці Корсунь-

Шевченківського району Черкаської області  
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Справ: 16; 1951–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1951–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1951, 1954–1959). 

Державні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1954, 1955). Виробничо-

фінансові плани (1955–1958). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1951, 1952). 

 

 

 

 

Ф. Р-5762  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» с. Митлашівка Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 29; 1975–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1975–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1975); загальних зборів уповноважених членів 

колгоспу (1976–1980); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1975–

1977). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Шнурова книга обліку насіння (1977). 

Кошториси витрат, звіти профспілкового комітету (1979, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5763  Радгосп «Комуніст» с. Погреби Драбівського району Черкаської області  

Справ: 23; 1977–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1977–1980 рр. 

Накази директора радгоспу з основної діяльності (1979, 1980). 

Протоколи засідань технічної Ради. Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного 

аналізу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу. Шнурова книга обліку насіння (1980–1984). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, плани, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5764  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова с. Криштопівка Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 29; 1950–1973 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 29; 1950–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1963, 1964, 1971–1973). 

Шнурові книги обліку насіння (1965–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5765  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Криштопівка 

Драбівського району Полтавської області  

Справ: 8; 1947–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1947–1949 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5766  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова с. Петровське 

Драбівського району Черкаської області  

Справ: 56; 1955–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 56; 1955–1974 рр. 

Протоколи; загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1963–1973). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1973).  

Виробничо-фінансові плани (1955–1961). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1956–1960, 1964–1974). 

Протоколи, звітні доповіді, плани роботи профспілкового комітету (1969–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5767  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст» с. Погреби Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 4; 1974–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1974, 1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів біол. економічного аналізу (1974). 
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Ф. Р-5768  Елітно-насінницький радгосп «Білоусівка» Українського науково-дослідного 

інституту землеробства с. Білоусівка Драбівського району Черкаської області  

Справ: 13; 1961–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1961, 1962 рр. 

Наказ Міністерства сільського господарства УРСР та рішення райвиконкому про створення 

радгоспу (1961). Акт ліквідаційної комісії про реорганізацію колгоспу ім.. Ілліча в елітно-

насінницький радгосп «Білоусівка» (1961). Накази: Міністерства сільського господарства 

УРСР (1962); Українського науково-дослідного інституту землеробства (1962). 

Виробничо-фінансові плани. 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти з додатками та висновками 

балансової комісії. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності 

радгоспу. 

Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профспілкового комітету (1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5769  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова с. Шрамківка Шрамківського 

району Черкаської області  

Справ: 18; 1950–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1950–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1953). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1952, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. р-5770  Торговий відділ виконавчого комітету Шрамківської районної Ради депутатів 

трудящих с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області  

Справ: 35; 1943–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1943–1956 рр. 

Накази: Народного комісаріату торгівлі СРМР (1943); Полтавського облвідділу торгівлі 

(1943–1953); Черкаського облвідділу торгівлі (1954); постанови Ковалевського райвиконкому 

(1946, 1947); рішення, постанови Шрамківського райвиконкому (1948–1956). 

Квартальні звіти з питань торгівлі (1946–1956). Акти перевіряння магазинів та підприємств 

громадського харчування (1947–1956). 
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Ф. Р-5771  Редакція газети «Шлях до комунізму» – орган Шрамківського райкому Компартії 

України та районної Ради депутатів трудящих с. Шрамківка Шрамківського району 

Черкаської області  

Справ: 12; 1949–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1949–1954 рр. 

Накази: Міністерства культури УРСР (1953); Полтавського облуправління у справах 

поліграфії та видавництв (1950–1953); Черкаського облуправління культури (1954). 

Річні звіти про роботу редакції (1951–1954). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1949, 1950, 1953, 1954). Фінансові плани (1950, 1953, 

1954). 

 

 

 

 

ф. Р-5772  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна» с. Рождественське Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 44; 1950–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1950–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1956–1959). 

Кошториси витрат (1951, 1953). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 19; 1961–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1961, 1967, 1968). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1966–1972). Шнурова книга обліку насіння (1965–

1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5773  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зірка» с. Нехайки Драбівського району 

Черкаської області  

Справ: 70; 1950–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 70; 1950–1973 рр. 

Статути: артілі (1967); колгоспу (1970). 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1958–1961, 1970–1073). 

Протоколи засідань плани роботи бюро економічного аналізу (1970–1973). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1963–1974). Шнурові книги обліку насіння (1963, 

1966–1974). 

Протоколи, звітні доповіді, плани роботи профспілкового комітету  (1970–1973). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5774  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму» с. Вершина-Згарська 

Драбівського району Черкаської області  

Справ: 86; 1955–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1955–1972 рр. 

Статути: артілі (1955); колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1961). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1970–1972). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1960–1974). Шнурова книга обліку насіння (1969–

1972). 

Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профспілкового комітету (1970–

1972). 

 

 

Опис 2 

Справ: 54; 1973–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу . 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу. Шнурова книга обліку насіння. 

Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5775  Стеблівська машинно-тракторна станція смт. Стеблів Корсунь-Шевченківського 

району Черкаської області  

Справ: 20; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1958 рр. 

Виробничо-фінансові плани (1944–1949, 1952, 1956–1958). 

Зведений кошторис (1954–1956). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність станції 

(1944–1946, 1949–1954, 1957, 1958). 
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Ф. Р-5776  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст» с. Погреби Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 8; 1975–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1975, 1976 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу. 

Шнурова книга обліку насіння. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5777  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Петровського с. Шрамківка 

Шрамківського району Полтавської області  

Справ: 4; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1948); засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5778  Ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Здобуток Жовтня» с-ще Здобуток Жовтня Тальнівського району Черкаської області Справ: 

147; 1974–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 147; 1974–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу. 

Виробничо-фінансові плани колгоспу. Виробничі плани та річні звіти сільського 

комунального господарства. 

Річні відомості економічного аналізу господарської діяльності колгоспу (1976–1979). 

Зміни: про збирання урожаю сільськогосподарських культур; про виробництво продукції 

тваринництва; про підготовку та перепідготовку кадрів сільського господарства. Плани 

роботи з наукової організації праці. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. Акти документальних ревізій 

фінансово-господарської діяльності колгоспу. 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1974–1983). Технологічна карта колгоспу. Шнурова 

книга обліку насіння. 
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Документи (протоколи, плани, соцзобов’язання, списки ударників комуністичної праці, 

кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5779  Відділ державної допомоги багатодітним і одиноким матерям фінансового відділу 

виконавчого комітету Чигиринської районної Ради депутатів трудящих м. Чигирин 

Кіровоградської області  

Справ: 6; 1947–1952 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1947–1952 рр. 

Рішення райвиконкому (1952). 

Квартальні звіти з виплати державних допомог багатодітним та одиноким матерям. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5780  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Петрики Городищенського 

району Черкаської області  

Справ: 17; 1955–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 1955–1959 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1956–1959). 

Перспективні плани розвитку колгоспу (1955–1965). Виробничо-фінансові плани (1956–

1959). 

Прибутково-видаткові: кошториси (1956, 1958). Річний звіт про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1957). Акти ревізій комісії колгоспу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1955–1964). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5781 Сільськогосподарська артіль (колгосп)  «Перше травня» с. Сегединці 

Городищенського району Черкаської області  

Справ: 2; 1955–1960 рр. 

 

Опис 

Справ: 2; 1955, 1956, 1959, 1960 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1955, 1956); засідань правління колгоспу. 
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Ф. Р-5782  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Кірова с. Петрики Вільшанського 

району Київської області  

Справ: 2; 1947–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1947, 1948, 1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950); засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5783  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва с. Івахни Монастирищенського 

району Вінницької області  

Справ: 13; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Виробничі плани (1945, 1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Книга головних рахунків (1945). Книга обліку натуральних прибутків та їх розприділення 

(1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5784  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва с. Івахни Христинівського 

району Черкаської області  

Справ: 19; 1951–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1951–1963 рр. 

Протоколи; загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани (1960–1963). 

Річні звіти про фінансово-господарську  діяльність (1951, 1952, 1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5785  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва с. Івахни Монастирищенського 

району Черкаської області  

Справ: 25; 1964–1974 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 25; 1964–1974 рр. 

Статути: артілі (1966); колгоспу (1970). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1964–1969, 1972). 

Виробничо-фінансові плани (1964–1967, 1974). 

Основні показники виробничо-фінансової діяльності колгоспу (1965, 1966, 1971). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1973, 1974). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1967–1971). Шнурова книга обліку насіння (1968–

1969). 

Книга обліку основних засобів, неподільних фондів, натуральних прибутків та їх 

розприділення (1965). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5786  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря» с. Владиславчик 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 6; 1968–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1968–1972 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1968, 1969). 

Аналізи роботи госпрозрахункових одиниць колгоспу (1970–1972). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5787  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІ з’їзду КПРС с. Княжики 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 22; 1959–1967 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1959–1967 рр. 

Рішення: Монастирищенського райвиконкому (1959–1962, 1967); Христинівського 

райвиконкому (1963, 1964); Жашківського райвиконкому (1965, 1966). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1970). Виробничо-

фінансові плани. 

Основні показники виробничо-фінансових планів (1966, 1967). 

Агрономічні звіти (1965–1967). Річні звіти по тваринництву (1960–1966). 

Штатні розписи (1964, 1967). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Акти ревізійної комісії колгоспу (1961–1967). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1961–1966). Сортонасінневі книги (1963, 1967–1968). 

Шнурова книга обліку насіння (1966). 
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Ф. Р-5788  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІ з’їзду КРПС с. Княжики 

Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 18; 1968–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1968–1976 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1970). 

Штатні розписи (1973–1976). 

Сортонасіннева книга (1969–1970). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5789  Планова комісія виконавчого комітету Тальнівської районної Ради народних 

депутатів м. Тальне Черкаської області  

Справ: 184; 1949–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 184; 1949–1991 рр. 

Протоколи засідань планової комісії (1949, 1950, 1965–1976, 1981–1985, 1988–1991). 

Плани роботи планової комісії (1968–1977, 1981, 1985). Документи про перевіряння роботи 

планової комісії керівними органами та органами народного контролю (1967, 1970, 1985). 

Зведені п’ятирічні плани розвитку народного господарства району та документи до них 

(1966–1985). Проекти п’ятирічних планів розвитку народного господарства району та 

документи до них (1971–1985). Семирічний план соціально-культурного будівництва району 

(1959–1965). Плани розвитку народного господарства району та документи до них (1961, 

1965–1985). Ліміти та контрольні цифри до річних планів по організаціях та підприємствах 

системи райвиконкому (1971–1985). Доповідні  записки, огляди та довідки про перспективи 

розвитку народного господарства району, листування з обласною плановою комісією про 

складання, зміни та виконання п’ятирічних і річних планів (1967–1985). Економічна довідка 

про розвиток народного господарства району (1956). Документи з підсумків виконання 

річних планів розвитку народного господарства району (1965, 1967, 1970–1985). 

Економічні характеристики району (1951–1956, 1967–1985). 

Державний план розвитку місцевої промисловості та показники виконання (1960). Відомості 

про виконання планів випуску валової продукції промисловими підприємствами району 

(1955, 1956). 

Державні плани розвитку сільського господарства району (1954, 1957, 1958). Плани розвитку 

сільського господарства району та звіти про їх виконання (1952–1958). державний план здачі 

державі сільськогосподарської продукції колгоспами району (1955). 

План озеленення та водопостачання міста (1965). Звіт про виконання плану електрифікації 

району (1961). Документи (списки, оціночні акти домоволодінь, плани, рішення) про 

будівництво гідроелектростанції (1950, 1951, 1955, 1958). 
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Ф. Р-5790  Тальнівська районна сільськогосподарська інспекція м. Тальне Черкаської області  

Справ: 9; 1958–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1958–1960 рр. 

Виробничо-фінансові плани колгоспів зони машинно-тракторної станції. 

Зведені річні бухгалтерські звіти по колгоспах району. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5791  Гончаренко Володимир Андрійович (1938 р.н. –     )–поет, фольклорист, 

краєзнавець, журналіст. 

Гончаренки: Володимир Андрійович (1938 р.н.), 

його дочки   Інна Володимирівна (1967 р.н.), 

                     Леся Володимирівна (1976 р.н.). 

Справ: 192; 1909, 1930–2002 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 74; 1909, 1963–1997 рр. 

Документи до біографії В.А.Гончаренка–особисті документи, документи про літературу, 

службову та громадську діяльність (1965–1993). 

Творчі матеріали В.А.Гончаренка: оповідання, поеми (1965, 1995, 1996); вірші, пісні, 

анектоди (1963–1991); статті, методичні розробки, путівники (1964–1994); автобіографічні 

спогади, замітки, думки (1980–1991); дипломна робота, тексти виступів (1965, 1981–1996). 

Документи, зібрані В.А.Гончаренком для своїх робіт (1963–1997). 

Листи до В.А.Гончаренка від композитора В.С.Постолаки, української поетеси з Америки 

Галини Сухомлин-Маняко, заслуженого працівника культури України С.Л.Хавруся (1967–

1997). 

Особисті документи І.В.Гончаренка: автобіографія, табелі успішності та інші (1976–1997). 

Творчі матеріали І.В.Гончаренка: словники, вірші, вирізки з газет із статтями, тексти 

радіопередач, курсова робота (1980–1993). 

особисті документи Л.В.Гончаренка: автобіографія, табеля успішності, фотографія та інші 

(1983–1997). 

Творчі матеріали Л.В.Гончаренко: оповідання, вірші, статті, пісні, автореферати (1991–1996). 

 

 

Опис 2 

Справ: 51; 1960–1962, 1965–1967, 1974–1998 рр. 

Те саме. 

 

 

Опис 3 

Справ: 67; 1930–1935, 1938–1941, 1953–1964, 1971, 1977–2002 рр. 

Те саме. 

 

 



2732 

 

 

 

 

Ф. Р-5792  Портянко Олексій Андрійович (1929–1995)–краєзнавець. 

Справ: 24; 1963, 1973, 1981, 1983–1995 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1963, 1973, 1981, 1983–1995 рр. 

Особисті документи О.А.Портянка: автобіографія, членські квитки, фотографії та інше. 

Документи краєзнавчої роботи: плани, схеми та карти Черкащини, зкопійовані 

О.А.Портянком, робочі зошити, вирізки з газет. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5793  Черкаська обласна Рада Українського добровільного товариства боротьби за 

тверезість і здоров’я м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 27; 1985–1994 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1985–1989 рр. 

Протоколи: обласних конференцій (1985, 1988); пленумів Ради; засідань правління Ради. 

Відомості про чисельність міських та районних товариств (1988). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1987–1989). Річні бухгалтерські звіти (1987–1989). 

 

Опис 1ос 

Справ: 8; 1985–1994 рр. 

Розпорядження заступника голови товариства з особового складу. 

Відомості нарахування зарплати працівникам: обласної Ради (1989, 1991, 1993); міських та 

районних Рад (1990, 1991). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5794  Представництво Національного агентства України з реконструкції та розвитку в 

Черкаській області м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 13; 1996–1998 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1996–1998 рр. 

Документи (укази, положення, довідки) про створення представництва Агентства координації 

міжнародної технічної допомоги в Черкаській області та представництва Національного 

агентства України з реконструкції та розвитку в Черкаській області (1996, 1997). 

Накази керівника представництва з основної діяльності (1997, 1998). 

Наказ Національного агентства України про ліквідацію представництва в Черкаській області 

(1998). 

Звіт про роботу представництва (1997). 
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Річні звіти  представництва по фондах соціального страхування, нарахуванню страхових 

внесків та інших надходжень і  витрачанню коштів пенсійного фонду (1996, 1997). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1996, 1997). Річні бухгалтерські звіти (1996, 1997). 

Ліквідаційний баланс представництва (1998). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 4; 1996–1998 рр. 

Накази керівника представництва з особового складу. 

Особові справи звільнених працівників (1997, 1998). 

Особові рахунки з нарахування зарплати працівникам. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5795  Черкаське обласне відділення Радянського дитячого фонду України м. Черкаси 

Черкаської області  

Справ: 27; 1988–1994 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1988–1994 рр. 

Розпорядження голови правління обласного відділення з основної діяльності (1988, 1989). 

Протоколи: конференції облвідділення (1988); пленумів облвідділення (1988–1990); засідань 

бюро облвідділення (1990–1994); засідань президії облвідділення (1990–1993). 

Акти приймання-передавання документів облвідділення Черкаському обласному комітету 

товариства Червоного Хреста України (1994). 

Річні бухгалтерські звіти (1988–1990, 1993, 1994). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 9; 1988–1994 рр. 

Розпорядження голови правління облвідділення з особового складу (1988, 1989, 1994). 

Особові рахунки по зарплаті працівникам. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5796  Тальнівська середня школа-інтернат відділу народно освіти виконавчого комітету 

Тальнівської районної Ради народних депутатів м. Тальне Черкаської області Справ: 169; 

1965–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 169; 1965–1980 рр. 

Накази, рішення, розпорядження: Черкаського облвідділу народної освіти (1966–1970, 1975, 

1976); райвиконкому (1966–1974). 

Протоколи: виробничих нарад (1977–1981); засідань педагогічної ради (1969–1982); засідань 

об’єднань учителів (1974–1977); батьківських зборів (1978, 1979). 
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П’ятирічні плани розвитку школи (1968–1975). Навчальний план роботи школи (1969). Річні 

плани: роботи школи (1966–1976); навчально-виховної роботи (1977–1979). Річний 

виробничо-фінансовий план допоміжного господарства (1966). 

Довідки, інформації, відомості з виховної роботи (1967–1975). Річні статистичні звіти школи 

про рух та успішність учнів (1966–1979). Річні статистичні звіти про стан тваринництва по 

допоміжному господарству школи (1967–1971, 1974). Заключні звіти про підсумки сівби під 

урожай по допоміжному господарству школи (1968–1975). 

Зведена відомість про рух педагогічних кадрів (1966–1970). Річні статистичні звіти з праці, 

про прийом на роботу молоді, кількість автомобілів, гаражів та персоналу (1966–1973). 

Журнали для записів висновків та вказівок з наслідків внутрішкільного контролю (1974–

1976). 

Соцзобов’язання колективу школи (1970–1976). 

Штатні розписи школи (1965–1973, 1980). Кошториси витрат: школи, допоміжного 

господарства школи (1969–1976). Річні бухгалтерські звіти: школи; по допоміжному 

господарству школи (1967–1973). Акти документальних ревізій фінансово-господарської 

діяльності школи (1966–1972, 1979, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5797  Тальнівська середня школа № 1 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Тальнівської районної Ради народних депутатів м. Тальне Черкаської області  

Справ: 116; 1947–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 116; 1947–1980 рр. 

Накази, розпорядження директора школи з основної діяльності (1947–1970). 

Протоколи засідань: педагогічної ради; батьківського комітету (1955–1966); шкільних 

батьківських зборів (1955, 1956, 1962, 1963, 1976–1979); батьківських зборів (1958–1966). 

Плани: роботи школи (1956–1963); навчально-виховної роботи (1964–1966, 1973–1975, 1978–

1980). 

Річні звіти директора школи (1949, 1950, 1953–1962). Текстовий звіт школи (1956). 

Статистичні звіти школи про успішність, склад та рух учнів (1947, 1953, 1954, 1957–1966). 

Акт приймання-передавання справ при зміні директора школи (1951). 

Кошторис витрат (1947–1962). Річні бухгалтерські звіти (1947–1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5798  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.. Леніна с. Кочержинці Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 68; 1951–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 68; 1951–1975 рр. 

Статут колгоспу (1970). 
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Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1971–1975). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1975). 

Земельно-шнурова книга (1972–1976). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1974–1978). 

Шнурові книги обліку насіння (1962–1976). 

Протоколи, звіти, кошториси профспілкового комітету (1968–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5799  Симиренки ([1765 р.] –     ) – купці 1-ої гільдії, спадкові члени, почесні громадяни 

м. Одеса, промисловці, видатні вчені–помологи та соціологи, меценати. 

Справ: 182; 1834–1999, 2001, 2002 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 182; 1834–1999, 2001, 2002 рр. 

Документи (генеалогічні відомості, статті, вірші, фотографії) про рід Симиренків. 

Документи (особисті документи, документи майново-господарського характеру) періоду 

діяльності Федора Степановича Симиренка (1760–1867). 

Документи) листи до нього, документи майново-господарського характеру, про діяльність 

Торгового дому-фірми братів Яхненків і Симиренка) Платона Федоровича Симиренка (1820–

1863). 

Документи (листи, документи майново-господарського характеру, про нього, фотографії) 

Василя Федоровича Симиренка (1835–1915). 

Документи (наукові дослідження та праці, листування, особисті документи, документи 

службової та політичної діяльності) Льва Платоновича Симиренка (1855–1920). 

Особисті документи, листи Марії Платонівни Симиренко (1862–1943).  

Наукові праці та дослідження, рукописи, статті, виступи Володимира Львовича Симиренка; 

особисті документи; документи наукової, службової діяльності, майново-господарського 

характеру та про нього (1891–1938). 

Документи до біографії, монографії та статті Олекси Володимировича Симиренка (1931–

1979). 

Статті, коментарі Тетяни Володимирівни Симиренко-Тори (1926). 

Документи (листи, особисті документи, документи службової діяльності та планово-

господарського характеру, фотографії) Тетяни Львівни Міхаеліс-Симиренко (1904–1969). 

Листи, документи  майново-господарського характеру родини Яхненків (1878–1887). Листи, 

особисті документи, фотографії родини Хропаків (1861–1889). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5800  Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Паризька Комуна» с. Підставки 

Гельмязівського району Черкаської області  

Справ: 44; 1945–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 44; 1945–1958 рр. 
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Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1957). 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1953). Перспективний план 

розвитку колгоспу (1955–1956). Виробничо-фінансові плани (1953–1958). 

Річні агрономічні звіти (1955, 1957). Річні звіти про стан тваринництва (1954–1957). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Сортонасіннева книга (1952). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5801  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Іскра‖ с. Броварки Золотоніського району 

Черкаської області  

Справ: 102; 1957–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 102; 1957–1983 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1957, 1959). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1969–1983). 

Книги історії полів сівозмін  колгоспу (1967–1983). Шнурові книги обліку насіння (1969–

1972, 1975–1981). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1975–

1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5802  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний поділ‖ хут. Подільський 

Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 30; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Державні плани відбудови та розвитку сільського господарства колгоспу (1949, 1950). 

Виробничі плани (1947–1949). 

Річні агрономічні звіти (1948–1950). Річні звіти  про стан тваринництва (1948, 1949). 

Прибутково-видаткові кошториси (1948, 1949). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944–1948). 

Книги обліку фондів, грошових прибутків та їх розприділення (1949, 1950). 
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Ф. Р-5803  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської с. Броварки Гельмязівського 

району Полтавської області  

Справ: 21; 1943–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1943–1949 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944–1947); засідань правління колгоспу (1944–

1949). 

Виробничі плани (1945–1948). Річні виробничі завдання ферм (1948, 1949). 

Акти апробації насіння (1944). 

Умови на соцзмагання між колгоспами (1946, 1949). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1943–1947). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5804  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях Ілліча‖ с. Шабельники 

Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 21; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946–1950); засідань правління колгоспу (1946–

1949). 

Державні плани розвитку та відбудови сільського господарства колгоспу (1949, 1950). 

Трирічний план розвитку громадського продуктивного тваринництва (1949–1951). Виробничі 

плани (1946–1950). 

Агрономічний звіт (1949). 

Прибутково-видатковий кошторис (1949). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1946–1949). 

Книги обліку розрахунків з установами та організаціями (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5805  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова с. Гладківщина 

Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 71; 1959–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 71; 1959–1976 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1964, 1972). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1968, 1969, 

1975). 
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Книга історії полів сівозмін колгоспу (1968–1972). Шнурові книги обліку насіння (1961–1968, 

1972–1976). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1965–

1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5806  Маркизівський фруктозний завод управління харчової промисловості Ради 

народного господарства Київського економічного району с. Маркизівка Золотоніського 

району Черкаської області  

Справ: 74; 1944–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 74; 1944–1952, 1955–1963 рр. 

Накази: Полтавського цукробурякотресту (1944, 1945); Черкаського цукробурякотресту 

(1961); управління харчової промисловості Раднаргоспу Київського економічного району 

(1963). 

Техніко-промислово-фінансові плани (1956, 1959–1963). Промислово-фінансові плани (1948–

1952). Фінансовий план (1957). 

Документи (плани, титульні списки, протоколи, акти, листування) з капітального будівництва 

(1944, 1945). 

Статистичні звіти про чисельність та склад працівників і службовців за статтю, віком та 

професіями (1944, 1947). 

Договір на соцзмагання між заводами та акт перевіряння його виконання (1949). Колективний 

договір (1949). 

Плани з праці, штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Акти 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності заводу (1946–1951). 

Протоколи, кошториси, звіти заводського комітету профспілки (1959). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5808  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мікояна с. Мицалівка Золотоніського 

району Черкаської області  

Справ: 24; 1954–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1954–1958 рр. 

Статути артілі (1954, 1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1955). Перспективний план 

розвитку сільського господарства (1955–1960). Виробничі плани (1957, 1958). 

Агрономічний звіт (1956). Звіти про стан тваринництва (1954–1956). 

Умова на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання бригад, ферм, ланок колгоспу та 

підсумки їх виконання (1955). 
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Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5809  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Паланка Уманського району 

Черкаської області  

Справ: 95; 1944–1976 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 95; 1944–1976 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1961, 1962, 1966–1975). 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу (1971–1973). 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1965–1966). Шнурова книга обліку насіння (1970). 

Протоколи, звітні доповіді, звіти профспілкового комітету (1969–1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5810  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Переможець‖ с. Коржова Бабанського 

району Черкаської області  

Справ: 33; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 33; 1944–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1946–1958). 

Показники роботи колгоспу, списки кращих  колгоспників (1944). Графіки, зведення, звіти 

про проведення польових робіт в колгоспі (1944). Звіти, відомості про стан та розвиток 

тваринництва в колгоспі (1944). 

Договір на соцзмагання між колгоспами та акти перевіряння його виконання (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945). 

Земельно-шнурова книга (1950–1957). 

Книги обліку фондів, майна, поточних рахунків, цінних паперів, розрахунків з організаціями 

та особами, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення (1945). 

Акти про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). Листування з 

райвиконкомом та його відділами з питань виконання планів з відновлення сільського 

господарства після  тимчасової окупації (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5811  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХ1 з’їзду КПРС с. Доброводи 

Уманського району Черкаської області  
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Справ: 57; 1950–1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 57; 1950–1978 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1951, 1955–1958, 1962–1978); засідань 

правління колгоспу (1950–1958, 1961–1978). Звітні доповіді голови колгоспу (1956, 1964, 

1970). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1968–1978). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1967–1980). Шнурова книга обліку насіння (1970–

1971). 

Протоколи,  кошториси, звіти профспілкового комітету (1965–1977). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5812  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса с. Рижавка Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 94; 1951–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 94; 1951–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1959, 1964, 1973, 1974, 1979, 1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1980). 

Анотація на колгосп, представлений до нагородження ювілейною почесною грамотою (1972). 

Підшивка газети правління колгоспу ―Зоря комунізму‖ (1972, 1973). 

Земельно-шнурова книга (1972–1982). Таблиці та акти перевіряння розміщення сівозмін на 

полях (1954). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1964–1980). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1964–1966, 1972–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5813  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Франка с. Коржова Слобода Уманського 

району Черкаської області 

Справ: 31; 1944–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1944–1960 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1960). 

План землеустрою (1952). Схематичний проект відновлення рибного ставка колгоспу (1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945). 

Земельно-шнурова книга (1945–1949). Структура посівних площ (1954–1960). Таблиці 

сівозмін (1952, 1953). 

Книга обліку присадибних ділянок колгоспників (1945). 



2741 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5814  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Новий світ‖ с. Городниця Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 113; 1944–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 113; 1944–1991 рр. 

Статут колгоспу (1976). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1973–1978). 

Виробничо-фінансові плани (1944, 1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945). 

Земельно-шнурові книги (1964–1987). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1967–1991). 

Акти обміру, книга обліку, зошит відмірювання присадибних ділянок колгоспників (1952–

1961). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1976–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5815  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Іванівка Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 325; 1951–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 282; 1951–1980 рр. 

Накази, розпорядження органів вищого рівня (1964–1966, 1974–1976); рішення райвиконкому 

(1969–1973). 

Статути колгоспу (1970, 1976). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1951–1958, 1963–1967, 1972). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1980). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1955–1980). Державний план 

розвитку сільського господарства колгоспу (1953). Виробничо-фінансові плани. 

Основні показники виробничо-фінансових планів (1963, 1967, 1972). Аналізи фінансово-

господарської діяльності колгоспу (1974–1980). Акти обслідування колгоспу радянськими та 

партійними органами (1972, 1973). 

Агрономічні звіти (1969–1980). Заключний звіт про підсумки сівби (1967). Довідки про 

готовність проведення весняної сівби та стан озимих культур і багаторічних трав (1962). 

Звіти та відомості про стан тваринництва в колгоспі (1958–1960, 1964–1980). Плани, звіти та 

листування про підготовку і перепідготовку кадрів (1970–1973, 1976–1980). 

Умови на соцзмагання між колгоспами, соцзобов’язання колгоспу, акти перевіряння та 

показники виконання соцзобов'язань (1962, 1970–1973, 1977–1980). 
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Штатний розпис (1963). Прибутково-видаткові кошториси (1952–1959). Річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Земельно-шнурова книга (1972–1980). Плани розміщення посівів, структура посівних площ 

на полях колгоспу (1962, 1966–1980). Книга історії полів сівозмін колгоспу (1977–1980). 

Шнурові книги обліку насіння (1961–1962, 1972–1979). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 43; 1969–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1978–1980); звітно-виборних профзборів 

(1969, 1971, 1975–1978); загальних зборів членів профспілки (1969–1976, 1979–1982); 

засідань профспілкового комітету (1969–1975). Звітна доповідь голови профкому (1972). 

Плани роботи профкому (1972, 1973, 1981, 1982). 

Статистичні звіти профкому з усіх видів діяльності (1973, 1979). 

Кошториси витрат (1973, 1977–1982). Річні фінансові звіти (1972, 1973, 1976–1982). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5816  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова с. Танське Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 53; 1951–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 53; 1951–1977 рр. 

Статути колгоспу (1970, 1976). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1951–1958, 1961–1977); засідань правління 

колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу (1963–1966). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1972, 1976). 

Земельно-шнурові книги (1966–1979). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1961–1977). 

Шнурова книга обліку насіння (1962). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5817  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кутузова с. Старі Бабани Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 114; 1950–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 114; 1950–1980 рр. 

Статут колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1951–1957, 1962, 1979). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1966–1974, 1979). 

Земельно-шнурові книги (1963–1975). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1975–1981). 

Шнурові книги обліку насіння (1958–1961, 1975–1979). 
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Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1967–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5818  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького с. Ропотуха Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 47; 1959–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 47; 1959–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1972). 

Земельно-шнурова книга (1972–1978). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1961–1969). 

Сортонасіннева книга (1967–1970). Шнурові книги обліку насіння (1961–1967). 

Кошториси, звіти профспілкового комітету (1966–1968, 1972, 1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5819  Радгосп ―Уманський‖ Черкаського обласного виробничого аграрно-промислового 

об’єднання плодоовочевої продукції ―Черкасиплодоовочгосп‖ с. Кочубіївка Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 56; 1969–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 56; 1969–1980 рр. 

Накази директора радгоспу з основної діяльності (1970–1976, 1980). 

Протоколи засідань технічної Ради (1971). Протоколи засідань, плани роботи, довідки бюро 

економічного аналізу (1969–1974). 

Акт приймання-передавання справ при зміні директора радгоспу (1974). 

Шнурові книги обліку насіння (1972, 1975, 1976). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5820  Вільховецька восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Звенигородської районної Ради народних депутатів с. Вільховець Звенигородського району 

Черкаської області  

Справ: 28; 1952–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1952–1982 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради; засідань батьківського  комітету (1979–1982); 

батьківських зборів (1979–1982). 
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Плани навчально-виховної роботи (1977–1980). 

Статистичні звіти школи на початок та кінець навчальних років (1952–1956, 1960, 1961, 1964, 

1965, 1969, 1972, 1973, 1979, 1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5821  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Бабанської районної Ради депутатів 

трудящих с. Бабанка Бабанського району Черкаської області 

Справ: 12; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1944–1959 рр. 

Текстовий звіт про роботу лікарні (1952). 

Штатні розписи, кошториси витрат Дубіївської дільничної лікарні (1944, 1945, 1950–1959). 

Річні фінансові звіти: про виконання кошторисів витрат по місцевому бюджету (1951–1959); 

по медичних установах району (1950). Місячні фінансові звіти: про виконання кошторисів 

витрат по місцевому бюджету з додатками (1944, 1945); по медичних установах району 

(1949). 

 

 

 

 

Ф. Р-5822  Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Ладижинської районної Ради 

депутатів трудящих с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської області  

Справ: 7; 1955–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1955–1959 рр. 

Зведення бюджету по лікарнях району (1956–1958). Штатні розписи, кошториси витрат 

(1955–1959). Річні фінансові звіти про виконання кошторисів витрат (1956–1959). Річний звіт 

про рух матеріальних цінностей та основних засобів (1955). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5823  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Зоря комунізму‖ с. Сушківка Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 27; 1951–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1951–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1959–1962). 

Земельно-шнурова книга (1951–1958). Шнурова книга обліку насіння (1956–1962). 
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Ф. Р-5824  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Дмитрушки Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 16; 1950–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1950–1958 рр. 

Статут артілі (1956). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1957). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1956–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5825  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва с. Собківка Уманського району 

Черкаської області  

Справ: 18; 1954–1963 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1954–1963 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1961–1966). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5826  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―40 років Жовтня‖ с. Ропотуха Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 24; 1950–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1950–1960 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Земельно-шнурова книга. Перехідні таблиці сівозмін, схеми розміщення посівів на полях 

колгоспу (1951, 1952, 1955, 1956). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1951–1953, 1956–

1960). Сортонасіннева книга (1958–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5827  Бабанська допоміжна школа-інтернат відділу народної освіти виконавчого 

комітету Уманської районної Ради депутатів трудящих с. Бабанка Уманського району 

Черкаської області  
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Справ: 84; 1959–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1959–1962 рр. 

Документи учбової частини, бухгалтерії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 49; 1962–1969 рр. 

Документи учбової частини, бухгалтерії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5828  Кооператив ―Прогрес‖ м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 10; 1989–1998 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1997 р. 

Річний бухгалтерський звіт (1997). 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 9; 1989–1998 рр. 

Накази директора кооперативу з особового складу. 

Книги обліку розрахунків по оплаті праці (1989–1993). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5829  Ладижинська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим 

навчанням відділу народної освіти виконавчого комітету Уманської районної Ради народних 

депутатів с. Ладижинка Уманського району Черкаської області  

Справ: 159; 1947–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 159; 1947–1981 рр. 

Накази райвідділу народної освіти (1965–1970). 

Протоколи засідань: педагогічної ради (1948–1950, 1953–1981); методичних об’єднань 

учителів (1963–1973, 1978–1980); батьківського комітету (1967–1975, 1978–1980); 

батьківських зборів (1964–1979). 

Перспективні плани роботи школи (1971, 1976–1979). Плани: роботи школи (1963–1969, 

1974); учбово-виховної роботи (1970–1979); методичної роботи (1957–1960); роботи 

батьківського комітету (1964–1969). 

Текстові звіти про учбово-виховну роботу (1957–1962). Довідки про наслідки, висновки та 

пропозиції з наслідків інспекторських перевірянь школи (1964–1969, 1974, 1979). Статистичні 

звіти про успішність учнів (1952–1979). 
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Договори, умови на соцзмагання між школами та акти перевіряння їх виконання (1960, 1964–

1969, 1974, 1975, 1978, 1979). 

Штатні розписи (1951, 1960, 1961). Кошториси витрат (1947–1962). Звіти про виконання 

кошторисів витрат (1949–1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5830  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Батьківщина Шевченка‖ с. Моринці 

Звенигородського району Черкаської області  

Справ: 106; 1964–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 106; 1964–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного  аналізу (1971–1975). 

Книги історії полів сівозмін  колгоспу (1965–1974). Шнурові книги обліку насіння. 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1970–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5831  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького с. Стебне Звенигородського 

району Черкаської області  

Справ: 180; 1959–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 180; 1959–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1967, 1968, 1971–1980). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1967–1971, 1978–1980). 

П’ятирічні плани розвитку сільського господарства колгоспу (1959–1975). Виробничо-

фінансові плани. 

Основні показники виробничо-фінансових планів (1960–1975). Аналізи фінансово-

господарської діяльності колгоспу (1967–1980). 

Агрономічні звіти (1969, 1971, 1977–1980). Річні звіти по тваринництву (1961–1971, 1975–

1977, 1980). Статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, чисельність 

та склад керівних працівників колгоспу (1967, 1970–1980). Списки спеціалістів (1964–1968). 

Соцзобов’язання колгоспу та колгоспників (1967, 1977–1980). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1959–1971). Акти 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспу (1970, 1971). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1966–1974). Шнурова книга обліку насіння (1970). 
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Ф. Р-5832  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна с. Юрківка Звенигородського 

району Черкаської області  

Справ: 34; 1958–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 34; 1958–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1969). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1967–1971, 1974–1982). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1969–1980). Шнурові книги обліку насіння (1969, 

1970, 1974, 1975, 1980, 1981). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5833  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Вільховець Звенигородського 

району Черкаської області  

Справ: 77; 1959–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 77; 1959–1977 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1959–1974); загальних зборів уповноважених 

членів колгоспу (1975–1977); засідань правління колгоспу. Звітні доповіді голови колгоспу 

(1963, 1965, 1968–1977). 

Протоколи засідань, плани роботи, інформації  бюро економічного аналізу (1968–1975). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1961–1973). Шнурові книги обліку насіння (1963–

1972). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1974–1977). 

 

 

 

 

Ф. Р-5834  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Вільховець Звенигородського 

району Черкаської області  

Справ: 14; 1978–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 14; 1978–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5835  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна с. Княжа Звенигородського 

району Черкаської області 
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Справ: 94; 1963–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 94; 1963–1980 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1964–1970, 1980). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1966–1971). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1966–1974). Шнурові книги обліку насіння (1966–

1975). 

Протоколи, кошториси, звіти профспілкового комітету (1974–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5836  Черкаське обласне об’єднання товариства ―Просвіта‖ Всеукраїнського товариства 

―Просвіта‖ ім. Т.Г.Шевченка м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 24; 1992–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1992–1996 рр. 

Статут Всеукраїнського товариства ―Просвіта‖ (1992). 

Розпорядження обласного об’єднання. 

Протоколи засідань малої Ради товариства, зборів ініціативної групи та організаційного 

комітету (1993). 

Плани роботи обласного об’єднання (1993, 1994). 

Інформації: про діяльність правління обласного об’єднання (1994, 1995); про стан 

впровадження Закону ―Про державну мову в Україні‖ (1992, 1993, 1995). Звернення 

товариства до Президента України та рекомендації установам, підприємствам м. Черкаси з 

впровадження державної мови. 

Документи (листівки, програми, сценарії, фотографії) про культурологічні заходи обласного 

об’єднання (1993–1995). 

Мережа на кількісний склад обласного об’єднання (1994, 1995). Реєстр осередків, об’єднань 

до перереєстрації (1994). Свідоцтва про реєстрацію первинних осередків та анкети до них 

(1994–1996). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5837  Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів України 

Городищенського виборчого округу № 195 м. Городище  Черкаської області  

Справ: 24; 1997, 1998 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1997, 1998 рр. 

Протоколи: засідань окружної виборчої комісії та документи до них; зсідань дільничних 

виборчих комісій та додатки до них (1998); окружної виборчої комісії про підсумки виборів 



2750 

 

(1998); дільничних виборчих комісій про результати підрахунку голосів по одномандатному 

виборчому округу (1998). 

Плакати, виготовлені на замовлення окружної виборчої комісії із біографічними відомостями 

про зареєстрованих кандидатів у депутати та тезами їх передвиборних програм (1998). 

Облікова картка народного депутата України Ткаченка Олександра Миколайовича, обраного 

на виборах (1998). 

Штатний розпис, кошторис витрат (1998). Місячні фінансові звіти. Акти перевіряння 

фінансової діяльності окружної виборчої комісії. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5838  Дібрівська сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-фашистської 

окупації) с. Дібрівка Золотоніського району Полтавської області  

Справ: 1; 1943 р. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1943 р. 

Списки, відомості нарахування та оплати одноразових податків з працездатного населення та 

на потреби шляхового будівництва. 

Фінансові документи. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5840  Виробниче  підприємство ―Лісопереробка‖ м. Черкаси Черкаської області Справ: 

8; 1991–1992 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1991, 1992 рр. 

Накази директора підприємства з основної діяльності та з особового складу. 

Протоколи зборів засновників, статути підприємства, листування про реєстрацію та 

припинення діяльності (1991). 

Особові справи, картки звільнення працівників. 

Відомості нарахування заробітної плати. 

Штатні розписи. Квартальні баланси. Місячні фінансові звіти. Довідки про підсумки 

перевірянь дотримання податкового законодавства. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5841  Трудові книжки громадян, які виїхали на постійне місце проживання за межі 

України м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 29; 1993 р. 

 

Опис 1 
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Справ: 29; 1993 р. 

Трудові книжки. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5842  Черкаська фірма ―Оптохім‖ м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 1; 1995–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 1; 1995, 1996 рр. 

Накази директора фірми з особового складу. 

Відомості з нарахування зарплати працівникам. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5843  Торгово-виробниче підприємство ―Облагроторг‖ м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 132; 1966–1997 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 132; 1966–1997 рр. 

Накази начальника підприємства з особового складу (1972–1997). 

Особові справи звільнення працівників та службовців (1973–1997). 

Відомості з нарахування зарплати адмінперсоналу, працівникам та службовцям кущів 

підприємства (1966–1996). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5844  Пресняков Олег Павлович (1926–1984)–професор кафедри російської та 

зарубіжної літератури Черкаського державного педагогічного інституту, доктор філологічних 

наук. 

Справ: 36; 1946, 1947, 1950–1952, 1955–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1946, 1947, 1950–1952, 1955–1984 рр. 

Особисті документи О.П.Преснякова: автобіографія, витяг з трудової книжки, 

характеристики (1972–1982). Фотографії (1959, 1979). Документи (авторські заявки, листи 

редакцій, установ, відгуки на праці) літературної, службової та громадянської діяльності 

(1955–1983). 

Документи наукової діяльності О.П.Преснякова: наукові праці (1950, 1952, 1979–1981); 

науково-популярні праці (1965); статті (1946–1974); методичні розробки та тези лекцій (1975, 

1979). 

Листування різних осіб з О.П.Пресняковим про літературну та наукову діяльність (1962–

1984). 
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Ф. Р-5845  Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів України 

Придніпровського виборчого округу № 200 міста Черкаси м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 9; 1997–1998 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1997,1998 рр. 

Протоколи: засідань окружної виборчої комісії; окружної виборчої комісії про реєстрацію 

кандидатів та результати виборів (1998); дільничних виборчих комісій про результати 

підрахунку голосів (1998). 

Плакати, виготовлені окружною виборчою комісією кандидатам у депутати (1998). 

Документи (протоколи, виборча програма, декларація, облікова картка) обраного народного 

депутата України Сироти Михайла Дмитровича (1998). 

Фінансові звіти про джерела надходжень коштів у виборчий фонд кандидатів (1998). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5846  Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів України Соснівського 

виборчого округу № 201 міста Черкаси м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 8; 1997–1998 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1997, 1998 рр. 

Протоколи: засідань окружної виборчої комісії; окружної виборчої комісії та результати 

виборів (1998); дільничних виборчих комісій про результати підрахунку голосів (1998). 

Плакати, виготовлені окружною виборчою комісією кандидатам у депутати (1998). Програма, 

облікова картка обраного народного депутата України Марченка Олексія Андрійовича (1998). 

Фінансові звіти про джерела надходжень у виборчий фонд кандидатів (1998). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5847  Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів України Золотоніського 

виборчого округу № 196 м. Золотоноша Черкаської області  

Справ: 13; 1997–1998 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 13; 1997, 1998 рр. 

Протоколи: засідань окружної виборчої комісії та документи до них; окружної виборчої 

комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати та результати виборів (1998); 

дільничних виборчих комісій про результати підрахунку голосів (1998). 

Облікова картка обраного народного депутата України О.Ф.Юхимця (1998). 
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Документи (довідки, заяви, фінансові звіти та інші) по контролю за використанням виборчого 

фонду кандидатами у депутати (1998). Акти про результати перевірянь фінансовими та 

податковими органами використання коштів, асигнованих з Державного бюджету на 

проведення виборчої кампанії (1998). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5848  Комерційно-виробнича фірма ―Рембудсервіс‖ м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 207; 1968–1996 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 207; 1968–1996 рр. 

Накази начальника фірми з особового складу. 

Відомості з нарахування зарплати працівникам фірми та дільниць. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5849 Ширінкін Михайло Іванович (1926р.н.–   )–самодіяльний художник, майстер 

деревопластики 

Справ: 15; 1947–1997 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 15; 1947–1997 рр. 

Документи до біографії М.І.Ширінкіна. 

Газетні вирізки з статтями про відгуки на скульптури. Фотографії скульптур. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5850  Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів України Смілянського 

виборчого округу № 197 м. Сміла Черкаської області  

Справ: 9; 1998 р. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1998 р. 

Протоколи: засідань і рішення окружної виборчої комісії та документи до них; окружної 

виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати та про результати виборів; 

дільничних виборчих комісій про результати підрахунку голосів. 

Облікова картка обраного народного депутата України Подобєдова Сергія Миколайовича. 

Документи по контролю за використанням виборчого фонду–кандидатами у депутати. Акти 

перевірянь та довідки до них про перевіряння державними фінансовими органами 

використання бюджетних коштів на проведення виборів. 
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Ф. Р-5851  Черкаська філія акціонерного товариства закритого типу ―Центр продажу об’єктів 

незавершеного будівництва‖ м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 14; 1996–1999 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1996–1999 рр. 

Накази директора філії з основної діяльності (1996–1998). 

Положення про філію (1996). 

Штатні розписи. Річні бухгалтерські звіти. 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 5; 1996–1999 рр. 

Накази директора філії з особового складу (1996–1998). 

Відомості з нарахування зарплати працівникам. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5852  Територіальна виборча комісія по виборах Президента України Смілянського 

виборчого округу № 199 м. Сміла Черкаської області  

Справ: 9; 1999 р. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1999 р. 

Рішення сесій місцевих Рад про утворення дільничних виборчих комісій. 

Протоколи: засідань та рішення територіальної виборчої комісії; територіальної виборчої 

комісії про підсумки голосування та підсумки повторного голосування; дільничних виборчих 

комісій про підсумки голосування та підсумки повторного голосування. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5853  Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів України Уманського 

виборчого округу № 199 м. Умань Черкаської області  

Справ: 7; 1998 р. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1998 р. 

Протоколи засідань та рішення окружної виборчої комісії. Документи окружної виборчої 

комісії про реєстрацію кандидатів у депутати по одномандатному виборчому округу. 

Протоколи: окружної виборчої комісії про результати виборів у багатомандатному 

загальнодержавному та у одномандатному виборчих округах; дільничних виборчих комісій 

про результати підрахунку голосів у одномандатному виборчому окрузі. 
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Плакати, виготовлені окружною виборчою комісією кандидатам у депутати. Особиста картка 

обраного народного депутата України Роєнка Віктора Григоровича. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5854  Садівничий радгосп ім. Франка Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

садівничих радгоспів с. Криві Коліна Тальнівського району Черкаської області  

Справ: 28; 1977–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 28; 1977–1980 рр. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1977, 1978). 

Виробничо-фінансові плани. 

Річні відомості аналізу господарської діяльності радгоспу (1978, 1979). 

Звіти про збирання урожаю сільськогосподарських культур. Місячні звіти про виробництво 

продукції тваринництва. 

Соцзобов’язання радгоспу, ланок та бригад (1977, 1979). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність радгоспу. Акти документальних ревізій 

фінансово-господарської діяльності радгоспу. 

Книга історії полів сівозмін радгоспу (1979–1980). Технологічна карта радгоспу. Шнурова 

книга обліку насіння (1979–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5855  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського с. Поташня Канівського 

району Черкаської області  

Справ: 30; 1946–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1946, 1948–1958, 1960–1962 рр. 

Статут артілі (1958). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1948–1962). Звітна 

доповідь голови колгоспу (1958). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5856  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Грищинці Канівського 

району Черкаської області  

Справ: 27; 1978–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 27; 1978–1980 рр. 
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Статут колгоспу (1978). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи, списки членів бюро економічного аналізу. 

Шнурова книга обліку насіння (1978). 

Документи (протоколи, угоди, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5857  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Переможець‖ с. Хмільна Канівського 

району Черкаської області  

Справ: 18; 1948–1962 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1948–1962 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950–1962); засідань правління колгоспу (1949–

1962). Звітні доповіді голови колгоспу (1949–1952). 

Земельно-шнурова книга (1962). Схеми сівозмін, перехідні таблиці (1948–1950). Книга історії 

полів сівозмін (1961–1967). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5858  Тальнівський районний комітет професійної спілки працівників культури м. 

Тальне Черкаської області  

Справ: 22; 1966–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1966–1980 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1966–1976); засідань президії райкому. 

Кошторис витрат (1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5859  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Росія‖ с. Прохорівка Канівського району 

Черкаської області  

Справ: 5; 1977–1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1977, 1978 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу. 

Шнурова книга обліку насіння (1977). 
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Ф. Р-5860  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―1-ше Травня‖ с. Степанці Канівського 

району Київської області  

Справ: 7; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5861  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний Жовтень‖ с. Степанці 

Канівського району Київської області  

Справ: 5; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1944, 1947–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1944, 1948–1950); засідань правління колгоспу 

(1947, 1949, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5862  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Степанці Канівського району 

Київської області  

Справ: 5; 1946–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1946–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5863  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Дружба‖ с. Степанці Канівського району 

Черкаської області  

Справ: 19; 1950–1967 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1950–1959, 1962, 1964–1967 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 
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Ф. Р-5864  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червона Україна‖ с. Степанці Канівського 

району Київської області  

Справ: 7; 1946–1951 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1946–1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1946–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5865  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Україна‖ с. Степанці Канівського району 

Черкаської області  

Справ: 25; 1951–1966 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 25; 1951–1966 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1952–1957, 1960–1966); засідань правління 

колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5866  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Україна‖ с. Степанці Канівського району 

Черкаської області  

Справ: 29; 1967–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1967–1974 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1973). 

Протоколи засідань, плани роботи, довідки бюро економічного аналізу (1973, 1974). 

Схеми сівозмін (1971–1974). Книги історії полів сівозмін. Шнурова книга обліку насіння 

(1969). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5867  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова с. Таганча Канівського району 

Черкаської області  

Справ: 24; 1944–1962 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 24; 1944–1962 рр. 

Статут артілі (1961). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946, 1950–1953, 1956–1962); засідань правління 

колгоспу. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944–1948). 

Колгоспна газета ―Колгоспний перець‖ (1961). 

Соротнасіннева книга (1958). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5868  Канівське середнє професійно-технічне училище № 23 управління професійно-

технічної освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів  

м. Канів Черкаської області  

Справ: 31; 1975–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 31; 1975–1980 рр. 

Наказ облуправління профтехосвіти про відкриття училища (1975). 

Накази директора училища з основної діяльності (1978, 1979). 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1978–1980); засідань та плани роботи методичних 

комісій (1976). 

Навчальні плани, програми та заходи училища (1976, 1977). Плани навчально-виховної 

роботи (1976, 1978). 

Звіти: про навчально-виховну роботу (1977); про роботу методичної комісії (1976); про 

проведення випускних екзаменів (1975–1978). Акт перевіряння роботи училища (1976). 

Статистичні звіти: про прийом, наявність та рух  контингенту учнів (1975–1978); про 

наявність та рух кадрів (1976, 1977). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1976, 1977). Річні бухгалтерські звіти (1976–1978). 

Протоколи, плани, звіти учнівського профспілкового комітету (1977–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5869  Канівська дитяча музична школа відділу культури виконавчого комітету 

Канівської міської Ради народних депутатів м. Канів Черкаської області  

Справ: 41; 1967–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 41; 1967–1982 рр. 

Протоколи засідань: педагогічної ради; методичних комісій (1978–1981); екзаменаційних 

комісій (1975–1978); відділів школи (1979–1981). 

Плани роботи: школи (1974–1979); завідуючих відділами (1973–1977). 

Програми звітних концертів (1974–1979). 

Звіти про роботу школи (1973–1979). 

Статистичні звіти про контингент та успішність учнів (1978, 1979). Списки викладачів школи 

(1978). 
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Соцзобов’язання працівників культури (1975–1980). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5870  Канівська середня школа ім. Героя Радянського Союзу К.В.Малика відділу 

народної освіти виконавчого комітету Канівської міської Ради народних депутатів  

м. Канів Черкаської області  

Справ: 86; 1965–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 86; 1965–1982 рр. 

Протоколи: семінарів класних керівників (1969–1972); засідань педагогічної ради; засідань 

методичних об’єднань учителів (1966–1968, 1971–1974); засідань методичних та предметних 

комісій учителів (1969, 1970); засідань загальношкільного батьківського комітету (1971–

1977); засідань батьківських комітетів (1965, 1966, 1975, 1976); загальношкільних 

батьківських зборів (1977, 1978); батьківських зборів (1965–1969, 1975, 1976). 

Перспективні плани навчально-виховної роботи (1972–1985). Плани навчально-виховної 

роботи (1965–1979). 

Документи про навчально-виховну та громадсько-політичну роботу школи, роботу з 

правопорушниками, пропозиції учителів щодо проектів нових програм (1968, 1969, 1975, 

1976). Звіти учителів: про виховну роботу з учнями (1965); про успішність учнів (1965–1977). 

Статистичні звіти школи на початок та кінець навчальних років (1965–1977). Висновки та 

пропозиції за результатами фронтальних перевірянь роботи школи (1966, 1969, 1971, 1975). 

Протоколи звітно-виборних профзборів та загальних зборів членів профспілки (1967, 1971–

1975). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5871  Планова комісія виконавчого комітету Канівської міської Ради народних депутатів 

м. Канів Черкаської області  

Справ: 76; 1977–1991 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 76; 1977–1991 рр. 

Накази, розпорядження, вказівки та методичні розробки Держплану СРСР і республіки, 

обласної планової комісії (1979, 1980). 

Протоколи засідань міської планової комісії. План роботи комісії (1977). Документи про 

перевіряння роботи планової комісії керівними органами (1980). 

Зведений п’ятирічний план економічного та соціального розвитку (1977–1980). Проект 

державного плану економічного та соціального розвитку міста (1978). Державні плани 

економічного та соціального розвитку міста (1978, 1980). Проекти річних планів 

економічного та соціального розвитку міста (1979, 1980). Плани економічного та соціального 

розвитку міста (1979–1985). Доповідні записки, інформації, довідки про перспективи 

розвитку народного господарства та листування з обласною плановою комісією з питань 

планування (1977–1985). Документи з питань виконання річного плану розвитку народного 
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господарства та культури міста (1978). Інформації, довідки про виконання п’ятирічних та 

річних планів економічного і соціального розвитку міста (1977–1985). 

Економічні характеристики міста (1978–1981, 1985). 

Підсумки виконання соцзобов’язань по місту (1977–1985). 

Баланси грошових прибутків і витрат населення та листування з питань грошового обігу 

(1980–1985). 

 

 

 

 

Ф. Р-5872  Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів України Тальнівського 

виборчого округу № 198 м. Тальне Черкаської області  

Справ: 10; 1997–1998 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1997–1998 рр. 

Рішення міських та сільських Рад про утворення виборчих дільниць та виборчих комісій 

(1998). 

Протоколи: засідань окружної виборчої комісії; окружної виборчої комісії про результати 

виборів (1998); дільничних виборчих комісії про результати підрахунку голосів (1998). 

Документи (облікові картки, заяви, програми, декларації), подані кандидатами у народні 

депутати окружній виборчій комісій для їх реєстрації (1998). Листівки, плакати, буклети, 

випущені кандидатами у народні депутати та політичними партіями (1998). 

Списки офіційних спостерігачів від кандидатів у народні депутати (1998). 

Доповідні записки, скарги, заяви,  подані до окружної виборчої комісії (1998). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5873  Прокуратура Чорнобаївського району Прокуратури Черкаської області смт. 

Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області  

Справ: 310; 1960–1983 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 310; 1960–1962, 1965–1983 рр. 

Протоколи міжвідомчих нарад при прокурорі району (1965–1982). 

Плани роботи прокуратури (1960–1962, 1965–1970). 

Подання, доповідні записки, представлення прокурора району, які виносяться в партійні, 

радянські та профоргани з питань прокурорської та слідчої роботи. 

Доповідні записки, довідки про роботу прокуратури. Документи про перевіряння роботи 

прокуратури керівними органами (1962, 1965–1969). Річні статистичні звіти прокурора 

району. 

Аналізи, огляди, узагальнення прокуратури району з усіх галузей прокурорської та слідчої 

роботи. 

Припинені кримінальні справи. Наглядові виробництва по кримінальних справах за 

звинуваченнями громадян. 

Кошториси витрат (1971–1978). Річні фінансові звіти (1971–1978). 
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Ф. Р-5874  Оніпченко Валентина Павлівна (1929–   ) – доцент кафедри гуманітарних наук 

Черкаського філіалу Київського політехнічного інституту кандидат історичних наук. 

Справ: 42; 1977–1986, 1997 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1977–1986, 1997 рр. 

Особисті документи В.П.Оніпченко: автобіографія, особистий листок з обліку кадрів, 

характеристика (1977, 1978, 1997); фотографії (1984, 1985). Документи (список наукових 

праць, запрошення, програми та інші) службової, наукової та громадської діяльності. 

Документи наукової діяльності В.П.Оніпченко: наукові праці (1976–1978); статті (1979–

1985); методичні розробки, доповіді (1983, 1986). 

Документи (витяги з праць, збірників статей, книг, журналів та інші). зібрані В.П.Оніпченко 

для наукових праць (1973–1981). 

Газетні статті про В.П.Оніпченко (1985, 1986). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5875  Територіальна виборча комісія по виборах Президента України виборчого округу 

№ 195 м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 4; 1999 р. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1999 р. 

Протоколи: засідань та постанови територіальної виборчої комісії; територіальної та 

дільничних виборчих комісій про підсумки голосування. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5876  Територіальна виборча комісія по виборах Президента України виборчого округу 

№ 196 м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 3; 1999 р. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 1999 р. 

Протоколи: засідань та постанови територіальної виборчої комісії; територіальної та 

дільничних виборчих комісій про підсумки голосування. 
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Ф. Р-5877  Черкаська обласна комісія з всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 36; 2000 р. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 2000 р. 

Протоколи: засідань обласної комісії; обласної комісії про результати підрахунку голосів; 

міських та районних комісій про результати підрахунку голосів. 

Кошториси доходів і видатків на підготовку та проведення референдуму і фінансові звіти про 

їх виконання. 

Заяви, скарги та рішення і дії або бездіяльність комісій та документи про їх розгляд. 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 30; 2000 р. 

Відомості нарахування зарплати членам та працівникам обласної, міських та районних 

комісій. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5878  Черкаський інформаційно-обчислювальний технічний центр ―Торгтехсистема‖ м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 56; 1963–1997 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 56; 1963–1997 рр. 

Документи (копії наказів про створення, реорганізацію та ліквідацію, положення) з історії 

машинорахункової станції (1973–1997). 

Накази начальника центру з особового складу. 

Особові картки звільнених працівників (1973–1997). 

Особові рахунки з нарахування зарплати працівникам (1974–1997). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5879  Черкаське виробниче об’єднання по птахівництву Головного управління 

птахівничої промисловості ―Головптахопром‖ Міністерства радгоспів УРСР с. Хутори 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 30; 1978–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1978–1981 рр. 

Накази генерального директора об’єднання з основної діяльності. 

Виробничо-фінансові плани об’єднання та птахофабрик. 

Основні показники виробничо-фінансових планів (1979). 

Зведені річні звіти об'єднання і підприємств та додатки до них. 
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Агрономічні звіти птахофабрики ―1-ше Травня‖ (1978, 1979). Річні ветеринарні звіти 

птахофабрики (1978, 1979). Звіти по кадрах (1978). 

Звіти з техніки безпеки по птахофабриці ―1-ше Травня‖ (1978, 1979). 

 

 

Опис 1р 

Справ: 7; 1978–1981 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1978, 1980); загальних зборів членів 

профспілки; засідань робітничого комітету. 

Колективні договори. 

Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5880  Територіальна виборча комісія по виборах Президента України Уманського 

територіального виборчого округу № 201 м. Умань Черкаської області  

Справ: 7; 1999 р. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1999 р. 

Рішення територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць. 

Протоколи: засідань територіальної виборчої комісії; територіальної та дільничних виборчих 

комісій про підсумки голосування. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5881  Територіальна виборча комісія по виборах Президента України Тальнівського 

територіального виборчого округу № 200 м. Тальне Черкаської області  

Справ: 8; 1999 р. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1999 р. 

Рішення міських та сільських рад про утворення  дільничних виборчих комісій. 

Протоколи: засідань територіальної виборчої комісії; територіальної та дільничних виборчих 

комісій про результати голосування. 

Плакати, листівки та газети, випущені кандидатами у Президенти України. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5882  Територіальна виборча комісія по виборах Президента України Городищенського 

територіального виборчого округу № 197 м. Городище Черкаської області  

Справ: 15; 1999 р. 
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Опис 1 

Справ: 15; 1999 р. 

Рішення територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць. 

Протоколи: засідань територіальної виборчої комісії; територіальної та дільничних виборчих 

комісій про підсумки голосування. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5883  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Прогрес‖ с. Лозівок Черкаського району 

Київської області  

Справ: 43; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 43; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1948, 1950). 

Виробничі плани (1944, 1946, 1950). Річні виробничі завдання ферм, бригад (1948). 

Книга для запису зауважень та пропозицій відповідальних працівників райвиконкому, 

райкому КП(б)У та спеціалістів сільського господарства (1947–1950). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1946). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу (1944, 1948, 1949). 

Книги головних рахунків (1944, 1945). Бухгалтерські документи касово-меморіального 

порядку (1944, 1945). 

Книги обліку основних засобів виробництва, державних постачань і колгоспної торгівлі, 

тваринництва, продуктів і матеріалів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення 

(1944–1947, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5884  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса с. Хутори Черкаського району 

Черкаської області  

Справ: 40; 1952–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 40; 1952–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1952–1954, 1957, 1958); засідань правління 

колгоспу. 

Виробничі плани (1952, 1956–1958). Плани розвитку сільського господарства колгоспу (1953, 

1955). Перспективний план розвитку тваринництва та його продуктивності (1955–1956). 

Агрономічний звіт (1954). Агрономічні звіти (1952, 1953). Заключний звіт про підсумки сівби 

під урожай (1953). Зоотехнічний звіт (1955). Статистичний звіт колгоспу про стан 

тваринництва (1952). 

План розвитку та впровадження передової техніки в сільське господарство по колгоспу 

(1952). 

Умови на соцзмагання між колгоспами (1952, 1953). 
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Прибутково-видатковий кошторис (1956). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

Акт роз’єднання колгоспу (1952). 

Схема розміщення сівозмін колгоспу (1952). 

Книга головних рахунків (1954). Книги обліку фондів, планових завдань, виконаних робіт і 

затрат трудоднів, грошових і натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та 

натуральних затрат (1954). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5885  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Шлях до нового життя‖ с. Чубівка 

Смілянського району Черкаської області  

Справ: 102; 1944–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 102; 1944–1958 рр. 

Постанови, розпорядження райвиконкому (1944, 1945). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани. 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1951, 1952). Результати аналізів насіння 

(1944). Статистичний звіт про стан розвитку громадського тваринництва (1945). Акти 

перевіряння стану тваринництва (1944, 1945). 

Прибутково-видаткові кошториси, річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

Книги головних рахунків (1944, 1945). Книги обліку фондів, державних постачань і 

колгоспної торгівлі, продуктів і матеріалів, розрахунків з установами, грошових і 

натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та натуральних витрат (1944, 1945). 

Акт про збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5886  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Заповіт Леніна‖ с. Леськи Черкаського 

району Київської області  

Справ: 61; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 61; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Виробничі плани (1948–1950). 

Акти результатів аналізів насіння (1944). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1949). 

Книги головних рахунків (1944, 1945). Книги обліку фондів, державних постачань і 

колгоспної торгівлі, цінних паперів і розрахунків з установами та особами, грошових і 

натуральних прибутків та їх розприділення, грошових та натуральних витрат (1944, 1945). 
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Ф. Р-5887  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Більшовик‖ с. Свидівок Черкаського 

району Черкаської області  

Справ: 80; 1944–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 80; 1944–1959 рр. 

Рішення райвиконкому (1944, 1955). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Державний план розвитку сільського господарства колгоспу (1954). Виробничі плани (1944–

1956). План весняної сівби (1944). 

Листування: з райвиконкомом з організаційних питань (1945); з установами районного рівня з 

виробничих питань (1944). 

Соцзобов’язання колгоспників (1945, 1952). 

Прибутково-видаткові кошториси (1944, 1948–1956). Річні звіти  про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5888  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Революційна хвиля‖ с. Леськи 

Черкаського району Київської області  

Справ: 46; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1944–1948); 

виробничих нарад (1947). 

Виробничі плани (1944, 1947). План розвитку сільського господарства колгоспу (1950). 

Список осіб, представлених до урядових нагород (1947). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1945–1949). 

Бухгалтерські документи касово-меморіального порядку (1944, 1945). Книги обліку 

державних постачань, продуктів і матеріалів, натуральних прибутків та їх розприділення 

(1945). 

Акти про збитки, нанесені колгоспу німецько-фашистськими загарбниками (1944). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5889  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мануільського с. Дахнівка Черкаського 

району Київської області  

Справ: 44; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 44; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу (1945–1950); 

виробничих нарад (1944). 

Виробничі плани (1945–1949). 

Заключні звіти про підсумки сівби під урожай (1945, 1946). Звіти по тваринництву (1944, 

1946). 

Умова на соцзмагання між колгоспами (1949). 

Прибутково-видатковий кошторис (1947). річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

Обігова відомість основних засобів виробництва (1944). Книга головних рахунків (1950). 

Книги обліку натуральних прибутків та їх розприділення (1944, 1945, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5890  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―ОДПУ‖ с. Геронимівка Черкаського 

району Київської області  

Справ: 19; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1944–1949 рр. 

Розпорядження райвиконкому та його відділів (1944, 1945). 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1949). 

Виробничі плани (1944, 1945). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945). 

Книги обліку державних постачань, натуральних прибутків і їх розприділення, грошових та 

натуральних витрат (1944, 1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5891  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну с. Хацьки Смілянського 

району Київської області  

Справ: 22; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1944-1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничий план (1948). 

Книги обліку майна, натуральних прибутків і їх розприділення, грошових та натуральних 

витрат (1948–1950). 
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Ф. Р-5892  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Політвідділу с. Хацьки Смілянського 

району Київської області  

Справ: 9; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 9; 1944–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1946, 1947, 1949); засідань правління колгоспу 

(1945–1951). 

Виробничі плани (1944–1949). 

Кошториси витрат (1944–1949). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5893  Радгосп ―Укрсадвинтресту‖ м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 38; 1944–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1944–1956 рр. 

Положення про радгосп (1944, 1947, 1953). 

Протокол виробничої наради (1955). 

Виробничо-фінансові плани. 

Штатні розписи, кошториси витрат (1946–1956). Річні бухгалтерські звіти про виробничо-

господарську та фінансову діяльність радгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5894  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Пролетар‖ с. Білозір’я Смілянського 

району Київської області  

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1947–1950). 

Виробничі плани (1945, 1948, 1950). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1947–1949). 

Земельно-шнурова книга (1946). 

Книги головних рахунків (1944, 1946, 1950). Книги обліку натуральних прибутків та їх 

розприділення (1945, 1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5895  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова с. Білозір'я Смілянського 

району Київської області  
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Справ: 37; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1949, 1950). 

Книга зауважень та пропозицій відповідальних осіб райвиконкому. 

Прибутково-видатковий кошторис (1949). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1946, 1949). 

Книги головних рахунків (1947–1950). Книги обліку грошових і натуральних прибутків та їх 

розприділення (1947–1950). 

 

 

 

 

 

Ф. Р–5896  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна с. Білозір’я Смілянського 

району Київської області  

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1944–1950 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу (1945–1950). 

Виробничі плани (1945–1950). 

Прибутково-видаткові кошториси (1949, 1950). Річні звіти про фінансово-господарську 

діяльність колгоспу. 

Книга головних рахунків (1944). Книга обліку тваринництва (1945). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5897  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХП  з’їзду КПРС с. Чорнявка 

Черкаського району Черкаської області  

Справ: 8; 1959–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1959, 1960 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничо-фінансові плани.  План розвитку господарства колгоспу. 

Протоколи, акти про об’єднання колгоспів ―Україна‖ с. Чорнявка, ім. Калініна с. Думанці та 

―Нове життя‖ с. Чубівка (1959). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 
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Ф. Р-5898  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова с. Геронимівка Черкаського 

району Черкаської області  

Справ: 36; 1950–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1950–1958 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани (1950–1953, 1957). 

Агротехнічні звіти (1956–1958). 

Документи (відомості, характеристики, акти) про нагородження (1951). 

Прибутково-видатковий кошторис (1951). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5899 Колекція. Книги записів актів цивільного стану відділів реєстрації актів цивільного 

стану відділів юстиції виконавчих комітетів міських рад та районних відділів юстиції 

Черкаського обласного управління юстиції 

Справ: 756; 1918–1927 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 756; 1918–1927 рр. 

Метричні книги та книги записів актів про народження, шлюб, смерть і розірвання шлюбу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5900  Олександрук Антон Карлович (1910–1994) – кандидат історичних наук, 

краєзнавець 

Справ: 22; 1941–1992 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 22; 1941–1992 рр. 

Документи до біографії А.К.Олександрука: особисті документи (автобіографія, особистий 

листок з обліку кадрів, військовий квиток, посвідчення) (1944–1990); документи наукової та 

громадської діяльності (1950–1988); почесні грамоти (1955–1987); фотографії (1944–1986). 

Нариси, статті А.П.Олександрука в газетах про розвиток та благоустрій м. Черкаси і 

Черкащини, охорону та збереження пам’ятників історії і культури на Черкащині (1964–1988). 

Документи (листи редакції газет, виконкому міськради та інші) майново-господарського та 

побутового характеру (1981–1992). 

Статті в газетах про А.К.Олександрука та його сестру Ольгу Кирилівну (1985–1988). 

Документи інших осіб, що відклались у фонді–рукопис нарису М.Ф.Ісаєнка, проспект нарису 

М.Ф.Пономаренка, макет брошури М.І.Пшеничного. 
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Ф. Р-5901  Онищенко (Любченко) Василь Нестерович (1901–1995) – краєзнавець 

Справ: 19; 1918, 1929, 1943–1952, 1961–2000 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1918, 1929, 1943–1952, 1961–2000 рр. 

Документи до біографії В.Н.Онищенко (Любченка): особисті документи (трудова книжка, 

військовий квиток, посвідчення та інші); фотографії. 

Творчі матеріали В.Н.Онищенка (Любченка): нариси, оповідання, вірші, спогади, з історії с. 

Дахнівка (1978, 1980, 1990–1993). 

Спогади Н.С.Бондаренка ―Как было освобождено с. Дахновка от немецких оккупантов» (на 

російській мові). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5902  Закрите акціонерне товариство «Черкасирембуд» м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 111; 1956–1999 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 75; 1956–1996 рр. 

Копії розпорядчих документів про створення, реорганізації, перейменування тресту 

«Черкасирембуд» та підвідомчих організацій (1956–1996). 

Накази керуючого трестом з особового складу (1956–1982). 

Особові рахунки працівників та службовців (1956–1960, 1964–1966). Відомості нарахування 

зарплати працівникам тресту (1962–1982). 

 

 

Опис 2ос 

Справ: 36; 1983–1999 рр. 

Копії розпорядчих документів про створення, реорганізації, перейменування тресту 

«Черкасирембуд» та підвідомчих організацій. 

Накази керуючого трестом з особового складу. 

Особові рахунки працівників та службовців. Відомості нарахування зарплати працівникам 

тресту. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5903  Черкаське обласне трикотажне об’єднання ―Фанг‖ м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 37; 1984–1995 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 37; 1984–1995 рр. 

Розрахунково-платіжні відомості по зарплаті адміністративно-управлінського апарату та 

працівників ательє. 
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Ф. Р-5904  Степанець Віктор Свиридович (1934 р.н–      ) – журналіст 

Справ: 70; 1894, 1910–2000 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 70; 1894, 1910–2000 рр. 

Документи до біографії В.С.Степанця: особисті документи ( автобіографія, особистий листок 

з обліку кадрів, характеристики, посвідчення та інші) (1945–1997). 

Рукописи: статті (1957–1999); репортажі (1964); спогади, думки (1951–1997); дипломна та 

курсова роботи, реферат (1956, 1967, 1973). Документи (графіки випуску газет, запрошення, 

службові перепустки та інші) службові та громадянської діяльності В.С.Степанця (1948–

1995). 

Листи В.С.Степанця від різних осіб (1947–1993). 

Документи (довідки, квитанції, листи та інші) майново-господарського та побутового 

характеру (1948–1998). 

Документи (буклети, комплекти листівок, брошури), зібрані В.С.Степанцем для своїх робіт 

(1945, 1967–1984). 

Статті в газетах про В.С.Степанця (2000). Альбом із ксерокопіями статей В.С.Степанця, 

фотографіями особистими та родичів. Документи членів сім’ї (1944–1990). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5905  Вакка Борис Олександрович (1940 р.н.–   )–дослідник роду Вакків, член 

генеалогічних і геральдичного товариств у Москві 

Справ: 30; 1914, 1928–2000 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 30; 1914, 1928–2000 рр. 

Особисті документи Б.О.Вакки: копія трудової книжки, посвідчення, членські квитки та інші 

(1947–1999). Фотографії (1981–1990). Документи (посвідчення, перепустки, листи, копії 

наказів та інші) службової, наукової та громадської діяльності (1959–2000). 

Документи (витяги з архівних документів, пояснення автора,  схеми-таблиці, генеалогічні 

таблиці, статті та інші) про дослідження роду Вакків. 

Документи (страховий поліс, свідоцтво про власність на житло, анкета) майново-

господарського та побутового характеру (1970–1997). 

Документи (статті, історичні довідки, витяги з книг, архівних документів та інші) зібрання 

Б.О.Ваккою для своїх робіт (1968–1999). 

Особисті документи членів роду Вакків (1928–2000). 
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Ф. Р-5906  Районна інспекція з сільського господарства виконавчого комітету Христинівської 

районної Ради депутатів трудящих м. Христинівка Черкаської області Справ: 98; 1944–1962 

рр. 

 

Опис 1 

Справ: 98; 1944–1962 рр. 

Акти на вічне користування землею колгоспами (1944–1955). Виробничо-фінансові плани 

колгоспів та основні показники їх виконання (1958–1962). Документи: (акти, плани земель, 

довідки, схеми земель, геодезичні дані) про обновлення державних актів на вічне 

користування землею колгоспів (1946–1948, 1951, 1952); (плани земель, акти, протоколи, 

експлікації земель, річні звіти) про землеустрій колгоспів та відведення земель для 

присадибних ділянок колгоспами; (довідки, акти, схеми земель, контрольні ходи, відомості, 

каталоги координатів та інші) про проведення аерофотографічних та геодезичних зйомок 

(1945–1954). 

Звіти про збір урожаю сільськогосподарських культур (1952, 1956). Земельно-шнурові книги 

колгоспів (1946–1948). 

Звіти по тваринництву (1959, 1961). 

Кошторис витрат (1948). Звіти про виконання кошторисів витрат (1948–1950). Річні звіти про 

фінансово-господарську діяльність: відділу сільського господарства (1949, 1953); колгоспів 

(1949). Фінансові звіти колгоспів (1952, 1953). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5907  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Золотоніському району  

м. Золотоноша Черкаської області  

Справ: 38; 1943–1957 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 38; 1943–1957 рр. 

Плани заготівель сільськогосподарський продуктів колгоспами (1956, 1957). 

Виконавчі звіти про виконання постачань сільськогосподарських продуктів (1946–1953, 

1956). 

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти (1944–1956). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5908  Золотоніський радгосп Всесоюзного науково-дослідного інституту луб’яних 

культур м. Золотоноша Черкаської області 

Справ: 117; 1956–1974 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 96; 1956–1974 рр. 

П’ятирічні та перспективні плани розвитку господарства радгоспу (1959–1970). Виробничо-

фінансові плани. План сільськогосподарських робіт (1957). 
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Основні показники: планів розвитку сільського господарства (1964, 1965); виробничо-

фінансових планів (1959–1971). 

Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу, підготовку і 

підвищення кваліфікації кадрів, чисельність та склад керівних працівників і спеціалістів 

(1957, 1966–1973). Звіт про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом 

та освоєння коштів на заходи з охорони праці (1966). Плани з праці, ліміти фінансування, 

титульні списки з будівництва (1961, 1962). 

Агрономічні звіти (1957–1959, 1966–1974). Звіти про виробництво продукції тваринництва 

(1966, 1968). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1956–1966). Річні бухгалтерські звіти. Акти 

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності радгоспу (1956–1963). 

 

 

Опис 1м 

Справ: 21; 1960–1974 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профзборів (1970, 1971); загальних зборів членів профспілки 

(1960, 1961, 1967); засідань робітничого комітету (1960–1967, 1972–1974). Звітна доповідь 

голови робітничого комітету (1965). 

Статистичні звіти робітничого комітету про членство, соцзмагання (1960–1967, 1970–1974). 

Кошториси витрат (1962–1967, 1971). Річні фінансові звіти (1960–1967, 1970, 1971). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5909  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Заповіт Леніна‖ с. Богдани 

Гельмязівського району Полтавської області  

Справ: 2; 1949 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1949 р. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5910  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса с. Софіївка Гельмязівського 

району Полтавської області  

Справ: 10; 1944–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 1944–1945, 1947–1949 рр. 

Виробничі плани (1947–1949). 

Довідка про збір та витрату зерна по колгоспу (1945). Відомості про посів та валовий збір 

технічних і огородніх культур (1948). 

Списки керівних кадрів колгоспу (1948). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1944, 1945, 1947, 1948). 
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Ф. Р-5911  Радгосп ―Росія‖ Черкаського виробничо-аграрного об’єднання садівничих 

радгоспів с. Чорнявка Черкаського району Черкаської області  

Справ: 5; 1976–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1976, 1977 рр. 

Наказ Головного управління по садівництву, виноградарству та виноробній промисловості 

при Раді Міністрів УРСР (1976). 

Статут радгоспу (1976). 

Виробничо-фінансові плани. 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність радгоспу (1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5912  Радгосп ім. Кірова Черкаського виробничо-аграрного об'єднання садівничих 

радгоспів с. Думанці Черкаського району Черкаської області  

Справ: 5; 1976–1977 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 5; 1976, 1977 рр. 

Наказ Головного управління по садівництву, виноградарству та виноробній промисловості 

при Раді Міністрів УРСР (1976). 

Статут радгоспу (1976). 

Виробничо-фінансові плани. 

Річний звіт про фінансово-господарську діяльність радгоспу (1976). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5913  Радгосп ім. Кірова Черкаського виробничо-аграрного об’єднання садівничих 

радгоспів с. Чорнявка Черкаського району Черкаської області  

Справ: 54; 1977–1984 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1977–1984 рр. 

Накази директора радгоспу з основної діяльності (1978, 1980–1984). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1977–1983). 

Книга історії полів сівозмін радгоспу (1978–1980). 

Документи (протоколи, колдоговори, кошториси, звіти) робітничого комітету профспілки. 
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Ф. Р-5914  Радгосп ―Зоря комунізму‖ Черкаського аграрно-промислового об’єднання 

―Черкасиплодоовочгосп‖ смт. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області Справ: 

69; 1982–1990 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 69; 1982–1990 рр. 

Накази директора радгоспу з основної діяльності. 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1985–1988). 

Документи (протоколи, плани, колдоговори, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5915  Червонослобідська дитяча музична школа управління культури виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів с. Червона Слобода Черкаського 

району Черкаської області  

Справ: 59; 1975–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 59; 1975–1988 рр. 

Протоколи: засідань педагогічної ради (1975–1988); засідань відділів школи (1976–1987); 

батьківських зборів (1976–1983, 1986, 1987). 

Піврічні плани роботи: школи; відділів школи. 

Річні звіти про роботу школи (1977–1979, 1982–1986). 

Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань місцевого комітету (1976–1988). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5916  Відділ сільського господарства виконавчого комітету Гельмязівської районної 

Ради депутатів трудящих с. Гельмязів Гельмязівського району Полтавської області  

Справ: 78; 1939–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 78; 1939–1941, 1943–1950 рр. 

Накази Міністерства сільського господарства СРСР та УРСР (1945). 

Державні плани та плани розвитку сільського господарства району (1944–1947). 

Звіт про роботу в сільському господарстві (1943–1947). Акти апробації 

сільськогосподарських культур (1944). Земельно-шнурові книги колгоспів району (1939–

1941, 1944–1957). 
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Державні плани розвитку тваринництва по району. Звіти та довідки по тваринництву, 

відомості про підсумки чисельності породної худоби по району (1945–1948). 

Список осіб, представлених до вручення медалі ―За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.‖ (1946). 

Штатні розписи, кошториси витрат відділу (1947–1949). Прибутково-видаткові кошториси 

колгоспів (1945). 

 

 

 

Ф. Р-5917  Сільськогосподарська інспекція виконавчого комітету Гельмязівської районної 

Ради депутатів трудящих с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області  

Справ: 24; 1952–1960 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 24; 1952–1960 рр. 

Плани лісового господарства колгоспів району (1952–1962). 

Книги обліку сівозмін, введених в колгоспах (1956–1960). 

Показники роботи тракторних бригад, комбайнерів колгоспів району, списки передовиків 

сільського господарства (1959). 

Штатний розпис (1958). 

 

 

 

Ф. Р-5918  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Гельмязівському району  

с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області  

Справ: 21; 1943–1955 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 21; 1943–1955 рр. 
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Плани заготівель сільськогосподарських  продуктів колгоспами (1946–1950). 

Документи (постанови, накази, плани, звіти, відомості, списки) про виконання поставок, 

заготівель сільськогосподарських продуктів колгоспами району (1943–1945). Річні виконавчі 

звіти про виконання поставок сільськогосподарських продуктів (1946–1955). 

 

 

 

Ф. Р-5919  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса с. Софіївка Гельмязівського 

району Черкаської області  

Справ: 7; 1953–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 7; 1953–1955, 1957–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1958, 1959); засідань правління колгоспу (1958). 

Виробничо-фінансовий план (1958). 

Умова на соцзмагання між колгоспами (1959). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1953–1955, 1958). 

 

 

 

 

Ф. Р-5920  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перемога‖ с. Гладківщина 

Гельмязівського району Черкаської області  

Справ: 35; 1943–1958 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 35; 1943, 1945–1958 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників та засідань правління  колгоспу (1946–1958) 
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Виробничі плани (1955–1957). 

Прибутково-видатковий кошторис (1945). Річні звіти про фінансово-господарську діяльність 

колгоспу (1943, 1946–1958). 

 

 

 

Ф. Р-5921  Виконавчий комітет Плешканівської сільської Ради депутатів трудящих  

с. Плешкані Гельмязівського району Черкаської області  

Справ: 8; 1944–1954 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1944, 1946, 1948–1954 рр. 

Протоколи: сесій сільради (1948–1954); засідань виконкому (1944, 1946). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5922  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―2-а П’ятирічка‖ с. Озерище 

Гельмязівського району Полтавської області 

Справ: 8; 1945–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 1945–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 
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Ф. Р-5923  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Перебудова‖ хут. Решітки 

Гельмязівського району Полтавської області  

Справ: 4; 1947–1949 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1947–1949 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5924  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Гайдара с. Озерище Канівського району 

Черкаської області  

Справ: 62; 1951–1965 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 62; 1951–1954, 1956–1958, 1961–1965 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1962). 

 

 

 

Ф. Р-5925  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського с. Межиріч Канівського 

району Київської області  

Справ: 9; 1947–1951 рр. 
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Опис 1 

Справ: 9; 1947–1951 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1950, 1951); засідань правління колгоспу. 

 

 

 

Ф. Р-5926  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова с. Межиріч Канівського 

району Черкаської області  

Справ: 16; 1951–1959 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 16; 1951–1959 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

Ф. Р-5927  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХ1 з’їзду КПРС с. Межиріч 

Канівського району Черкаської області  

Справ: 54; 1959–1978 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 54; 1959–1978 рр. 

Статут артілі (1959). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1969, 1973, 1976–1978). 

Описи  ліквідаційної комісії колгоспу про реорганізацію в садівничий радгосп ―Радянська 

Україна‖ (1978). 

Протоколи, статистичні та фінансові звіти профспілкового комітету (1970, 1973). 
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Ф. Р-5928  Об’єднаний фонд. Сільськогосподарські артілі (колгосп) с. Потапці Канівського 

району Черкаської області  

Справ: 64; 1951–1982 рр. 

 

Опис 1–Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва 

Справ: 9; 1951, 1953, 1955–1957, 1959, 1962, 1963 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

Опис 2 

Справ: 24; 1964, 1968–1975 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1968, 1969). 

Документи (протоколи, плани, довідки, списки)  бюро економічного аналізу (1969–1974). 

Документи про роз’єднання колгоспу ім. Леніна на колгосп ім. Леніна с. Чорниші та ім. 

Чапаєва с. Потапці (1968). 

Чергування культур на полях колгоспу (1969). Шнурова книга обліку насіння (1968–1969). 

 

 

Опис 3 

Справ: 31; 1965–1968, 1975–1982 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1966, 1967, 1976–1982); засідань правління 

колгоспу (1966, 1967, 1975–1982). 

Документи (протоколи, плани, довідки, звіти) бюро економічного аналізу (1975–1979). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1965–1967). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1979–1981). 
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Ф. Р-5929  Районне виробниче управління сільського господарства виконавчого комітету 

Канівської районної Ради депутатів трудящих м. Канів Черкаської області 

Справ: 191; 1965–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 191; 1965–1969 рр. 

Накази начальника управління з основної діяльності. 

Протоколи засідань виробничої ради управління та документи до них. Таблиці, доповідні 

записки економічного аналізу господарської діяльності колгоспів району. 

Перспективні, зведені та річні плани розвитку сільського господарства колгоспів та 

радгоспів. Виробничо-фінансові плани та основні показники їх виконання. Річні звіти 

колгоспів. 

Плани сортооновлення сільськогосподарських культур. Річні звіти колгоспів з агротехніки та 

вирощування сільськогосподарських культур, аналізи випробування посівних матеріалів. 

Довідки про наслідки впровадження госпрозрахунку по колгоспах. 

Зведені відомості обліку і бонітування  породистої худоби в колгоспах, бонітувальні 

відомості, договори контрактації. Інформації зоотехніків про організацію заготівель 

продукції тваринництва. 

Річні титульні списки, річні звіти про виконання планів капітального будівництва в колгоспах 

району. 

Плани та звіти про механізацію і електрифікацію трудомістких процесів у сільському 

господарстві. Звіти та відомості колгоспів про наявність і стан машинно-тракторного парку. 

Акти про нещасні випадки та протоколи їх розслідування. 

Списки керівних працівників, інженерно-технічних працівників, спеціалістів та передовиків 

сільського господарства. 

Штатні розписи, кошториси витрат управління. Річні фінансові звіти управління. 
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Ф. Р-5930  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького с. Золотоношка Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 77; 1947–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 77; 1947–1973 рр. 

Статути: артілі (1965); колгоспу (1970). 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1962, 1966, 1969–1973). 

Виробничо-фінансові плани (1950–1960). 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу (1950–1952, 1955–1961). 

Книга історії полів сівозмін колгоспу (1966–1970). Шнурові книги обліку насіння (1949–1958, 

1967–1974). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5931  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Золотоношка Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 42; 1974–1981 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 42; 1974–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу. 

Книги історії полів сівозмін колгоспу. Шнурові книги обліку насіння. 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету (1974, 

1978–1981). 
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Ф. Р-5932 Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Іскра Леніна‖ с. Ново-Миколаївка 

Драбівського району Черкаської області  

Справ: 18; 1966–1973 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 18; 1966–1973 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1968–1973). 

Книга історії полів сівозмін. Шнурові книги обліку насіння (1966–1970). 

 

 

Ф. Р-5933  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна с. Семенівка Шрамківського 

району Полтавської області  

Справ: 12; 1948–1950 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 12; 1948–1950 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Виробничі плани. 

Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

 

 

Ф. Р-5934  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Молодь України‖ с. Бирлівка 

Драбівського району Черкаської області  

Справ: 77; 1963–1981 рр. 
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Опис 1 

Справ: 77; 1963–1981 рр. 

Протоколи: загальних зборів  колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1966). 

Протоколи засідань, плани роботи бюро економічного аналізу (1969–1972, 1975–1980). 

Книги історії полів сівозмін колгоспу (1966–1970, 1973–1984). Шнурові книги обліку насіння 

(1966–1972, 1977–1980). 

Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профспілкового комітету, плани 

роботи профкому (1966–1981). 

 

 

Ф. Р-5935  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Росія‖ с. Великий Хутір Драбівського 

району Черкаської області  

Справ: 103; 1976–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 82; 1976–1982 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітні доповіді 

голови колгоспу (1978, 1982). 

Документи бюро економічного аналізу. 

П’ятирічні плани розвитку господарства колгоспу (1976–1985). Виробничо-фінансові плани. 

Основні показники виробничо-фінансового плану (1977). Аналізи господарської діяльності 

колгоспу (1978–1982). 

Агрономічні звіти (1976, 1979–1982). Зоотехнічні звіти (1979–1981). Документи про 

підготовку кадрів (1977–1982). 

Соцзобов’язання колгоспників (1977–1982). 

Штатні розписи. Річні звіти про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 

Шнурова книга обліку насіння (1977). 

Книги обліку членів колгоспу та їх сімей (1977,1978). 
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Опис 1м 

Справ: 21; 1978–1982 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1979–1982); загальних зборів членів 

профспілки (1978, 1981); засідань профспілкового комітету. Звітна доповідь голови профкому 

(1979). 

Плани роботи профкому. 

Кошторис витрат (1980–1982). Річні фінансові звіти. 

 

 

 

Ф. Р-5936  Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 198 по виборах 

народних депутатів України м. Тальне Черкаської області  

Справ: 54; 2002 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 2002 р. 

Постанова окружної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць. 

Акт про виділення документів окружної виборчої комісії до знищення. 

 

 

Опис 2 

Справ: 52; 2002 р. 

Протоколи: засідань окружної виборчої комісії та документи до них; засідань окружної 

виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати; прийняття від центральної 

виборчої комісії виборчих бюлетенів та передачу їх дільничним виборчим комісіям та 

підсумки голосування. 

Подання: кандидатів у народні депутати про реєстрацію довірених осіб та політичних партій і 

блоків про реєстрацію офіційних спостерігачів; політичних партій списків осіб для 

виключення до складу дільничних виборчих комісій та документи до них. 
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Заяви, скарги, звернення громадян, подані до окружної виборчої комісії. 

Кошториси видатків. Бухгалтерські документи. Акт перевіряння використання коштів 

Державного бюджету. 

Постанови дільничних виборчих комісій про виконання повноважень членів комісії. 

 

 

 

Ф. Р-5937  Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 198 по виборах 

народних депутатів України м. Золотоноша Черкаської області  

Справ: 41; 2002 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 2002 р. 

Протокол та постанова окружної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць. 

Акт про виділення документів окружної виборчої комісії до знищення. 

 

 

Опис 2 

Справ: 39; 2002 р. 

Протоколи: засідань окружної виборчої комісії та документи до них; засідань окружної 

виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати, прийняття від Центральної 

виборчої комісії виборчих бюлетенів та передачу їх дільничним виборчим комісіям та 

підсумки голосування. 

Заяви, скарги, звернення громадян, подані до окружної виборчої комісії. 

Кошториси видатків. Бухгалтерські документи. Акт перевіряння використання коштів 

Державного бюджету. 

Постанови дільничних виборчих комісій про виконання повноважень членів комісії. 
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Ф. Р-5938  Окружна виборча  комісія одномандатного виборчого округу № 195 по виборах 

народних депутатів України м. Городище Черкаської області  

Справ: 31; 2002 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 2002 р. 

Постанова окружної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць. 

Акт про виділення документів окружної виборчої комісії до знищення. 

 

 

Опис 2 

Справ: 29; 2002 р. 

Протоколи: засідань окружної виборчої комісії та документи до них; засідань окружної 

виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати, прийняття від Центральної 

виборчої комісії виборчих бюлетенів на передачу їх дільничним виборчим комісіям та 

підсумки голосування. 

Заяви, скарги, звернення громадян, подані до окружної виборчої комісії. 

Кошториси видатків. Бухгалтерські документи. Акт перевіряння використання коштів 

Державного бюджету. 

Постанови дільничних виборчих комісій про виконання повноважень членів комісії. 

 

 

 

Ф. Р-5939  Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 200 по виборах 

народних депутатів України м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 30; 2002 р. 

 

Опис 1 
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Справ: 2; 2002 р. 

Протоколи засідань окружної виборчої комісії та постанови до них про утворення і склад 

виборчих дільниць. 

Акти про виділення документів окружної виборчої комісії до знищення. 

 

 

Опис 2 

Справ: 28; 2002 р. 

Протоколи: окружної виборчої комісії: про реєстрацію кандидатів у народні депутати, 

підрахунок бюлетенів та їх видачу, внесення змін до складу дільничних виборчих комісій, 

підсумки голосування. Постанови про виконання повноважень членів окружної виборчої 

комісії. 

Угоди, статути про утворення виборчих блоків, заяви, автобіографії, передвиборні програми. 

Погашені бланки відкріплених посвідчень. Акти передачі бланків відкріпних посвідчень. 

Подання, заяви, списки довірених осіб кандидатів у народні депутати. 

Заяви, скарги, звернення громадян про порушення виборчого законодавства. 

Бухгалтерські та касові документи. Фінансові звіти: про джерела надходжень коштів до 

виборчих фондів; про  надходження та використання коштів Державного бюджету. 

 

 

Ф. Р-5940  Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 199 по виборах 

народних депутатів України м. Умань Черкаської області  

Справ: 42; 2002 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 2002 р. 

Протоколи засідань окружної виборчої комісії та постанови до них про утворення і склад 

виборчих дільниць. 

Акти про виділення документів окружної виборчої комісії до знищення. 
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Опис 2 

Справ: 40; 2002 р. 

Протоколи: засідань окружної виборчої комісії та документи до них; окружної виборчої 

комісії про підсумки голосування; дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів. 

Кошториси видатків. Банківські документи. Фінансові звіти: про джерела надходжень коштів 

до виборчих фондів кандидатів у народні депутати; про надходження та використання коштів 

Державного бюджету, акт перевіряння використання коштів, по виборчих дільницях. 

 

 

 

Ф. Р-5941  Монастирищенське міське професійно-технічне училище № 25 управління 

професійно-технічної освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області  

Справ: 36; 1979–1982 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1979–1982 рр. 

Накази директора училища з основної діяльності (1981, 1982). 

Перспективні плани: роботи училища (1979); ідеологічної, політико-виховної та культурно-

масової роботи. Плани роботи училища (1980–1982). 

Звіти про підсумки учбового року та учбово-виховну роботу училища. Статистичні звіти з 

фізичної культури та спорту. 

Плани та статистичні звіти про підготовку кваліфікаційних кадрів, статистичні звіти про 

чисельність та склад кадрів училища (1980–1982). 

Плани з праці, плани прибутків та видатків училища. Штатні розписи, кошториси витрат. 

Річні бухгалтерські звіти. 
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Ф. Р-5942  Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 197 по виборах 

народних депутатів України м. Сміла Черкаської області  

Справ: 20; 2002 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 2002 р. 

Рішення органів влади про утворення виборчих дільниць. 

Протоколи засідань окружної виборчої комісії. 

 

 

Опис 2 

Справ: 18; 2002 р. 

Облікові картки та автобіографії кандидатів у народні депутати. 

Постанови та повідомлення окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні 

депутати та їх довірених осіб. 

Протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців. 

Кошториси видатків. Фінансові звіти. Первинні банківські та касові документи. 

 

 

 

Ф. Р-5943  Об’єднаний фонд. Дирекція акціонерного комерційного агропромислового банку 

―Україна‖ в Черкаській області та її територіально-відокремлені безбалансові відділення м. 

Черкаси Черкаської області  

Справ: 1120; 1943–2002 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 142; 1988–1990 рр. 
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Документи відділів: загального, кадрів, контрольно-ревізійного, планово-економічного, 

фінансування і кредитування капітальних вкладень, цінних паперів та касових операцій, 

головної бухгалтерії, профспілкового комітету. 

 

 

Опис 2 

Справ: 359; 1991–2001 рр. 

Документи відділів: загального, кадрів, контрольно-ревізійного, планово-економічного, 

фінансування і кредитування капітальних вкладень, цінних паперів та касових операцій, 

головної бухгалтерії, профспілкового комітету. 

 

 

Опис 3 

Справ: 332; 1943–2002 рр. 

Протоколи зборів акціонерів відділень та документи до них (1991–2000). 

Книги реєстрації відкритих особових рахунків аналітичного обліку клієнтів відділень. 

Свідоцтва про кількість та номінальну вартість акцій (1993–1997). Картки обліку свідоцтв 

акціонерів відділень, власників привілейованих та простих акцій (1990–1993). Журнали 

реєстрації виданих свідоцтв на купівлю акцій та довіреностей на отримання свідоцтв 

акціонерів відділень (1990, 1991). 

Довіреності на акціонерів банку про право підписання установчих документів та участь в 

акціонерних зборах відділень (1993–2000). 

Документи (описи, довідки, звіти, відомості, акти) про переоцінку основних фондів відділень 

(1960, 1970–1992, 1996–2000). 

Особові рахунки з обліку статутного та резервного фондів відділень (1993–1996). 

 

 

Опис 1д 

Справ: 32; 1965–2001 рр. 

Протоколи зборів акціонерів відділень та документи до них. 
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Книги реєстрації відкритих особових рахунків аналітичного обліку клієнтів відділень. 

Свідоцтва про кількість та номінальну вартість акцій. Картки обліку свідоцтв акціонерів 

відділень, власників привілейованих та простих акцій. Журнали реєстрації виданих свідоцтв 

на купівлю акцій та довіреностей на отримання свідоцтв акціонерів відділень. 

 

 

Опис 1ос 

Справ: 160; 1988–2001 рр. 

Накази: начальника Черкаського облуправління Агропромислового банку ―Україна‖ з 

особового складу (1990–2001); директора дирекції республіканського акціонерно-

комерційного банку (1987–1990). 

Особові справи звільнених працівників (1992–2001). Особові картки звільнених працівників, 

службовців та інженерно-технічних працівників. 

Списки працівників апарату управління та відділень (1988–1996, 2001). 

Документи (акти, висновки, пояснення) розслідування нещасних випадків на виробництві 

(1998–2000). 

Особові рахунки по заробітній платі працівників дирекції. 

 

 

Опис 2ос 

Справ: 95; 1988–1991 рр. 

Особові справи звільнених працівників. 

 

 

 

Ф. Р-5944  Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 201 по виборах 

народних депутатів України м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 62; 2002 р. 

 

Опис 1 
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Справ: 2; 2002 р. 

Постанови окружної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць. 

 

 

Опис 2 

Справ: 60; 2002 р. 

Протоколи окружної виборчої комісії: про реєстрацію кандидатів у народні депутати, 

підрахунок бюлетенів та їх видачу, внесення змін до складу дільничних виборчих комісій, 

підсумки голосування. Постанови про виконання повноважень членів окружної виборчої 

комісії. 

Угоди, статути про утворення виборчих блоків, заяви, автобіографії, передвиборні програми. 

Погашені бланки відкріпних посвідчень. Акти передачі бланків відкріплених посвідчень. 

Подання, заяви, списки довірених осіб кандидатів у народні депутати. 

Заяви, скарги, звернення громадян про порушення виборчого законодавства. 

Бухгалтерські та касові документи. Фінансові звіти: про джерела надходження коштів до 

виборчих фондів; про надходження та використання коштів Державного бюджету. 

 

 

 

Ф. Р-5945  Бушин Микола Іванович (1938р.н.–    ) – доктор історичних наук, професор 

Черкаського державного технологічного університету, академік Української Академії 

історичних наук. 

Справ: 46; 1960, 1963–1967, 1970, 1975–2002 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 46; 1960, 1963–1967, 1970, 1975–2002 рр. 

Особисті документи М.І.Бушина: автобіографія, посвідчення, ксерокопії дипломів, заяви, 

мандати (1960, 1964, 1965, 1970, 1979, 1982, 1989, 1990, 1994, 1997–2002). Фотографії, 

фотоальбоми (1963, 1970, 1975, 1981–1984, 1996–2001). 
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Матеріали наукової діяльності М.І.Бушина: дисертації, відгуки на дисертації, автореферати 

дисертації, короткі нариси, бібліографічні покажчики (1974, 1987, 1988, 1998–2002). 

Документи: службової діяльності (запрошення, програми конференцій, концертів) (1975–

1989, 1995–2002); що відображають роботу М.І.Бушина в органах Компартії України 

(довідки, інформації, тексти виступів та інші) (1976–1987); про перебування в Пільському 

воєводстві м. Бидгощ (1979, 1987); про співпрацю Черкаського інженерно-технічного 

інституту та Гиринського хіміко-технологічного інституту Китайської НР (1992, 1993); що 

відображають роботу М.І.Бушина у ЧІТІ (1990, 1995, 1997, 2000–2002). 

Документи політичної діяльності М.І.Бушина: передвиборні програми, листівки, біографія, 

тексти виступів кандидата у народні депутати України (1994, 1998). 

Листи М.І.Бушина до дружини, народному депутату України Б.В.Губському (1964, 2001, 

2002). Листи М.І.Бушині від дружини, батьків, друзів, колег (1963–1966, 1986–2002). 

Документи, зібрані М.І.Бушиним для наукових робіт та політичної діяльності (1970, 1993, 

1997, 1998). 

Документи про М.І.Бушина: вирізки з газет із статтями та дописами, рецензії на книги 

Бушина (1994–2002). 

 

 

 

Ф. Р-5946  Канівське педагогічне училище відділу народної освіти виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Канів Черкаської області  

Справ: 58; 1944–1956 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 58; 1944–1956 рр. 

Постанова Канівського райвиконкому про відновлення роботи училища (1944). 

Статути училища (1945, 1949). 

Протоколи: засідань педагогічної ради; державної екзаменаційної комісії слухачів курсів 

(1945). 

Затверджені навчальні плани (1944–1949). Плани набору слухачів (1944, 1946, 1950–1953). 

Річні звіти про роботу училища. Акти перевіряння стану навчально-виховної роботи училища 

(1951–1954). 

Кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти (1952–1956). 



2798 

 

 

 

 

Ф. Р-5947  Канівське міське професійно-технічне училище № 20–будівельників управління 

професійно-технічної освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів 

трудящих м. Канів Черкаської області  

Справ: 36; 1968–1972 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1968–1972 рр. 

Накази, постанови облуправління профтехосвіти (1970–1972); рішення райвиконкому (1972). 

Накази директора училища з основної діяльності (1971, 1972). 

Протоколи засідань: педагогічної ради; учнівської Ради (1969); старостату (1969–1971). 

Плани учбово-виховної роботи (1969–1971). 

Довідки, інформації про роботу училища (1968–1971). Довідки про перевіряння роботи 

училища (1971, 1972). 

Звіти про рух контингенту учнів (1968–1971). 

Соцзобов’язання колективу училища та документи про підсумки їх виконання (1969–1971). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1970–1972). Річні бухгалтерські звіти (1970, 1971). 

Протоколи засідань місцевого комітету профспілки (1969–1972). 

 

 

 

Ф. Р-5948  Канівський  експериментальний завод медичної техніки і спеціального 

технологічного обладнання Всесоюзного виробничого об’єднання ―Союзмедприлад‖ 

Міністерства загального машинобудування СРСР м. Канів Черкаської області  

Справ: 153; 1980–1989 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 153; 1980–1989 рр. 

Наказ Міністерства медичної промисловості СРСР про створення заводу (1979). 

Накази директора заводу з основної діяльності. 

Затверджені ліміти перспективних планів з усіх галузей діяльності, контрольні цифри та 

висновки до них (1983). Техніко-промислово-фінансові плани (1981, 1983, 1987–1989). 

Плани: з виробництва (1982–1988); з праці (1981–1988). 

Річні звіти про виконання: планів з виробництва, праці та собівартості; норм вироблення та 

стан нормування праці в виробництві (1982–1989); планів капітального будівництва (1982–

1987). 

Річні звіти про підвищення кваліфікації кадрів, наявність спеціалістів, наявність, 

розприділення та текучість кадрів (1981–1989). 

Штатні розписи. Річні бухгалтерські звіти (1980–1987). Акти комплексних ревізій фінансово-

господарської діяльності заводу (1983–1987). 

Документи (протоколи, колдоговори, соцзобов’язання та підсумки їх виконання) 

профспілкового комітету. 

 

 

 

Ф. Р-5949  Золотоніський районний відділ земельних ресурсів управління земельних ресурсів 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих м. Золотоноша 

Черкаської області 

Справ: 254; 1936–1975 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 254; 1936–1975 рр. 

Державні акти на право користування землею, видані радгоспам, колгоспам, установам та 

організаціям м. Золотоноша і Золотоніського району (1945–1977). Державні земельні книги 

реєстрації земель: по Гельмязівському району (1940–1963); Золотоніського району (1950–

1980). Звіти про розподіл земельного фонду по угіддях та землекористувачах по 

Гельмязівському району (1941, 1944–1962). Річні земельні звіти по Золотоніському району 

(1951–1975). 

Документи (абриси, журнали польових вимірів, креслення, відомості та інші) про відведення 

земель колгоспів (1955–1957, 1964, 1969–1975). 
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Документи (абриси, викопіровки, схеми) з інвентаризації земель колгоспів та присадибних 

ділянок (1955, 1968–1971, 1974). Земельно-шнурові книги колгоспів (1936–1989). 

Документи (акти, вирахування площ, експлікації) з коректування планового матеріалу 

минулих років земель колгоспів (1962, 1966–1973). 

Відомості, звіти, таблиці про використання осушених та зрошуваних земель по 

Золотоніському району (1965–1970). Грунтове обстеження земель та заходи їх раціонального 

використання (1969–1974). 

 

 

 

Ф. Р-5950  Городинець Іван Сергійович (1927 р.н.–    ) – заслужений учитель України, 

краєзнавець 

Справ: 61; 1689, 1861, 1884, 1894–2003 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 61; 1689, 1861, 1884, 1894–2003 рр. 

Особисті документи І.С.Городинця: автобіографія, свідоцтво про народження, свідоцтва, 

посвідчення, орденська книжка, грамоти, фотографії (1927–2002). Документи про участь 

І.С.Городинця у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. 

Історико-краєзнавчі роботи І.С.Городинця та документи сформованих ним колекційних 

підбірок: ―Художник І.І.Падалка‖ (1984–1996), ―Історія с. Безпальче, сільської школи, комуни 

―Зірка‖ (1924–1941, 1979–1985, 1994–1997)., ―Громадянська війна‖ (1965–1980), ―Голод 1933 

р. в с. Безпальче‖ (1989–1997), ―Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр.‖ (1940–2003). 

Документи про педагогічну діяльність І.С.Городинця (1969–2003). 

Окремі документи, зібрані І.С.Городинцем для своїх робіт (1912–2003). 

 

 

Ф. Р-5951  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна с. Озірна Звенигородського 

району Черкаської області  

Справ: 28; 1978–1985 рр. 
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Опис 1 

Справ: 28; 1978–1985 рр. 

Протоколи загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1982). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти)  профспілкового комітету. 

 

 

 

Ф. Р-5952  Звенигородська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів м. Звенигородка Черкаської області  

Справ: 73; 1945–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 73; 1945–1980 рр. 

Протоколи засідань медичної Ради (1969–1974). 

Комплексні плани лікувально-профілактичних заходів по лікарні (1972–1976). 

Текстові звіти: з охорони здоров’я району (1951, 1952); лікарні (1972–1976); про діяльність 

служб охорони здоров’я (1956, 1960–1962, 1966–1968, 1973–1976). Річні статистичні звіти 

про хворих злоякісними новоутвореннями (1970–1976). 

Книги патологоанатомічних розтинів (1967–1976, 1979, 1980, 1983). Журнали реєстрації 

досліджень біопсированого, операційного та секційного матеріалів (1966–1980). 

Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів (1973, 1977). 

Штатні розписи, кошториси витрат (1945–1948, 1951). Річні бухгалтерські звіти (1948–1953, 

1973, 1976–1980). 
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Ф. Р-5953  Звенигородський районний комітет професійної спілки працівників місцевої 

промисловості і комунально-побутових підприємств м. Звенигородка Черкаської області 

Справ: 26; 1979–1988 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 26; 1979–1988 рр. 

Протоколи: звітно-виборних профконференцій (1979, 1981, 1984, 1986); засідань пленумів 

райкому та документи до них; засідань президії райкому та документи до них. 

Інформаційні документи про діяльність райкому (1981–1988). Зведені статистичні звіти з усіх 

напрямків діяльності райкому (1981–1985). 

 

 

 

Ф. Р-5954  Управління виробничо-технологічної комплектації об’єднання 

―Черкасиоблагробуд‖ м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 268; 1962–1999 рр. 

 

Опис 1ос–Управління виробничо-технологічної комплектації Черкаської облради 

міжколгоспних будівельних організацій  

Справ: 103; 1962–1986 рр. 

Накази: начальника контори з особового складу (1962–1969); начальника управління з 

особового складу (1969–1986). 

Особові картки звільнення працівників (1962–1969, 1972–1986). 

Книга обліку трудових книжок (1979). 

Розрахунково-платіжні відомості по зарплаті працівників. 

 

 

Опис 2ос–Управління виробничо-технологічної комплектації об’єднання 

―Черкасиоблагробуд‖ 

Справ: 150; 1967–1999 рр. 
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Накази: начальника контори з особового складу; начальника управління з особового складу. 

Особові картки звільнення працівників. 

Книга обліку трудових книжок.. 

Розрахунково-платіжні відомості по зарплаті працівників. 

 

Опис 3ос–Управління виробничо-технологічної комплектації тресту ―Уманьагробуд‖ 

Справ: 15; 1980–1988 рр. 

Накази: начальника контори з особового складу; начальника управління з особового складу. 

Особові картки звільнення працівників. 

Книга обліку трудових книжок.. 

Розрахунково-платіжні відомості по зарплаті працівників. 

 

 

Ф. Р-5955  Ліхцов Михайло Степанович (1929 р.н.–     ) – журналіст, поет, винахідник, 

політичний в’язень 1960-х років 

Справ: 20; 1946–2001 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1946–2001 рр. 

Документи до біографії М.С.Ліхцова: документи про життєвий, трудовий, творчий шлях 

(автобіографія, статті про нього, його інтерв'ю, повідомлення про висунення претендентом на 

здобуття премій); про репресування М.С.Ліхцова, заборону працювати за фахом журналіста 

(витяги з кримінальної справи, листування, листи, буклети) (1975–1992). 

Журналістські роботи, поетичні твори М.С.Ліхцова: нариси, статті, інформаційні замітки, 

відгуки на газетні публікації, памфлети, політичні гуморески, усмішки, байка, вірші, тексти 

пісень (1953–1976). 

Інформаційно-пропагандистські буклети (1973–1976). 

Переліки опублікованих робіт М.С.Ліхцова в різних виданнях впродовж 1957–2000 рр. (1976–

2001). 
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Ф. Р-5956  Садівничий радгосп ім. Суворова Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

садівничих радгоспів с. Гладківщина Золотоніського району Черкаської області  

Справ: 19; 1976–1980 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 19; 1976–1980 рр. 

Накази директора радгоспу з основної діяльності (1978–1980). 

Книга історії полів сівозмін радгоспу (1978–1981). 

Документи (протоколи, звітні доповіді, кошториси, звіти) профспілкового комітету. 

 

 

 

Ф. Р-5957  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча с. Гереженівка Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 29; 1959–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 29; 1959–1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. Звітна доповідь 

голови колгоспу (1968). 

Протоколи засідань бюро економічного аналізу. 

Земельно-шнурова книга (1963–1971). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1961–1972). 

Шнурові книги обліку насіння (1962, 1967). 
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Ф. Р-5958  Брати Варавви – українські культурні діячі, письменники: Григорій Петрович 

(В.Скоблик)–19 січня 1884 р.–17(18) листопада 1937 р.; Олекса Петрович (Олекса Кобець)–29 

березня 1892 р.–5 вересня 1967 р.  

Справ: 6; 1913, 1952, 1953, 1958, 1959, 1962, 1964, 1993–1995, 1997 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1913, 1952, 1953, 1958, 1959, 1962, 1964, 1993–1995, 1997 рр. 

Біографії братів, складені у 1994, 1997 рр. 

Перелік доповідей, статей, репортажів, спогадів та їх тексти, підготовлені братами у 1952, 

1953, 1958, 1962, 1964 рр. на вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка. 

Сценарій композиції ―На перехресті шляхів розбіжних …‖  від 5 квітня 1993 р. та текст 

промови, виголошеної 14 травня 1993 р. з нагоди відзначення 100-річчя з дня народження 

Олекси Петровича. 

Статті з нагоди відкриття літературно-меморіального музею братів Вараввів – перелік 

документів для експозицій музею (1959, 1995, 1997). 

Збірка поезій ―Ряст‖ Олекси Кобця, видане у 1913 р. 

 

 

 

Ф. Р-5959  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Іскра‖ с. Собківка Уманського району 

Черкаської області  

Справ: 20; 1964–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 20; 1964–1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників (1965); засідань правління колгоспу (1964). 

Земельно-шнурова книга (1964–1972). Книги історії полів сівозмін колгоспу (1966–1973). 

Шнурова книга обліку насіння (1967–1969). 

Звітна доповідь, статистичний звіт профспілкового комітету (1965, 1966). 
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Ф. Р-5960  Учбово-дослідне господарство ―Родниківка‖ Уманського ордена Трудового 

Червоного Прапора сільськогосподарського інституту ім. О.М.Горького с. Родниківка 

Уманського району Черкаської області  

Справ: 105; 1961–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 105; 1961–1969 рр. 

П’ятирічний план розвитку сільського господарства (1966–1970). Виробничо-фінансові 

плани. Плани: посіву озимих, наявність посівних площ (1961); посіву сільськогосподарських 

культур, посівні площі, заключний звіт про підсумки сівби (1962, 1964); протиепізоотичних 

та профілактичних заходів; роботи лісового господарства, експлікація земель, чергування 

сільськогосподарських культур на полях (1963); по декоративному садівництву (1963). 

Основні показники планів розвитку сільського господарства (1964, 1965). 

Плани впровадження в виробництво досягнень науки і передового досвіду та звіти про їх 

виконання (1963, 1964, 1969). Звіти про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаної з 

виробництвом (1968, 1969). Звіт по кадрах(1968). 

Річні звіти: радгоспу (1961); учбового господарства (1962–1969). Агрономічні звіти (1963–

1968). Звіти по тваринництву (1962–1969). 

Акти передавання будівель, споруд та майно від колишнього колгоспу ім. Шевченка с. 

Родниківка радгоспу ―Родниківка‖ (1961). 

Соцзобов’язання колективу господарства та підсумки їх виконання. Списки передовиків 

виробництва, представлених до нагородження медалями (1965). Колективні договори (1963–

1969). 

Розрахункові таблиці обгрунтування сівозмін (1965). Книга історії полів сівозмін (1966–

1970). Шнурові книги обліку насіння (1965–1968). 

Документи (протоколи, плани, кошториси, звіти) робітничого комітету профспілки (1961, 

1964–1970). 
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Ф. Р-5961  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова с. Юрківка Уманського 

району Черкаської області  

Справ: 4; 1967–1969 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 4; 1967–1969 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

Шнурова книга обліку насіння (1969–1970). 

 

 

 

Ф. Р-5962  Гончарь Григорій Мойсейович (1916–1998) – Герой Радянського Союзу 

Справ: 36; 1936–2002 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 36; 1936–2002 рр. 

Рукописи, листи Гончаря Г.М. Листи Гончарю Г.М. Документи (довідки, дипломи, 

характеристики та інш.) до біографії Гончаря Г.М. Документи, зібрані Гончарем Г.М. для 

своїх робіт. Образотворчі матеріали. 

 

 

 

Ф. Р-5963  Територіальна виборча комісія територіального виборчого округу № 197 по 

виборах Президента України м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 90; 2004, 2005 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 17; 2004, 2005 рр. 
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Протоколи: засідань і постанови територіальної виборчої комісії та документи до них; 

територіальної виборчої комісії про підсумки  голосування (2004). 

Акти на знищення документів, що не підлягають зберіганню. 

 

 

Опис 1т 

Справ: 73; 2004, 2005 рр. 

Постанови Центральної виборчої комісії про створення територіальної виборчої комісії 

(2004). 

Протоколи: про прийняття виборчих бюлетенів та передачу їх дільничним виборчим комісіям 

(2004); дільничних виборчих комісій про підсумки голосування. 

Акти: передачі виборчим дільницям бланків відкріплених посвідчень, списків виборців 

(2004); погашення відкріплених посвідчень (2004). 

Кошториси видатків. Первинні бухгалтерські та касові документи. Відомості про 

надходження та використання коштів Державного бюджету. Фінансові звіти. 

Підстави для нарахування зарплати працівникам (копії постанов, паспортів, трудових 

книжок, табелі та інші) (2004). 

 

 

 

Ф. Р-5964  Територіальна виборча комісія територіального виборчого округу № 198 по 

виборах Президента України м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 82; 2004, 2005 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 10; 2004, 2005 рр. 

Постанови територіальної виборчої комісії та додатки до них. 

Протоколи: засідань територіальної виборчої комісії; територіальної виборчої комісії про 

підсумки голосування (2004). 

Акти на знищення документів, що не підлягають зберіганню. 
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Опис 1т 

Справ: 72; 2004, 2005 рр. 

Документи (постанови, накази, свідоцтва про державну реєстрацію, договори) про створення 

територіальної виборчої комісії (2004). 

Протоколи: територіальної виборчої комісії про прийняття виборчих бюлетенів та передачу 

їх дільничним виборчим комісіям; дільничних виборчих комісій про підсумки голосування 

(2004). 

Відомості про підсумки голосування по дільницях (2004). 

Акти: про передачу дільничним виборчим комісіям списків виборців (2004); про отримання, 

використання та погашення бланків відкріпних посвідчень (2004). 

Кошториси видатків, зміни та доповнення до них. Первинні бухгалтерські документи. Касові 

документи (2004). 

Підстави (копії паспортів, трудових книжок, договори, акти та інші) для нарахування 

зарплати працівникам територіальної виборчої комісії. 

 

 

 

Ф. Р-5965  Територіальна виборча комісія територіального виборчого округу № 200 по 

виборах Президента України м. Золотоноша Черкаської області  

Справ: 108 2004, 2005 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 2004, 2005 рр. 

Постанова територіальної виборчої комісії про утворення  виборчих дільниць (2004). 

Акт про виділення до знищення документів, що не підлягають зберіганню (2005). 
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Опис 1т 

Справ: 106; 2004, 2005 рр. 

Протоколи: засідань, постанови, рішення територіальної виборчої комісії та додатки до них; 

про прийняття виборчих бюлетенів та передачу їх дільничним виборчим комісіям (2004); 

територіальної виборчої комісії про підсумки голосування (2004); дільничних виборчих 

комісій про підрахунок голосів виборців (2004).  

Кошториси видатків, плани асигнувань та документи до них. Первинні бухгалтерські та 

банківські документи. Фінансові звіти про джерела надходження коштів Державного 

бюджету. Акт перевіряння правильного та цільового використання коштів. Звіти про 

нарахування та перерахування сум на державне та недержавне страхування, акти перевірянь 

правильності нарахування та повноти перерахування внесків страхування. 

Документи (постанови дільничних виборчих комісій про оплату праці членів комісій, витяги 

з наказів про звільнення з основного місця роботи, довідки про зарплату, табелі) звільнених 

членів дільничних виборчих комісій. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5966  Територіальна виборча комісія територіального виборчого округу № 203 по 

виборах Президента України м. Умань Черкаської області  

Справ: 80; 2004, 2005 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 3; 2004, 2005 рр. 

Протоколи та рішення територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць 

(2004). 

Акт про виділення до знищення документів, що не підлягають зберіганню (2005). 

 

 

Опис 2 
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Справ: 77; 2004, 2005 рр. 

Протоколи: засідань територіальної виборчої комісії та документи до них; про прийняття 

виборчих бюлетенів та передачу їх дільничним виборчим комісіям (2004); територіальної 

виборчої комісії про підсумки голосування (2004); дільничних виборчих комісій про 

підрахунок голосів виборців (2004). 

Кошториси видатків, лімітні довідки. Первинні бухгалтерські та банківські документи. 

Фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету на 

підготовку та проведення виборів (2004). Акт про перевіряння використання коштів 

Державного бюджету, виділених на підготовку та проведення виборів (2005). 

Витяги з протоколів, табелі, копії паспортів, списки членів дільничних виборчих комісій 

(2004). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5967  Територіальна виборча комісія територіального виборчого округу № 199 по 

виборах Президента України м. Городище Черкаської області  

Справ: 95; 2004, 2005 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 2004, 2005 рр. 

Постанова територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць (2004). 

Акт про виділення до знищення документів, що не підлягають зберіганню (2005). 

 

 

Опис 2 

Справ: 93; 2004, 2005 рр. 

Рішення: Центральної виборчої комісії про утворення територіального виборчого округу № 

199 (2004); територіальної виборчої комісії про утворення дільничних виборчих комісій 

(2004). 
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Протоколи: засідань територіальної виборчої комісії; про прийняття виборчих бюлетенів та 

передачу їх дільничним виборчим комісіям (2004); територіальної виборчої комісії про 

підсумки голосування (2004); дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців 

(2004). 

Документи бухгалтерського обліку. Фінансові звіти про джерела надходжень коштів до 

виборчих фондів, кошторис. Фінансовий звіт комісії про надходження, витрати коштів 

Державного бюджету на підготовку та проведення виборів (2005). Акти перевіряння 

використання коштів Державного бюджету (2005). 

Документи первинного обліку членів дільничних виборчих  комісій (2004). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5968  Територіальна виборча комісія територіального виборчого округу № 202 по 

виборах Президента України м. Тальне Черкаської області  

Справ: 54; 2004 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 2004 р. 

Постанова територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць. 

Акт про виділення до знищення документів, що не підлягають зберіганню. 

 

 

Опис 1т 

Справ: 52; 2004, 2005 р. 

Протоколи: засідань територіальної виборчої комісії; про прийняття виборчих бюлетенів та 

передачу їх дільничним виборчим комісіям; територіальної виборчої комісії про підсумки 

голосування (2004); дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців (2004). 
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Первинні бухгалтерські документи. Фінансові звіти про надходження та використання коштів 

Державного бюджету на підготовку та проведення виборів (2005). Акти перевіряння 

використання коштів. 

Документи (довідки, заяви, копії паспортів, посвідчень, довідок та інші) членів дільничних 

виборчих комісій (2004). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5969  Обласна спілка жінок Черкащини м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 32; 1989–2000 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 32; 1989–1995, 1997–2000 рр. 

Положення про Ради жінок Черкаської області та склад обласної Ради жінок (1989). 

Документи: (статути, список засновників, витяг з постанови обласного пленуму) про 

створення Черкаської обласної Спілки жінок (1991); (статут, витяг з протоколу, заява про 

державну реєстрацію) про створення обласної Спілки жінок Черкащини (1993, 1994). 

Протоколи: засідань пленумів Черкаської облради жінок (1989, 1990); засідань президії 

Черкаської облради жінок (1989, 1990); пленумів обласної Спілки  жінок Черкащини та 

документи до них (1993, 1994); засідань президії обласної Спілки жінок Черкащини (1994). 

Стенограма республіканського семінару секретарів та активу жіночих рад і документи до неї 

(1989). Порядок денний, доповідь на нараді голів міських та районних Рад жінок області 

(1989). 

Плани роботи: Черкаської облради жінок (1989–1991); президії облради жінок (1993); 

обласної Спілки жінок Черкащини (1994). План дій обласної Спілки жінок Черкащини щодо 

поліпшення становища жінок та підвищення їх ролі у суспільстві (1997–2000). 

Річні звіти: про діяльність Черкаської облради жінок (1989); про роботу районних та міських 

Рад Черкаської області (1989, 1990). 

Списки відділень та керівників місцевих осередків обласної Спілки жінок Черкащини (1991). 

Кошториси витрат (1989–1991). 
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Ф. Р-5970  Територіальна  виборча комісія територіального виборчого округу № 201 по 

виборах Президента України м. Сміла  Черкаської області  

Справ: 188; 2004, 1005 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 8; 2004, 2005 рр. 

Рішення територіальної виборчої комісії про утворення та склад дільничних виборчих 

комісій (2004). 

Протоколи: засідань територіальної виборчої комісії та документи до них; територіальної 

виборчої комісії про підсумки голосування (2004); дільничних виборчих комісій про 

підрахунок голосів виборців по виборах (2004). 

 

 

Опис 1т 

Справ: 180; 2004, 2005 рр. 

Постанова Центральної виборчої комісії про утворення територіальної виборчої комісії 

(2004). Постанова та рішення територіальної виборчої комісії про утворення звичайних 

виборчих дільниць (2004). 

Протоколи територіальної виборчої комісії про прийняття виборчих бюлетенів та передачу їх 

дільничним виборчим комісіям (2004). 

Реєстраційні документи, єдині кошториси територіальної виборчої комісії. Первинні 

бухгалтерські документи: територіальної виборчої комісії; дільничних виборчих комісій 

(2004). Звіти про надходження та використання коштів Державного бюджету на підготовку та 

проведення виборів (2004). 
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Ф. Р-5971  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева с. Тростянець Канівського 

району Київської області  

Справ: 6; 1944–1948 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 6; 1944, 1945, 1947, 1948 рр. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; засідань правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5972  Сільськогосподарська артіль (колгосп) ―Червоний  плугатар‖ с. Грищинці 

Канівського району Київської області  

Справ: 2; 1950 р. 

 

Опис 1 

Справ: 2; 1950 р. 

Протоколи: загальних зборів колгоспників; зборів уповноважених членів колгоспу; засідань 

правління колгоспу. 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5973  Районна інспекція сільського господарства виконавчого комітету Канівської 

районної Ради депутатів трудящих м. Канів Черкаської області  

Справ: 22; 1954–1961 рр. 
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Опис 1 

Справ: 22; 1954–1961 рр. 

Річні звіти колгоспів (1959–1961). 

Економічні показники колгоспів району (1961). 

Статистичні відомості про виконання планів заготівель сільськогосподарських продуктів 

(1958–1961). 

Звіти про стан тваринництва в колгоспах (1961). Зведені відомості обліку та бонітування 

породистої худоби (1959–1961). Річні звіти ветеринарних лікарів району, районної 

ветеринарної лікарні про захворювання та падіж худоби від інфекційних захворювань і 

ветеринарно-санітарний нагляд (1954–1957, 1960). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5974  Державне підприємство ―Спецрембуд‖ Міністерства машинобудування, військово-

промислового комплексу і конверсії України м. Черкаси Черкаської області Справ: 129; 1983–

1993 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 129; 1983–1993 рр. 

Документи (накази, листування, штатний розпис) про створення тресту ―Легхарчомашбуд № 

2‖,  ремонтно-будівельних організацій, статут тресту (1983). 

Накази: Міністерства машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових 

приладів СРСР (1983–1985); Фонду державного майна України про реорганізацію 

―Спецрембудтресту‖ (1992). 

Накази керуючого трестом з основної діяльності (1985–1992); розпорядження керуючого 

трестом з основної діяльності (1988–1992); накази директора підприємства з основної 

діяльності (1993). 

Протоколи виробничих нарад (1983–1985, 1988). 
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Плани, довідки, інформації з економії та раціонального використання матеріальних ресурсів 

(1988, 1989). Статистичні звіти тресту та підвідомчих організацій про залишки, надходження 

і витрати матеріалів, палива (1985, 1989). 

Документи: (плани, титульні списки, статистичні звіти, акти приймання) з капітального 

будівництва; статистичні звіти тресту та підвідомчих організацій про потерпілих при 

нещасних  випадках, пов’язаних з виробництвом та про затрати на заходи з охорони праці і 

тимчасової непрацездатності (1983–1988). 

Фінансові плани тресту та підвідомчих організацій і зміни до них. Плани фінансування 

капітальних вкладень (1983–1989). Вступний баланс з основної діяльності тресту (1983). 

Зведені бухгалтерські звіти тресту (1983, 1984, 1987–1990). Річні бухгалтерські звіти тресту 

та підвідомчих організацій (1983–1992). Рішення балансової комісії тресту з підсумків 

фінансово-господарської діяльності підвідомчих організацій (1983–1985, 1988–1990). Акти 

комплексних ревізій виробничої та фінансово-господарської діяльності підвідомчих 

організацій (1983–1987). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти): профспілкового комітету (1983–1991); 

об’єднаного профспілкового комітету (1990–1992). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5975  Відкрите акціонерне товариство ―Оберіг‖ (ВАТ) м. Черкаси Черкаської області 

Справ: 41; 1990–2003 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 23; 1990–1993 рр. 

Статут Державної будівельної фірми ―Оберіг‖ (1992, 1993). 

Накази: начальника Черкаської госпрозрахункової ремонтно-будівельної дільниці № 3 з 

основної діяльності (1990–1992); директора Державної будівельної фірми ―Оберіг‖ з основної 

діяльності (1993). 

Річні плани будівельно-монтажних робіт (1990–1992). 

Техніко-економічні показники дільниці (1991). 
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Акти: приймання-передавання майна фірми ―Оберіг‖ Фондом Державного майна України 

Мінмашпрому України (1993); передавання Державного підприємства ―Спецрембуд‖ в складі 

фірми ―Оберіг‖ (1993). 

Штатні розписи. Річні статистичні звіти з праці в будівництві (1990–1992). Рішення 

балансової комісії з підсумків фінансово-господарської діяльності дільниці (1991). Річні 

бухгалтерські звіти фірми ―Оберіг‖ (1992, 1993). 

Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань  профспілкового комітету, 

колективний договір (1991, 1992). 

 

 

Опис 2 

Справ: 18; 1994–2003 рр. 

Статути ВАТ ―Оберіг‖ (1995, 2000). 

Накази з основної діяльності (1994–1998). 

Протоколи: засідань правління товариства (1995–2002); загальних зборів акціонерів 

товариства (2000, 2001). 

Штатні розписи та зміни до них (1994–2002). Бухгалтерські звіти (1994–2002). 

Ліквідаційний баланс (2003). 

Протоколи засідань профспілкового комітету, колективний договір (1995–1999). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5976  Науково-виробниче об’єднання ―Ротор‖ Міністерства електромеханічної 

промисловості СРСР м. Черкаси Черкаської області  

Справ: 206; 1986–1987 рр. 

 

Опис 1 
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Справ: 206; 1986, 1987 рр. 

Наказ Міністерства електротехнічної промисловості СРСР про створення науково-

виробничого об’єднання ―Ротор‖ (1986). Накази, вказівки Міністерства електротехнічної 

промисловості СРСР (1986, 1987). 

Статут об'єднання (1986). 

Накази генерального директора об’єднання з основної діяльності та журнали реєстрації 

наказів; розпорядження генерального директора, його заступників та головного інженера з 

основної діяльності та журнали реєстрації розпоряджень; накази-постанови генерального 

директора та керівників громадських організацій з основної діяльності; накази директора 

інституту з основної діяльності та журнал реєстрації наказів; накази директора заводу СТО з 

основної діяльності та журнали реєстрації наказів; розпорядження директора заводу і 

головного інженера з основної діяльності та журнали реєстрації розпоряджень. 

Протоколи засідань науково-технічної ради. 

Плани фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Річні плани з 

усіх показників, затверджених Міністерством та зміни до них.Основні техніко-економічні 

показники та номенклатурні плани виробництва товарної продукції (1986). Техніко-

промислово-фінансові плани: об’єднання (1987); заводу СТО (1986). Баланси виробничих 

потужностей об’єднання. 

Річні звіти об’єднання про науково-виробничу діяльність. Комплексні аналізи: наукової 

діяльності об’єднання (1987); фінансово-господарської діяльності заводу СТО (1986). Річні 

статистичні звіти: про виконання планів з продукції та технічний рівень і якість продукції; 

про виконання планів собівартості товарної продукції; про залишки, надходження та витрати 

сировини і матеріалів (1986). 

Документи: (накази, рішення, кошториси затрат, річні статистичні звіти) з раціоналізації та 

винахідництва; (свідоцтва, заяви, описання, креслення) на винаходи; плани впровадження та 

річні статистичні звіти про впровадження наукової організації праці (1986); (плани, титульні 

списки, звіти) з капітального будівництва; (плани, заходи, протоколи, листування) з якості 

продукції; річні текстові та статистичні звіти з охорони праці і техніки безпеки. 

Документи (заходи, річні звіти, протоколи, подання) про роботу з кадрами. 

Умови соцзмагання, соцзобов’язання колективів та показники їх виконання. Колективні 

договори, інституту, заводу СТО та акти перевіряння їх виконання. 

Річний фінансовий план заводу СТО (1986). Плани, ліміти з праці інституту та заводу СТО 

(1986). Штатні розписи: об’єднання (1987); інституту та заводу СТО. Кошториси витрат 

об’єднання, інституту та заводу СТО (1986). Річні бухгалтерські звіти об’єднання: з науково-

дослідної та конструкторської організації; з промислової діяльності. 

Документи: (протоколи, плани, кошториси, звіти) Ради науково-технічного товариства; 

(постанови, протоколи, бюджети, кошториси, звіти) профспілкового комітету; (протоколи, 

плани, акти перевірянь, журнал роботи) групи народного контролю. 
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Ф. Р-5977  Колекція. Документи про події, пов’язані з виборами Президента України у 2004 

році 

Справ: 45; 2004–2005 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 45; 2004–1005 рр. 

Передвиборні програми кандидатів на пост Президента України (2004). 

Документи: (біографічні довідки, листівки, плакати, звернення до виборців та інші) 

агітаційної кампанії кандидатів на пост Президента України; (списки, плани, подання, 

інформації, листи та інші) районних штабів кандидата на пост Президента України Ющенка 

В.А. (2004); (біографічні довідки, передвиборна програма, сертифікат відповідальності, 

звернення та інші) агітаційної кампанії кандидата на пост Президента України Януковича 

В.Ф. (2004). 

Особисті документи жителів Драбівщини–учасників Помаранчевої революції (2004). 

Документи (депутатські запити, брошури: листівки, видання, політичні карикатури та інші) 

контрагітаційних кампаній проти кандидатів на пост Президента України Ющенка В.А. та 

Януковича В.Ф. (2004). 

Друковані засоби масової інформації (преса). 

Фотознімки, пов'язані з виборами. 

Справа з речами із символікою виборчих кампаній кандидатів на пост Президента України 

Ющенка В.А. та Януковича В.Ф. (2004). 

 

 

 

 

 

Ф. Р-5978  Черкаський завод технологічного обладнання Всесоюзного промислового 

об’єднання по виробництву спеціального технологічного обладнання та оснащення 

―Союзелектротехнологія‖ Міністерства електротехнічної промисловості СРСР м. Черкаси 

Черкаської області  
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Справ: 295; 1981–1985 рр. 

 

Опис 1 

Справ: 295; 1981–1985 рр. 

Наказ Міністра електротехнічної промисловості СРСР про створення заводу (1981). 

Статут заводу (1981). 

Накази директора заводу з основної діяльності та журнали реєстрації наказів; розпорядження 

директора заводу та головного інженера з основної діяльності; журнали реєстрації 

розпоряджень (1984, 1985). 

П’ятирічний план виробництва продукції, товарів народного вжитку, собівартості та з праці. 

Річні плани виробництва товарної продукції. Техніко-промислово-фінансові плани (1984, 

1985). 

Аналізи виробничо-фінансової діяльності заводу. Річні статистичні звіти: про виконання 

планів з продукції та про технічний рівень і якість продукції; про виконання норм вироблення 

та стану нормування праці. 

Плани розвитку науки і техніки та звіти з впровадження нової техніки, механізації та 

автоматизації виробничих процесів. Документи: (плани, кошториси, річні статзвіти, журнали 

реєстрації) з раціоналізації та винахідництва; плани та річні звіти з впровадження наукової  

організації праці; (плани, титульні списки, огляди, звіти) з капітального будівництва; (плани, 

заходи, звіти про потерпілих при нещасних випадках, основні показники) з охорони праці та 

техніки безпеки; (протоколи, програми, плани, заходи, звіти) з якості продукції. 

Плани навчання кадрів та річні статистичні звіти про підготовку та підвищення кваліфікації 

кадрів. Річні звіти про роботу з кадрами. Одноразові статистичні звіти про чисельність 

адміністративно-управлінського персоналу і розприділення всіх працюючих по займаних 

посадах, чисельність працівників та розприділення по розмірах зарплати. 

Соцзобов’язання колективу та відомості про їх виконання, документи про нагородження 

працівників. Колективні договори та акти перевіряння їх виконання. 

Фінансові плани. П’ятирічний та річні плани з праці. Штатні розписи, кошториси витрат. 

Річні бухгалтерські звіти. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності 

заводу. 

Документи: (протоколи, плани, довідки, кошториси, звіти) профспілкового комітету; 

(постанови, довідки, звіти, акти перевірянь, журнал роботи) групи народного контролю. 

 

 

 

 

 



2822 

 

 

 

  ДОДАТКИ 

  _______________________________________________________ 

 

 

 

ПОКАЖЧИК  ФОНДІВ  УСТАНОВ,  ОРГАНІЗАЦІЙ 

ТА  ПІДПРИЄМСТВ  ЗА  ГАЛУЗЕВОЮ  ОЗНАКОЮ 

 

 

  ДЕРЖАВНА  ВЛАДА  І  ДЕРЖАВНЕ  УПРАВЛІННЯ 

 

 Надзвичайні  органи  революційні  влади 

 Революційні  комітети 

 

 Повітові 

 

Ф. Р-4455. Звенигородський повітовий революційний комітет,  м. Звенигородка  Київської 

  губернії 

Ф. Р-3234. Звенигородський повітовий  військово-революційний комітет, м. Звенигородка  

  Київської  губернії  

Ф. Р-2809 Військово-революційний комітет міста Умані і Уманського повіту, м. Умань 

  Київської  губернії 

Ф. Р-2916 Черкаський повітовий військово-революційний комітет, м. Черкаси Київської 

  губернії 

Ф. Р-3068 Чигиринський повітовий військово-революційний комітет, м. Чигирин         

Кременчуцької губерній 

 

 Волосні 

 

Ф. Р-988. Калабурдянський волосний революційний комітет, с. Калаберди Чигиринсько-

 го повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-283. Козачанський волосний революційний комітет, с. Козацьке Звенигородського   

повіту  Київської губернії 

Ф. Р-2669. Смілянський  волосний революційний комітет, м. Сміла Черкаського повіту 

Київської губернії 

Ф. Р-5633. Шендерівський  волосний революційний комітет, с. Шендерівка Канівського 

повіту Київської губернії 

 

            Містечкові 

 

Ф. Р-120. Корсунський містечковий революційний комітет, м. Корсунь Київської губернії 

 

            Районні 

 

Ф. Р-2502. Чигиринський районний військово-революційний комітет, м. Чигирин 

Кременчуцької губернії 
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            Сільські 

 

Ф. Р-5398 Фурманський сільський революційний комітет, с. Фурманка Уманського повіту 

Київської губернії 

 

 

             Комітет  комісії  незаможних  селян 

 

              Окружні 

 

Ф. Р-1739. Золотоніський окружний комітет незаможних селян, м. Золотоноша 

Золотоніського  округу 

Ф. Р-475. Шевченківський (Корсунський) окружний комітет незаможних селян, м. Кор-

сунь Шевченківського (Корсунського) округу 

Ф. Р-174. Шевченківський (Черкаський) окружний комітет незаможних селян, м. Черка-

си Шевченківського (Черкаського) округу 

 

               Повітові 

 

Ф. Р-173. Черкаський повітовий комітет незаможних селян, м. Черкаси Київської губернії 

 

              Волосні 

 

Ф. Р-2846. Викоградський волосний комітет незаможних селян, с. Виноград 

Звенигородського повіту Київської губернії 

Ф. Р-2806. Катеринопільський волосний комітет незаможних селян, м. Катеринопіль 

Звенигородського повіту Київської губернії 

Ф. Р-2804. Лисянський  волосний комітет  незаможних селян, м-ко Лисянка 

Звенигородського повіту Київської губернії 

Ф. Р-542. Трушівецький  волосний комітет  незаможних селян,  с. Трушівці 

Чигиринського повіту Кременчуцької  губернії 

Ф. Р-163. Худяківський  волосний комітет  незаможних селян, с. Худяки Черкаського 

повіту Київської губернії 

Ф. Р-164. Шелепухський  волосний комітет  незаможних селян,  с. Шелепухи 

Черкаського повіту Київської губернії 

 

               Районні 

 

Ф. Р-476. Білозірський районний комітет незаможних селян, с. Білозір’я Черкаського 

повіту Київської губернії 

Ф. Р-161. Вільшанський районний комітет незаможних селян, с. Вільшана  району ім. 

Г.І.Петровського Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-2406. Гельмязівський  районний комітет незаможних селян, с. Гельмязів 

Гельмязівського району Золотоніського округу Полтавської губернії 

Ф. Р-160. Городищенський районний комітет незаможних селян, м. Городище 

Городищенського району  Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-1690. Золотоніська районна комісія незаможних селян, м. Золотоноша 

Шевченківського округу 

Ф. Р-155. Канівський районний комітет незаможних селян, м. Канів Київської області 
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Ф. Р-162. Корсунський районний комітет незаможних селян, м. Корсунь 

Шевченківського (Корсунського) округу 

Ф. Р-417. Леськівський районний комітет незаможних селян,  с. Леськи Черкаського 

району Черкаського округу Київської губернії 

Ф. Р-1047. Медведівський районний комітет незаможних селян, с. Медведівка 

Медведівського району  Черкаського округу 

Ф. Р-157. Мошенський  районний комітет незаможних селян, с. Мошни Мошенського 

району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-156. Носачівська районна комісія незаможних селян, с. Носачів Ротмистрівського 

району Черкаського округу Київської губернії 

Ф. Р-153. Ротмистрівський районний комітет незаможних селян, м-ко Ротмистрівка 

Ротмистрівського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-159. Смілянський  районний комітет незаможних селян, м. Сміла Київської області 

Ф. Р-154. Стеблівський районний комітет незаможних селян, с. Стеблів Стеблівського 

району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-152. Степанецький районний комітет незаможних селян, с. Степанці Степанецького 

району Корсунського округу Київської губернії 

Ф. Р-158. Черкаський районний комітет незаможних селян, м. Черкаси Черкаського 

округу 

Ф. Р-151. Шполянська районна комісія незаможних селян, м. Шпола Шполянського 

району Корсунського округу Київської губернії 

 

              Сільські 

 

Ф. Р-168. Карашинський сільський комітет незаможних селян, с. Карашина Корсунського 

району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-169. Ломуватський  сільський комітет незаможних селян, с. Ломувате Худяківської 

волості Кременчуцької губернії 

Ф. Р-2738. Максимівський сільський комітет бідноти, с. Максимівка Уманського повіту 

Київської губернії 

Ф. Р-171. Миколаївський сільський комітет незаможних селян, с. Миколаївка 

Стеблівського  району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-1050. Рексинський сільський комітет  незаможних селян, с. Рексине Чигиринського 

району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-166. Сахнівський  сільський комітет  незаможних селян, с. Сахнівка  

Шевченківського (Корсунського)  повіту Київської  губернії 

Ф. Р-165. Сердюківський  сільський комітет  незаможних селян, с. Сердюківка 

Ротмистрівського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-170. Топильнянський  сільський комітет  незаможних селян, с. Топильна  

Шполянського району  Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-172. Хильківський  сільський комітет  незаможних селян, с. Хильки Стеблівського 

району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-2122. Циберманово-Гребельський сільський комітет  незаможних селян, с. Цибер-

манова Гребля  Монастирищенського району Уманського округу 

Ф. Р-2824. Щербанівський  сільський комітет  незаможних селян, с. Щербанівка 

Лисянської волості Звенигородського повіту  Київської губернії 

Ф. Р-167. Яблунівський  сільський комітет  незаможних селян, с. Яблунівка Смілянського 

району Шевченківського (Черкаського)  округу 
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 РАДИ  РОБІТНИЧИХ,  СЕЛЯНСЬКИЙ  І ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ 

 ДЕПУТАТІВ  (ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ,  НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ) 

                        ________________________________________________________________ 

 

              Окружні  виконавчі  комітети 

 

Ф. Р-1717. Золотоніський окружний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських  депутатів, м. Золотоноша Полтавської губернії 

Ф. Р-5200. Уманський окружний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських  депутатів, м. Умань Київської губернії 

Ф. Р-185. Шевченківський (Корсунський) окружний виконавчий комітет Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських  депутатів, м. Корсунь Шевченківського 

(Корсунського) округу Київської губернії 

Ф. Р-184. Шевченківський (Черкаський)  окружний виконавчий комітет Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських  депутатів, м. Черкаси Шевченківського 

(Черкаського) округу 

 

              Адміністративні відділи окружних виконавчих комітетів 

 

Ф. Р-1734. Адміністративний відділ Золотоніського окружного  виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша 

Золотоніського округу 

Ф. Р-186. Адміністративний відділ Шевченківського (Корсунського) окружного  

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Корсунь Шевченківського (Корсунського) округу Київської 

губернії 

Ф. Р-375. Адміністративний відділ Шевченківського (Черкаського) окружного  

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

 

             Окружний  з’їзд  Рад 

 

Ф. Р-2495 ІХ окружний з’їзд Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 

Уманщини, м. Умань Уманського округу 

 

             Повітові  виконавчі  комітети 

 

Ф. Р-189. Звенигородський повітовий виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Звенигородка Київської губернії 

Ф. Р-546. Золотоніський  повітовий виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Золотоноша  Полтавської губернії 

Ф. Р-2796 Уманський  повітовий виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Умань  Київської губернії 

Ф. Р-187. Черкаський  повітовий виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Черкаси  Київської губернії 

Ф. Р-529. Чигиринський повітовий виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Чигирин  Київської губернії 
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 Відділи управлінь повітових виконавчих комітетів 

 

Ф. Р-190. Відділ управління Богуславського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Богуслав Київської 

губернії 

Ф. Р-1740. Відділ управління Золотоніського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша 

Полтавської  губернії 

Ф. Р-2881. Відділ управління Уманського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Умань Київської 

губернії 

Ф. Р-188. Відділ управління Черкаського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси Київської 

губернії 

Ф. Р-2145. Відділ управління Чигиринського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Чигирин Київської 

губернії 

 

              Волосні  виконавчі  комітети 

 

Ф. Р-122. Байбузівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Байбузи Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-105. Балакліївський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Балаклія Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-1726. Безпальчівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Безпальче Золотоніського повіту Полтавської 

губернії 

Ф. Р-1724. Білоусівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Білоусівка Золотоніського повіту Полтавської 

губернії 

Ф. Р-983. Боровицький волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Боровиця Чигиринського повіту 

Кременчуцької губернії 

Ф. Р-2526. Верхняцький волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Верхнячка Уманського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-481. Вільшанський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Вільшана Звенигородського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-1728. Вознесенський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Вознесенське Золотоніського повіту 

Полтавської губернії 

Ф. Р-106. В’язівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. В’язівок Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-1729. Гельмязівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гельмязів Золотоніського повіту Полтавської 

губернії 
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Ф. Р-1748. Драбівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Драбів Золотоніського повіту Полтавської 

губернії 

Ф. Р-1741. Золотоніський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Полтавської  губернії 

Ф. Р-286. Кирилівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Кирилівка Канівського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-1725. Ковалівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ковалівка Пирятинського повіту Полтавської 

губернії 

Ф. Р-104. Корсунський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Корсунь Шевченківського (Корсунського) 

округу Київської губернії 

Ф. Р-1727. Кропивнянський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Кропивна Золотоніського повіту Полтавської 

губернії 

Ф. Р-2805. Кузьмино-Гребельський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Кузьмина Гребля Уманського 

повіту Київської губернії 

Ф. Р-2794. Ладижинський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ладижинка Уманського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-985. Лебединський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Лебедин Чигиринського повіту Кременчуцької 

губернії 

Ф. Р-107. Леськівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Леськи Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-123. Матусівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Матусів Черкаського повіту Кременчуцької 

губернії 

Ф. Р-141. Орловецький волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Орловець Черкаського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-1723. Піщанський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Піщане Золотоніського повіту Полтавської 

губернії 

Ф. Р-1730. Прохорівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Прохорівка Золотоніського повіту Полтавської 

губернії 

Ф. Р-108. Райгородський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Райгород Черкаського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-109. Ротмистрівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ротмистрівка Черкаського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-110. Селищанський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Селище Шевченківського (Корсунського) 

повіту Київської губернії 
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Ф. Р-111. Смілянський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-112. Старосільський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Старосілля Черкаського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-984. Суботівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Суботів Чигиринського повіту Кременчуцької 

губернії 

Ф. Р-113. Сунківський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Сунки Черкаського повіту Кременчуцької 

губернії 

Ф. Р-114. Хлистунівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Хлистунівка Черкаського повіту 

Кременчуцької губернії 

Ф. Р-2838. Христинівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Христинівка Уманського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-485. Худяківський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Худяки Черкаського повіту Київської губернії 

 

Ф. Р-986. Шабельницький волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Шабельники Черкаського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-116. Шелепухський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Шелепухи Черкаського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-117. Шендерівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Шендерівка Шевченківського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-118. Шполянський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м-ко Шпола Звенигородського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-119. Яблунівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Яблунівка Черкаського повіту Київської 

губернії 

 

              Обласний виконавчий комітет 

 

Ф. Р-4313. Виконавчий комітет Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси 

Черкаської області 

 

              Районні  виконавчі  комітети 

 

Ф. Р-3076. Виконавчий комітет Бабанської районної Ради депутатів трудящих, с. Бабанка 

Бабанського району Черкаської області 

Ф. Р-67. Балакліївський  районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Балаклія Балакліївського району 

Шевченківського (Черкаського) округу 
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Ф. Р-4712. Виконавчий комітет Буцької районної Ради депутатів трудящих, с. Буки 

Буцького району Черкаської області 

Ф. Р-69. Виноградський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Виноград Виноградського району 

Шевченківського (Корсунського) округу 

Ф. Р-77. Виконавчий комітет Вільшанської районної Ради депутатів трудящих, с. Віль-

шана Вільшанського району Черкаської області 

Ф. Р-5052. Виконавчий   комітет    Гельмязівської  районної    Ради   депутатів   трудящих,  

 с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області 

Ф. Р-3445. Виконавчий комітет Городищенської районної Ради народних депутатів, м. Го-

родище  Черкаської області 

Ф. Р-1216. Виконавчий   комітет    Драбівської      районної      Ради   депутатів   трудящих,  

 смт. Драбів Драбівського  району Черкаської області 

Ф. Р-1628. Виконавчий     комітет      Жашківської  районної    Ради  народних    депутатів,  

 м. Жашків  Черкаської області 

Ф. Р-70. Завадівський  районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Завадівка Завадівського району 

Шевченківського (Корсунського) округу 

Ф. Р-3489. Виконавчий     комітет      Звенигородської районної    Ради народних  

депутатів,  м. Звенигородка  Черкаської області 

Ф. Р-624. Виконавчий     комітет      Золотоніської  районної    Ради народних  депутатів, 

м. Золотоноша  Черкаської області 

Ф. Р-2038. Виконавчий     комітет      Іркліївської   районної     Ради   депутатів   трудящих,  

 с. Іркліїв Іркліївського району   Черкаської області 

Ф. Р-1345. Виконавчий    комітет    Кам’янської     районної    Ради   народних    депутатів,  

 м. Кам’янка  Черкаської області 

Ф. Р-71. Виконавчий комітет Канівської районної Ради народних депутатів, м. Канів 

Черкаської області 

Ф. Р-3562. Виконавчий комітет Катеринопільської районної Ради народних депутатів, смт. 

Катеринопіль Катеринопільського району  Черкаської області 

Ф. Р-72. Виконавчий комітет Корсунь-Шевченківської районної Ради народних 

депутатів, м. Корсунь-Шевченківський  Черкаської області 

Ф. Р-2417. Виконавчий комітет Ладижинської районної Ради депутатів трудящих, с. Ла-

дижинка Ладижинського  району  Черкаської області 

Ф. Р-73. Леськівський районний виконавчий комітет  Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Леськи Леськівського  району Черкаського 

округу Київської губернії 

Ф. Р-3029. Виконавчий комітет Лисянської районної Ради народних депутатів, смт. Ли-

сянка Лисянського району Черкаської області  

Ф. Р-4711. Виконавчий комітет Маньківської районної Ради народних депутатів,  

смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області  

Ф. Р-74. Матусівський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Матусів Матусівського району Черкаського 

округу 

Ф. Р-83. Медведівський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Медведівка Медведівського району 

Черкаського округу 
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Ф. Р-973. Михайлівський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Михайлівка Михайлівського району 

Черкаського округу 

Ф. Р-75. Виконавчий   комітет   Мокрокалигірської   районної Ради депутатів трудящих,  

 с. Мокра Калігірка Мокрокалигірського району Черкаської області 

Ф. Р-2113. Виконавчий   комітет   Монастирищенської  районної Ради народних депутатів,  

м. Монастирище Черкаської області 

Ф. Р-76. Мошенський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Мошни Мошенського району 

Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-1694. Піщанський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Піщана Піщанського району Черкаського 

округу 

Ф. Р-78. Виконавчий комітет Ротмистрівської районної Ради депутатів трудящих,  

с. Ротмистрівка Ротмистрівського району Черкаської області 

Ф. Р-79. Виконавчий комітет Смілянської районної Ради народних депутатів,  

м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-81. Стеблівський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Стеблів Стеблівського району 

Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-359. Степанецький районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Степанці Шевченківського (Корсунського) 

округу 

Ф. Р-1591. Виконавчий комітет Тальнівської районної Ради народних депутатів, м. Тальне 

Черкаської області 

Ф. Р-3075. Виконавчий комітет Уманської районної Ради народних депутатів, м. Умань 

Черкаської області 

Ф. Р-3872. Виконавчий комітет Христинівської районної Ради народних депутатів,  

м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-2243. Цибулівський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м-ко Цибулів Цибулівського району Уманського 

округу 

Ф. Р-80. Виконавчий комітет Черкаської районної Ради народних депутатів, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-539. Виконавчий комітет Чигиринської  районної Ради народних депутатів,  

м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-3235. Чигиринський районний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Чигирин Київської  губернії 

Ф. Р-2420. Виконавчий комітет Чорнобаївської районної Ради народних депутатів,  

смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

Ф. Р-2297. Виконавчий комітет Шполянської районної Ради народних депутатів,  

м. Шпола Черкаської області 

Ф. Р-1963. Виконавчий комітет Шрамківської районної Ради депутатів трудящих,  

с. Шрамківка Шрамківського   району Черкаської області 

 

              Міські  виконавчі  комітети 

 

Ф. Р-3498. Виконавчий комітет Ватутінської міської Ради народних депутатів, м. Ватутіне 

Звенигородського району Черкаської області 
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Ф. Р-4172. Виконавчий комітет Городищенської міської Ради народних депутатів,  

м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-3388. Виконавчий комітет Жашківської міської Ради народних депутатів, м. Жашків 

Черкаської області 

Ф. Р-3500. Виконавчий комітет Звенигородської міської Ради народних депутатів,  

м.  Звенигородка  Черкаської області 

Ф. Р-647. Виконавчий комітет Золотоніської міської Ради народних депутатів,  

м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-3328. Виконавчий комітет Кам’янської міської Ради народних депутатів, м. Кам’янка 

Черкаської області 

Ф. Р-3709. Виконавчий комітет Канівської міської Ради народних депутатів, м. Канів 

Черкаської області 

Ф. Р-3005. Виконавчий комітет Корсунь-Шевченківської міської Ради народних депутатів, 

м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-2688. Виконавчий комітет Смілянської міської Ради народних депутатів, м. Сміла 

Черкаської області 

Ф. Р-4782. Виконавчий комітет Тальнівської міської Ради народних депутатів, м. Тальне 

Черкаської області 

Ф. Р-3070. Виконавчий комітет Уманської міської Ради народних депутатів, м. Умань 

Черкаської області 

Ф. Р-4336. Виконавчий комітет Христинівської міської Ради народних депутатів,  

м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-121. Виконавчий комітет Черкаської міської Ради народних депутатів, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-2503. Виконавчий комітет Чигиринської міської Ради народних депутатів,  

м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-2317. Виконавчий комітет Шполянської міської Ради народних депутатів, м. Шпола 

Черкаської області 

 

 

              Районні  виконавчій  комітети  міста  Черкаси 

 

Ф. Р-5521. Виконавчий комітет Придніпровської районної Ради народних депутатів міста 

Черкаси, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5438. Виконавчий комітет Соснівської районної Ради народних депутатів міста 

Черкаси, м. Черкаси Черкаської області 

 

 

             Селищні  та  сільські  виконавчі  комітети 

 

Городищенського  району 

 

Ф. Р-2455. Виконавчий комітет Буда-Орловецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Буда-Орловецька Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-2456. Виконавчий комітет Валявської сільської Ради народних депутатів,  

с. Валява Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-3247. Виконавчий комітет Вербівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Вербівка Городищенського району Черкаської області 
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Ф. Р-3246. Виконавчий комітет Вільшанської селищної Ради народних депутатів,  

смт. Вільшана  Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-3642. Виконавчий комітет Воронівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Воронівка Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-2425. Виконавчий комітет В’язівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. В’язівок  Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-2426. Виконавчий комітет В’язівської-2 сільської Ради депутатів трудящих,  

с. В’язівок-2  Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-3637. Виконавчий комітет Городищенської-1 сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Городище Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-2378. Виконавчий комітет Городищенської-2 сільської Ради депутатів трудящих,  

м. Городище-2 Черкаської області 

Ф. Р-2427. Виконавчий комітет Дирдинської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Дирдин Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-3443. Виконавчий комітет Журавської сільської Ради народних депутатів,  

с. Журавка  Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-3754. Виконавчий комітет Зеленобрідської сільської Ради народних депутатів,  

с. Зелена Діброва  Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-4171. Виконавчий комітет Калинівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Калинівка  Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-3444. Виконавчий комітет Ксаверівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Ксаверове  Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-85. Виконавчий комітет Мліївської сільської Ради народних депутатів,  

с. Мліїв Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-3442. Виконавчий комітет Мліївської-2 сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Мліїв  Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-87. Моргунівський сільський виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Моргунове Звенигородського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-2397. Виконавчий комітет Набоківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Набоків Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-2454. Виконавчий комітет Орловецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Орловець Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-2460. Виконавчий комітет Орловецької-2 сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Орловець-2  Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-3248. Виконавчий комітет Петриківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Петрики Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-2457. Виконавчий комітет Петропавлівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Петропавлівка  Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-5197. Виконавчий комітет Сегединської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Сегединці  Вільшанського  району Черкаської області 

Ф. Р-2377. Виконавчий комітет Старосільської сільської Ради народних депутатів,  

с. Старосілля  Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-3647. Виконавчий комітет Товстівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Товста  Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-2376. Виконавчий комітет Хлистунівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Хлистунівка  Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-3249. Виконавчий комітет Цвітківської селищної Ради народних депутатів,  

смт. Цвіткове  Городищенського району Черкаської області 
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Драбівського  району 

 

Ф. Р-3468. Виконавчий комітет Безбородьківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Безбородьки Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-4296. Виконавчий комітет Безпальчівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Безпальче Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1249. Виконавчий комітет Білоусівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Білоусівка  Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1976. Виконавчий комітет Бирлівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Бирлівка Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1240. Виконавчий комітет Бойківщинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Бойківщина Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-674. Виконавчий комітет Великохутірської сільської Ради народних депутатів,  

с. Великий Хутір Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1246. Виконавчий комітет Вершино-Згарської сільської Ради народних депутатів,  

с. Вершина-Згарська  Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-3468 Виконавчий комітет Безбородьківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Безбородьки Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1975. Виконавчий комітет Демківської сільської Ради депутатів трудящих, с. Демки 

Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1244. Виконавчий комітет Драбівської селищної Ради народних депутатів,  

смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-4025. Виконавчий комітет Дунинівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Дунинівка Драбівського району Полтавської області 

Ф. Р-5010. Виконавчий комітет  Жорнокльовівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Жорнокльови Гельмязівського району Черкаської області 

Ф. Р-1250. Виконавчий комітет Золотоношківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Золотоношка Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1977. Виконавчий комітет Кантакузівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Кантакузівка Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-4489. Виконавчий комітет Ковалівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Ковалівка Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-4024. Виконавчий комітет Коломицької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Коломиці Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1979. Виконавчий комітет Кононівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Кононівка Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1251. Виконавчий комітет Криштопівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с.  Криштопівка  Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-5560. Виконавчий комітет Левченківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Левченкове Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-3243. Виконавчий комітет Мехедівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Мехедівка Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1245. Виконавчий комітет Митлашівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Митлашівка Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1248. Виконавчий комітет Михайлівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Михайлівка Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1673. Виконавчий комітет Мойсівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Мойсівка Шрамківського району Черкаської області 
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Ф. Р-1981. Виконавчий комітет Нехайківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Нехайки  Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1247. Виконавчий комітет Олімпіадівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Олімпіадівка Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1242. Виконавчий комітет Перервинцівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Перервинці  Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1674. Виконавчий комітет Погребівської сільської Ради народних депутатів,  

с. ПогребиДрабівського району Черкаської області 

Ф. Р-1241. Виконавчий комітет Свічківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Свічківка Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1983. Виконавчий комітет Степанівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Степанівка Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1243. Виконавчий комітет Чернещанської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Чернещина Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1984. Виконавчий комітет Шрамківської селищної Ради народних депутатів,  

смт. Шрамківка  Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1982. Виконавчий комітет Яворівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Яворівка Драбівського району Черкаської області 

 

Жашківського  району 

 

Ф. Р-3154. Виконавчий комітет Багвянської сільської Ради депутатів трудящих, с. Багва 

Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3146. Виконавчий комітет Баштечківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Баштечки Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3167. Виконавчий комітет Бузівської сільської Ради народних  депутатів, с. Бузівка 

Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3165. Виконавчий комітет Вільшанської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Вільшана Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3387. Виконавчий комітет Вороненської сільської Ради народних депутатів,  

с. Вороне  Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3385. Виконавчий комітет Городищенської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Городище Жашківського району Київської області 

Ф. Р-3150. Виконавчий комітет Житницької сільської Ради народних депутатів,  

с. Житники Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3924. Виконавчий комітет Зеленорізької сільської Ради народних депутатів,  

с. Зелений Ріг  Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3148. Виконавчий комітет Конельської сільської Ради народних депутатів, с. Конела 

Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3153. Виконавчий комітет Конельсько-Попівської сільської Ради народних депутатів, 

с. Конельська Попівка  Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3145. Виконавчий комітет Конельсько-Хутірської сільської Ради депутатів трудящих, 

с. Конельські Хутори  Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3147. Виконавчий комітет Королівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Королівка  Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3141. Виконавчий комітет Кривчунської сільської Ради народних депутатів,  

с. Кривчунка  Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3381. Виконавчий комітет Леміщинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Леміщиха  Жашківського району Черкаської області 
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Ф. Р-3926. Виконавчий комітет Литвинівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Литвинівка  Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3383. Виконавчий комітет Марійківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Марійка Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-2131. Виконавчий комітет Медуватської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Медувата  Монастирищенського району Черкаської області 

Ф. Р-3168. Виконавчий комітет Нагірнянської сільської Ради народних депутатів,  

с. Нагірна Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3139. Виконавчий комітет Новогребельської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Нова Гребля  Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3382. Виконавчий комітет Олександрівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Олександрівка Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3142. Виконавчий комітет Острожанської сільської Ради народних депутатів,  

с. Острожани Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3923. Виконавчий комітет Охматівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Охматів Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3143. Виконавчий комітет Павлівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Павлівка Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3166. Виконавчий комітет Побійнянської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Побійна Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-1627. Виконавчий комітет Пугачівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Пугачівка Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3386. Виконавчий комітет Сабадаської сільської Ради народних депутатів,  

с. Сабадаш  Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3384. Виконавчий комітет Тинівської сільської Ради народних депутатів, с. Тинівка 

Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3144. Виконавчий комітет Скибинської сільської Ради народних депутатів, с. Скибин 

Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3155. Виконавчий комітет Соколівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Соколівка  Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3149. Виконавчий комітет Сорокотязької сільської Ради народних депутатів,  

с. Сорокотяга  Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3157. Виконавчий комітет Тетерівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Тетерівка Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3151. Виконавчий комітет Тихохутірської сільської Ради народних депутатів,  

с. Тихий Хутір Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3140. Виконавчий комітет Хижнянської сільської Ради народних депутатів, с. Хижня 

Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3152. Виконавчий комітет Червонокутської сільської Ради народних депутатів,  

с. Червоний Кут  Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3173. Виконавчий комітет Шуляківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Шуляки  Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3156. Виконавчий комітет Юстинградської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Юстинград Маньківського  району Черкаської області 

 

Звенигородського  району 

 

Ф. Р-3480. Виконавчий комітет Багачівської сільської ради народних депутатів,  

с. Багачівка Звенигородського району Черкаської області 
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Ф. Р-3503. Виконавчий комітет Боровиківської сільської Ради народних  депутатів,  

с. Боровикове Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3481. Виконавчий комітет Будищенської сільської Ради народних  депутатів,  

с. Будище Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-1637. Виконавчий комітет Вільховецької сільської Ради народних  депутатів,  

с. Вільховець Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3475. Виконавчий комітет Водяницької сільської Ради народних  депутатів,  

с. Водяники Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3830. Виконавчий комітет Гнилецької сільської Ради  депутатів трудящих,  

с. Гнилець Вільшанського  району Черкаської області 

Ф. Р-3828. Виконавчий комітет Гудзівської сільської Ради народних  депутатів,  

с. Гудзівка Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3827. Виконавчий комітет Гусаківської сільської Ради народних  депутатів,  

с. Гусакове Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3833. Виконавчий комітет Княжицької сільської Ради народних  депутатів,  

с. Княжа  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3832. Виконавчий комітет Кобиляцької сільської Ради  депутатів трудящих,  

с. Кобиляки  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3841. Виконавчий комітет Козацької сільської Ради народних депутатів,  

с. Козацьке  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3478. Виконавчий комітет Майданівської сільської Ради  депутатів трудящих,  

с. Майданівка  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3476. Виконавчий комітет Мизинівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Мизинівка  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3479. Виконавчий комітет Михайлівської сільської Ради  депутатів трудящих,  

с. Михайлівка  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3829. Виконавчий комітет Моринської сільської Ради народних депутатів,  

с. Моринці  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3501. Виконавчий комітет Мурзинської сільської Ради  депутатів трудящих,  

с. Мурзинці  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3499. Виконавчий комітет Неморозької сільської Ради  народних  депутатів,  

с. Неморож  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3482. Виконавчий комітет Новоураїнської сільської Ради  депутатів трудящих,  

с. Новоукраїнка  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3834. Виконавчий комітет Озірнянської сільської Ради народних депутатів,  

с. Озірна Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3502. Виконавчий комітет Павлівської сільської Ради  депутатів трудящих,  

с. Павлівка  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3826. Виконавчий комітет Пединівської сільської Ради  народних  депутатів,  

с. Пединівка  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3473. Виконавчий комітет Попівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Попівка  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3831. Виконавчий комітет Рижанівської сільської Ради  народних  депутатів,  

с. Рижанівка  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3477. Виконавчий комітет Ризинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Ризине  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3485. Виконавчий комітет Скаливатської сільської Ради  депутатів трудящих,  

с. Скаливатка  Звенигородського району Черкаської області 



2837 

 

Ф. Р-3490. Виконавчий комітет Старобудянської сільської Ради  депутатів трудящих,  

с. Стара Буда  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3835. Виконавчий комітет Стебнянської сільської Ради  депутатів трудящих,  

с. Стебне  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3838. Виконавчий комітет Стецівської сільської Ради народних  депутатів,  

с. Стецівка  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3483. Виконавчий комітет Тарасівської сільської Ради народних  депутатів,  

с. Тарасівка  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3839. Виконавчий комітет Хлипнівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Хлипнівка  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3840. Виконавчий комітет Чижівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Чижівка  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3497. Виконавчий комітет Чичиркозівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Чичиркозівка  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3474. Виконавчий комітет Шевченківської сільської Ради народних  депутатів,  

с. Шевченкове  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3484. Виконавчий комітет Юрківської селищної Ради народних депутатів,  

с-ще Юрківка  Звенигородського району Черкаської області 

 

Золотоніського  району 

 

Ф. Р-2974. Виконавчий комітет Антипівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Антипівка Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-3253. Виконавчий комітет Богданівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Богдани Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-684. Виконавчий комітет Богуславської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Богуславець Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-4564. Виконавчий комітет Бубеівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Бубнове Гельмязівського району Черкаської області 

Ф. Р-4563. Виконавчий комітет Бубнівсько-Слобідської сільської Ради народних 

депутатів,  с. Бубнівська Слобідка Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-2977. Виконавчий комітет Вільхівецької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Вільхи Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-691. Виконавчий комітет Вознесенської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Вознесенське Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-3817. Виконавчий комітет Гельмязівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Гельмязів Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-3818. Виконавчий комітет Гладківщинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Гладківщина Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-680. Виконавчий комітет Деньгівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Деньги Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-677. Виконавчий комітет Дмитрівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-688. Виконавчий комітет Домантівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Домантове Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-673. Виконавчий комітет Драбовецької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Драбівці Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-675. Виконавчий комітет Зорівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Зорівка  Золотоніського району Черкаської області 
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Ф. Р-4268. Виконавчий комітет Калениківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Каленівка  Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-2976. Виконавчий комітет Коврайської сільської Ради народних депутатів,  

с. Коврай  Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-2975. Виконавчий комітет Коврайської-2 сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Коврай-2  Гельмязівського  району Черкаської області 

Ф. Р-2971. Виконавчий комітет Коврайсько-Хутірської сільської Ради депутатів трудящих, 

с. Коврайські Хутори  Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-676. Виконавчий комітет Ковтунівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Ковтуни Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-677. Виконавчий комітет Коробівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-685. Виконавчий комітет Кривоносівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Кривоносівка  Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-686. Виконавчий комітет Кропивнянської сільської Ради народних депутатів,  

с. Криповна  Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-776. Виконавчий комітет Крупської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Крупське  Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-690. Виконавчий комітет Лукашівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Лукашівка Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-1675. Виконавчий комітет Маліївської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Маліївка Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-679. Виконавчий комітет Мицалівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Мицалівка Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-689. Виконавчий комітет Новодмитрівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Нова Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-3252. Виконавчий комітет Підставківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Підставки  Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-682. Виконавчий комітет Піщанської сільської Ради народних депутатів,  

с. Піщане Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-5921. Виконавчий комітет Плешканівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Плешкані Гельмязівського району Черкаської області 

Ф. Р-1676. Виконавчий комітет Подільської сільської Ради народних депутатів,  

с. Подільське  Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-2973. Виконавчий комітет Синьоківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Синьооківка  Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-672. Виконавчий комітет Скориківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Скориківка Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-2972. Виконавчий комітет Сльозчино-Слобідської сільської Ради депутатів 

трудящих,  с. Сльозчина Слобідка Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-3816. Виконавчий комітет Софіївської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Софіївка Гельмязівського  району Черкаської області 

Ф. Р-678. Виконавчий комітет Крестівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Кедина Гора  Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-683. Виконавчий комітет Хрущівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-681. Виконавчий комітет Чапаєвської сільської Ради народних депутатів,  

с. Чапаєвка  Золотоніського району Черкаської області 
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Ф. Р-671. Виконавчий комітет Шабельниківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Шабельники Золотоніського району Черкаської області 

 

Кам’янського району 

 

Ф. Р-1014. Виконавчий комітет Баландинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Баландине Кам’янського  району Черкаської області 

Ф. Р-3020. Виконавчий комітет Баландинської-2 сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Баландине-2  Кам’янського  району Черкаської області 

Ф. Р-3009. Виконавчий комітет Вербівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Вербівка  Кам’янського  району Черкаської області 

Ф. Р-3010. Виконавчий комітет Грушківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Грушківка  Кам’янського  району Черкаської області 

Ф. Р-3014. Виконавчий комітет Жаботинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Жаботин Кам’янського  району Черкаської області 

Ф. Р-1015. Виконавчий комітет Завадівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Завадівка  Кам’янського  району Кіровоградської області 

Ф. Р-978. Кам’янський селищний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м-ко Кам’янка Чигиринського повіту 

Кременчуцької губернії 

Ф. Р-3333. Виконавчий комітет Кам’янської-2 сільської Ради депутатів трудящих,  

м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-3326 Виконавчий комітет Катеринівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Катеринівка Кам’янського району  Кіровоградської області 

Ф. Р-3017 Виконавчий комітет Косарської сільської Ради народних депутатів, с. Косарі 

Кам’янського району Черкаської області 

Ф. Р-3015. Виконавчий комітет Коханівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Коханівка Кам’янського району Черкаської області 

Ф. Р-3011. Виконавчий комітет Куликівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Куликівка  Кам’янського району Черкаської області 

Ф. Р-3325. Виконавчий комітет Лебедівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Лебедівка  Кам’янського району Черкаської області 

Ф. Р-3013. Виконавчий комітет Лубенецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Лубенці Кам’янського району Черкаської області 

Ф. Р-3327. Виконавчий комітет Лузанівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Лузанівка  Кам’янського району Черкаської області 

Ф. Р-1023. Виконавчий комітет Михайлівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Михайлівка Кам’янського району Черкаської області 

Ф. Р-3012. Виконавчий комітет Олянинської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Олянине Кам’янського району Кіровоградської області 

Ф. Р-3325. Виконавчий комітет Пляківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Пляківка Кам’янського району Черкаської області 

Ф. Р-3019. Виконавчий комітет Радиванівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Радиванівка Кам’янського району Черкаської області 

Ф. Р-3018. Виконавчий комітет Райгородської сільської Ради народних депутатів,  

с. Райгород  Кам’янського району Черкаської області 

Ф. Р-1017. Виконавчий комітет Ребедайлівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Ребедайлівка  Кам’янського району Черкаської області 
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Ф. Р-3334. Виконавчий комітет Ревівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Ревівка  Кам’янського району Черкаської області 

Ф. Р-3016. Виконавчий комітет Телепинської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Телепине  Кам’янського району Черкаської області 

Ф. Р-2521. Виконавчий комітет Тимошівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Тимошівка  Кам’янського району Черкаської області 

Ф. Р-3336. Виконавчий комітет Флярківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Флярківка  Кам’янського району Черкаської області 

Ф. Р-3023. Виконавчий комітет Юрчинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Юрчиха  Кам’янського району Черкаської області 

Ф. Р-3337. Виконавчий комітет Яровецької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Ярове  Кам’янського району Черкаської області 

Ф. Р-1341. Ясинуватський сільський виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Ясинуватка  Кам’янського району 

Шевченківського  (Черкаського) округу 

 

Канівський  район 

 

Ф. Р-3695. Виконавчий комітет Береснягівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Бересняги Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-89. Виконавчий комітет Беркозівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Беркозівка Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3406. Виконавчий комітет Бобрицької сільської Ради народних депутатів,  

с. Бобриця Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3412. Виконавчий комітет Бучацької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Бучак Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3432. Виконавчий комітет Гамарнянської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Гамарня Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3413. Виконавчий комітет Глинчанської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Глинча Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3416. Виконавчий комітет Голяківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Голяки Канівського району Київської області 

Ф. Р-3422. Виконавчий комітет Горобіївської сільської Ради народних депутатів,  

с. Горобіївка Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3708. Виконавчий комітет Григорівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Григорівка Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3410. Виконавчий комітет Грищинецької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Грищинці Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3706. Виконавчий комітет Зарубинцівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Зарубинці Переяслав-Хмельницького району Київської області 

Ф. Р-3414. Виконавчий комітет Іванківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Іваньків Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3427. Виконавчий комітет Келебердянської сільської Ради народних депутатів,  

с. Келеберда Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3408. Виконавчий комітет Ковалівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Ковалі Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3699. Виконавчий комітет Козарівської сільської Ради народних депутатів,  

с.Козарівка Канівського району Черкаської області 
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Ф. Р-3431. Виконавчий комітет Конончанської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Кононча Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-4597. Виконавчий комітет Копіюватської сільської Ради народних депутатів,  

с. Копіювата Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3702. Виконавчий комітет Лазірцівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Лазірці Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3409. Виконавчий комітет Литвинецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Литвинець Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3424. Виконавчий комітет Ліплявської сільської Ради народних депутатів,  

с. Ліпляве Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3430. Виконавчий комітет Мартинівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Мартинівка Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3704. Виконавчий комітет Межиріцької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Межиріч Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3429. Виконавчий комітет Мельниківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Мельники Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3419. Виконавчий комітет Озерищанської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Озерище Гельмязівського району Черкаської області 

Ф. Р-5262. Виконавчий комітет Пекарівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Пекарі  Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3418. Виконавчий комітет Пилявської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Пилява Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-514. Виконавчий комітет Пищальниківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Пищальники  Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3420. Виконавчий комітет Полствинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Полствин  Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3423. Виконавчий комітет Попівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Попівка  Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-515. Виконавчий комітет Потапцівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Потапці Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3703. Виконавчий комітет Поташнянської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Поташ Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3405. Виконавчий комітет Прохорівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Прохорівка Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3428. Виконавчий комітет Пшеничницької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Пшеничники Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3407. Виконавчий комітет Селищенської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Селище Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3425. Виконавчий комітет Степанецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Степанці Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3421. Виконавчий комітет Студенецької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Студенець Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-1677. Виконавчий комітет Сушківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Сушки Гельмязівського району Черкаської області 

Ф. Р-3426. Виконавчий комітет Таганчанської сільської Ради народних депутатів,  

с. Таганча Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3707. Виконавчий комітет Трахтемирівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Трахтемирів Переяслав-Хмельницького району Київської області 
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Ф. Р-3411. Виконавчий комітет Тростянецької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Тростянець Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3415. Виконавчий комітет Трощинської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Трощин Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-4592. Виконавчий комітет Хмільнянської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Хмільна Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3705. Виконавчий комітет Хутір-Хмільнянської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Хутір-Хмільна Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-516. Виконавчий комітет Чернишівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Черниші Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3417. Виконавчий комітет Яблунівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Яблунів Канівського району Черкаської області 

 

Катеринопільського  району 

 

Ф. Р-2955. Виконавчий комітет Бродецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Бродецьке Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-3566. Виконавчий комітет Вербовецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Вербовець Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-1314. Виконавчий комітет Вікненської сільської Ради народних депутатів,  

с. Вікнине Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-2953. Виконавчий комітет Гончаринської сільської Ради народних депутатів,  

с. Гончариха Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-2956. Виконавчий комітет Гуляйпільської сільської Ради народних депутатів,  

с. Гуляйполе Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-1318. Виконавчий комітет Єлизаветської сільської Ради народних депутатів,  

с. Єлизаветка Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-3565. Виконавчий комітет Єрківської селищної Ради народних депутатів,  

смт. Єрки Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-3568. Виконавчий комітет Залізняцької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Залізнячка Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-4012. Виконавчий комітет Кайтанівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Кайтанівка Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-4411. Виконавчий комітет Катеринопільської селищної Ради народних депутатів,  

смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-1315. Виконавчий комітет Киселівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Киселівка Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-2950. Виконавчий комітет Лисичо-Балківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Лисича Балка Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-3567. Виконавчий комітет Луківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Луківка Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-1313. Виконавчий комітет Мокрокалигірської селищної Ради народних депутатів,  

смт. Мокра Калигірка Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-2949. Виконавчий комітет Новоселицької сільської Ради народних депутатів,  

с. Новоселиця Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-3564. Виконавчий комітет Пальчиківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Пальчик Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-2951. Виконавчий комітет Петриківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Петраківка Катеринопільського району Черкаської області 
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Ф. Р-4020. Виконавчий комітет Піщанської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Піщана Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-3563. Виконавчий комітет Потоківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Потоки Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-4409. Виконавчий комітет Радчиської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Радчиха  Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-4013. Виконавчий комітет Розсохуватської сільської Ради народних депутатів,  

с. Розсохуватка Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-2952. Виконавчий комітет Стійківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Стійкове Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-1311. Виконавчий комітет Ступчиненської сільської Ради народних депутатів,  

с. Ступичне Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-1322. Виконавчий комітет Сухокалигірської сільської Ради народних депутатів,  

с. Суха Калигірка Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-4410. Виконавчий комітет Шостаківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Шостакове Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-4408. Виконавчий комітет Ямпільської сільської Ради народних депутатів,  

с. Ямпіль Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-2954. Виконавчий комітет Ярошівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Ярошівка Катеринопільського району Черкаської області 

 

Корсунь-Шевченківського району 

 

Ф. Р-2994. Виконавчий комітет Бровахівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Бровахи Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2986. Виконавчий комітет Виграївської сільської Ради народних депутатів,  

с. Виграїв Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2992. Виконавчий комітет Вільхивчицької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Вільхи Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-4562. Виконавчий комітет Гарбунської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Гарбузин Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2990. Виконавчий комітет Глушківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Глушки Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-93. Виконавчий комітет Гута-Селицької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Гута-Селицька Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2983. Виконавчий комітет Гута-Стеблівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Гута-Стеблівська Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-3345. Виконавчий комітет Дацьківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Дацьки Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-414. Виконавчий комітет Деренковецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Деренковець Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-4671. Виконавчий комітет Драбівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Драбівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2981. Виконавчий комітет Завадівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Завадівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2996. Виконавчий комітет Зарічанської сільської Ради народних депутатів,  

с. Заріччя Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-102. Виконавчий комітет Карашинської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Карашина Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 
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Ф. Р-2987. Виконавчий комітет Квітчанської сільської Ради народних депутатів,  

с. Квітки Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2995. Виконавчий комітет Кичинецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Кичинці Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2999. Виконавчий комітет Кіровської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Кірове Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-4560. Виконавчий комітет Комарівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Комарівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2997. Виконавчий комітет Кошмаківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Кошмак Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2980. Виконавчий комітет Листвинської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Листвина Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2991. Виконавчий комітет Мирошниківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Мирошниківка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2984. Виконавчий комітет Моринської сільської Ради народних депутатів,  

с. Моринці Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-4557. Виконавчий комітет Набутівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Набутів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-92. Виконавчий комітет Нетеребської сільської Ради народних депутатів,  

с. Нетеребка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-415. Виконавчий комітет Нехворощанської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Нехворощ Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2985. Виконавчий комітет Переможинецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Переможинці Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-97. Виконавчий комітет Петрушківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Петрушки Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-4327. Виконавчий комітет Пішківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Пішки Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-415. Виконавчий комітет Прутильської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Прутильці Корсунь-Шевченківського району Київської області 

Ф. Р-2985. Виконавчий комітет Переможинецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Переможинці Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-97. Виконавчий комітет Петрушківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Петрушки Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-4327. Виконавчий комітет Пішківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Пішки Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2998. Виконавчий комітет Прутильської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Прутильці  Корсунь-Шевченківського району Київської області 

Ф. Р-4652. Виконавчий комітет Сахнівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-3001. Виконавчий комітет Селищенської сільської Ради народних депутатів,  

с. Селище Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2978. Виконавчий комітет Сидорівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Сидорівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-88. Виконавчий комітет Ситниківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Ситники Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2979. Виконавчий комітет Скрипчинецької сільської Ради депутатів  трудящих,  

с. Скрипчинці Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 
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Ф. Р-2988. Виконавчий комітет Сотницької сільської Ради народних депутатів,  

с. Сотники Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-3004. Виконавчий комітет Стеблівської селищної Ради народних депутатів,  

смт. Стеблів  Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2993. Виконавчий комітет Сухинівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Сухини Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2989. Виконавчий комітет Таращанської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Тараща Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-4653. Виконавчий комітет Хильківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Хильки Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-2982. Виконавчий комітет Черепинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Черепин Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-91. Виконавчий комітет Шендерівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Шендерівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-95. Виконавчий комітет Яблунівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Яблунівка Корсунь-Шевченківського району Київської області 

 

Лисянського  району 

 

Ф. Р-3546. Виконавчий комітет Босівської сільської Ради народних депутатів, с. Босівка 

Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3544. Виконавчий комітет Боярської сільської Ради народних депутатів, с. Боярка 

Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3540. Виконавчий комітет Будищенської сільської Ради народних депутатів,  

с. Будище Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4162. Виконавчий комітет Бужанської сільської Ради народних депутатів,  

с. Бужанка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3536. Виконавчий комітет Верещанської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Верещаки Лисянського району Київської області 

Ф. Р-3548. Виконавчий комітет Виноградської сільської Ради народних депутатів,  

с. Виноград Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3545. Виконавчий комітет Вотилівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Вотилівка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4156. Виконавчий комітет Ганжалівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Ганжалівка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4152. Виконавчий комітет Дашуківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Дашуківка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3552. Виконавчий комітет Дібрівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Дібрівка  Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4379. Виконавчий комітет Жаб’янської сільської Ради депутатів трудящих 

с. Жаб’янка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4155. Виконавчий комітет Жовтневої сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Жовтень Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3542. Виконавчий комітет Журжинецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Журжинці  Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4151. Виконавчий комітет Кам’янобрідської сільської Ради народних депутатів,  

с. Кам’яний Брід Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4148. Виконавчий комітет Кучківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Кучківка Лисянського району Черкаської області 
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Ф. Р-3534. Виконавчий комітет Лисянської селищної Ради народних депутатів,  

смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3539. Виконавчий комітет Орлівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Орли Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3550. Виконавчий комітет Петрівсько-Гутянської сільської Ради народних депутатів,  

с. Петрівська Гута Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3551. Виконавчий комітет Петрівсько-Попівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Петрівка-Попівка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3549. Виконавчий комітет Погибляцької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Погибляк Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3533. Виконавчий комітет Порадівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Порадівка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3537. Виконавчий комітет Почапинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Почапинці Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4294. Виконавчий комітет Ріпківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Ріпки Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4380. Виконавчий комітет Розкошівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Розкошівка  Маньківського району Черкаської області 

Ф. Р-4154. Виконавчий комітет Рубаномостівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Рубаний Міст Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3547. Виконавчий комітет Семенівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Семенівка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4163. Виконавчий комітет Смільчинецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Смільчинці Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3541. Виконавчий комітет Товсторогівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Товсті Роги Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3028. Виконавчий комітет Федюківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Федюківка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4147. Виконавчий комітет Франківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Франківка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3543. Виконавчий комітет Хижинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Хижинці Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4149. Виконавчий комітет Чаплинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Чаплинка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3535. Виконавчий комітет Чеснівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Чеснівка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3538. Виконавчий комітет Шестеринської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Шестеринці Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4153. Виконавчий комітет Шубиноставської сільської Ради народних депутатів,  

с. Шубині Стави Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4150. Виконавчий комітет Шушківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Шушківка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4146. Виконавчий комітет Яблунівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Яблунівка Лисянського району Черкаської області 

 

Маньківського  району 

 

Ф. Р-4805. Виконавчий комітет Антонівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Антонівка  Буцького  району Черкаської області 
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Ф. Р-4719. Виконавчий комітет Багвянської сільської Ради народних депутатів,  

с. Багва Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-3925. Виконавчий комітет Безпечанської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Безпечна  Маньківського   району Черкаської області 

Ф. Р-4802. Виконавчий комітет Березівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Березівка  Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4801. Виконавчий комітет Буцької селищної Ради народних депутатів,  

с-ще Буки  Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4509. Виконавчий комітет Вікторівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Вікторівка  Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4703. Виконавчий комітет Дзензелівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Дзензелівка Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4799. Виконавчий комітет Добрянської сільської Ради народних депутатів,  

с. Добра Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4708. Виконавчий комітет Іваньківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Іваньки Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4795. Виконавчий комітет Кинашівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Кинашівка  Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4803. Виконавчий комітет Кислинської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Кислин Буцького  району Черкаської області 

Ф. Р-4797. Виконавчий комітет Кищенецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Кищенці Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4800. Виконавчий комітет Красноставської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Красноставка  Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4508. Виконавчий комітет Крачківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Крачківка Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4791. Виконавчий комітет Кривецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Кривець Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4804. Виконавчий комітет Кутівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Кути Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4704. Виконавчий комітет Маломаньківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Мала МаньківкаМаньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4794. Виконавчий комітет Маньківської селищної Ради народних депутатів,  

смт. Маньківка  Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4706. Виконавчий комітет Молодецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Молодецьке Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4798. Виконавчий комітет Нестерівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Нестерівка  Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4709. Виконавчий комітет Паланоцької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Паланочка  Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4806. Виконавчий комітет Подібнянської сільської Ради народних депутатів,  

с. Подібна Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4710. Виконавчий комітет Полковницької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Полковниче Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4707. Виконавчий комітет Попівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Попівка Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4702. Виконавчий комітет Рогівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Роги Маньківського  району Черкаської області 
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Ф. Р-4706. Виконавчий комітет Русалівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Русалівка Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4718. Виконавчий комітет Тимошівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Тимошівка Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4705. Виконавчий комітет Харківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Харківка Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4793. Виконавчий комітет Чорнокам’янської сільської Ради народних депутатів,  

с. Чорна Кам’янка Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4792. Виконавчий комітет Юрпільської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Юрпіль Маньківського  району Черкаської області 

 

Монастирищенського  району 

 

Ф. Р-2123. Виконавчий комітет Аврамівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Аврамівка Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-2124. Виконавчий комітет Бачкуринської сільської Ради народних депутатів,  

с. Бачкурине Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-3789. Виконавчий комітет Владиславчицької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Владиславчик Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-4920. Виконавчий комітет Греблянської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Гребля Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-2125. Виконавчий комітет Дібрівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Дібрівка Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-2138. Виконавчий комітет Долинківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Долинка Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-2126. Виконавчий комітет Завальської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Завалля Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-2127. Виконавчий комітет Зарубницівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Зарубинці Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-2128. Виконавчий комітет Зюбриської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Зюбриха Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-3786. Виконавчий комітет Івахнівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Івахни  Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-2129. Виконавчий комітет Княже-Криницької сільської Ради народних депутатів,  

с. Княжа Криниця Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-2123. Виконавчий комітет Княжиківське сільської Ради народних депутатів,  

с. Княжики Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-3776. Виконавчий комітет Копіюватської сільської Ради народних депутатів,  

с. Копіювата Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-3778. Виконавчий комітет Коритнянської сільської Ради народних депутатів,  

с. Коритня Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-2130. Виконавчий комітет Леськівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Леськове Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-3777. Виконавчий комітет Летичівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Летичівка Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-3185. Виконавчий комітет Лукашівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Лукашівка Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-3790. Виконавчий комітет Матвіїцької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Матвіїха Монастирищенського   району Черкаської області 
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Ф. Р-2132. Виконавчий комітет Монастирищенської селищної Ради народних депутатів,  

смт. Монастирище Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-3791. Виконавчий комітет Новоміської сільської Ради народних депутатів,  

с. Нове МістоМонастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-3182. Виконавчий комітет Новосілківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Новосілка Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-3792. Виконавчий комітет Петрівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Петрівка Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-2134. Виконавчий комітет Половинчицької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Половинчик Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-3787. Виконавчий комітет Попуднянської сільської Ради народних депутатів,  

с. Попудня Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-3785. Виконавчий комітет Сарнівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Сарни Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-4066. Виконавчий комітет Степівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Степівка Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-3184. Виконавчий комітет Тарнавської сільської Ради народних депутатів,  

с. Тарнава Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-2135. Виконавчий комітет Теолинської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Теолин Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-3775. Виконавчий комітет Терлицької сільської Ради народних депутатів,  

с. Терлиця Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-2136. Виконавчий комітет Халаїдівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Халаїдове Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-2137. Циберманово-Гребленський сільський виконавчий комітет Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Циберманова Гребля 

Монастирищенського району Уманського  округу 

Ф. Р-2484. Виконавчий комітет Цибулівської селищної Ради народних депутатів,  

смт. Цибулів Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-2133. Виконавчий комітет Чапаєвської сільської Ради народних депутатів,  

с. Чапаєвка Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-3788. Виконавчий комітет Шабастівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Шабастівка Монастирищенського   району Черкаської області 

Ф. Р-3183. Виконавчий комітет Шарнопільської сільської Ради народних депутатів,  

с. Шарнопіль Монастирищенського   району Черкаської області 

 

Смілянського  району 

 

Ф. Р-3851. Виконавчий комітет Балакліївської сільської Ради народних депутатів,  

с. Балаклія  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-2920. Виконавчий комітет Березняківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Березняки  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-3125. Виконавчий комітет Білозірської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Білозір’я  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-3264. Виконавчий комітет Буда-Макіївської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Буда-Макіївка  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-4307. Виконавчий комітет Будківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Будки  Смілянського   району Черкаської області 
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Ф. Р-4139. Виконавчий комітет Великояблунівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Велика Яблунівка  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-103. Виконавчий комітет Голов’ятинської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Голов’ятине  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-4312. Виконавчий комітет Голов’ятинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Голов’ятине  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-101. Гречківський сільський виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Гречківка Смілянського району Київської 

області 

Ф. Р-4306. Виконавчий комітет Гуляйгородської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Гуляйгородок  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-3267. Виконавчий комітет Залевківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Залевки  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-4304. Виконавчий комітет Ковалихської сільської Ради народних депутатів,  

с. Ковалиха  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-2925. Виконавчий комітет Костянтинівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Костянтинівка  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-4134. Виконавчий комітет Куцівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Куцівка  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-2923. Виконавчий комітет Макіївської сільської Ради народних депутатів,  

с. Макіївка  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-4305. Виконавчий комітет Малобузуківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Малий Бузуків  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-3266. Виконавчий комітет Малосмілянської сільської Ради народних депутатів,  

с. Мала Смілянка  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-3852. Виконавчий комітет Малостаросільської сільської Ради народних депутатів,  

с. Мале Старосілля  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-98. Виконавчий комітет Мельниківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Мельники  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-3268. Виконавчий комітет Миколаївської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Миколаївка  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-3265. Виконавчий комітет Носачівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Носачів  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-4826. Виконавчий комітет Пастирської сільської Ради народних депутатів,  

с. Пастирське  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-2924. Виконавчий комітет Плескачівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Плескачівка  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-2921. Виконавчий комітет Попівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Попівка  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-4129. Виконавчий комітет Ротмистрівської селищної Ради народних депутатів,  

смт. Ротмистрівка  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-100. Виконавчий комітет Самгородської сільської Ради народних депутатів,  

с. Самгородок  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-4827. Виконавчий комітет Санжариської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Санжариха  Смілянського   району Київської області 

Ф. Р-3850. Виконавчий комітет Сердюківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Сердюківка  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-96. Виконавчий комітет Сунківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Сунки  Смілянського   району Черкаської області 
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Ф. Р-2922. Виконавчий комітет Ташлицької сільської Ради народних депутатів,  

с. Ташлик  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-4419. Виконавчий комітет Теклинської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Теклине  Смілянського   району Черкаської області 

Ф. Р-3853. Виконавчий комітет Тернівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Тернівка  Смілянського   району Черкаської області 

 

Тальнівського  району 

 

Ф. Р-2871. Виконавчий комітет Антонівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Антонівка  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-4570. Виконавчий комітет Беринської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Беринка  Буцького   району Київської області 

Ф. Р-1516. Виконавчий комітет Білашківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Білашки  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1510. Виконавчий комітет Веселокутської сільської Ради народних депутатів,  

с. Веселий Кут  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-2872. Виконавчий комітет Вишнопільської сільської Ради народних депутатів,  

с. Вишнопіль  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1529. Виконавчий комітет Глибочківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Глибочок  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1513. Виконавчий комітет Гордашівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Гордашівка  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1518. Виконавчий комітет Гуляйківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Гуляйка  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1511. Виконавчий комітет Довгеньківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Довгеньке  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1528. Виконавчий комітет Заліської сільської Ради народних депутатів,  

с. Заліське  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1512. Виконавчий комітет Зеленьківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Зеленьків  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-2873. Виконавчий комітет Кобриново-Гребельської сільської Ради народних 

депутатів, с. Кобринова Гребля  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1523. Виконавчий комітет Кобринівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Кобринове Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-2874. Виконавчий комітет Колодистенської сільської Ради народних депутатів,  

с. Колодисте  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1525. Виконавчий комітет Корсунської сільської Ради народних депутатів,  

с. Корсунка  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1613. Виконавчий комітет Кривоколінської сільської Ради народних депутатів,  

с. Криві Коліна  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-2875. Виконавчий комітет Лащівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Лащова  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-2878. Виконавчий комітет Легедзинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Легедзине  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-2876. Виконавчий комітет Лісівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Лісове  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-2877. Виконавчий комітет Лоташівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Лоташеве  Тальнівського   району Черкаської області 
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Ф. Р-1522. Виконавчий комітет Майданецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Майданецьке  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1527. Виконавчий комітет Мошурівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Мошурів  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1517. Виконавчий комітет Онопріївської сільської Ради народних депутатів,  

с. Онопріївка  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1519. Виконавчий комітет Павлівської-1 сільської Ради народних депутатів,  

с. Павлівка Перша  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-2879. Виконавчий комітет Павлівської-2 сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Павлівка Друга  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1521. Виконавчий комітет Папужинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Папужинці  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1515. Виконавчий комітет Потаської сільської Ради народних депутатів,  

с. Поташ  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1526. Виконавчий комітет Романівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Романівка  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1524. Виконавчий комітет Соколівецької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Соколівочка  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-4021. Виконавчий комітет Тальянківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Тальянки  Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1520. Виконавчий комітет Червонянської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Червоне Тальнівського   району Черкаської області 

Ф. Р-1514. Виконавчий комітет Чеснопільської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Чеснопіль Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-1509. Виконавчий комітет Шаулихської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Шаулиха  Тальнівського   району Черкаської області 

 

Уманського  району 

 

Ф. Р-3966. Виконавчий комітет Антонівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Антонівка  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3082. Виконавчий комітет Аполянської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Аполянка Бабанського   району Черкаської області 

Ф. Р-3506. Виконавчий комітет Бабанської сільської Ради народних депутатів,  

с. Бабанка  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-1387. Виконавчий комітет Берестовецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Берестовець  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3089. Виконавчий комітет Вільшано-Слобідської сільської Ради депутатів трудящих, 

с. Вільшана-Слобідка Бабанського району Черкаської області 

Ф. Р-3085. Виконавчий комітет Вільшанської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Вільшанка  Бабанського    району Черкаської області 

Ф. Р-1388. Виконавчий комітет Гереженівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Гереженівка  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-1378. Виконавчий комітет Городецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Городецьке  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3681. Виконавчий комітет Городницької сільської Ради народних депутатів,  

с. Городниця  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3680. Виконавчий комітет Гродзівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Гродзеве Уманського   району Черкаської області 
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Ф. Р-3682. Виконавчий комітет Громівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Громи Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-1382. Виконавчий комітет Дмитрушківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Дмитрушки   Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3683. Виконавчий комітет Доброводівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Доброводи  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-2840. Виконавчий комітет Дубівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Дубова  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3079. Виконавчий комітет Заячківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Заячківка Бабанського   району Черкаської області 

Ф. Р-1390. Виконавчий комітет Іванівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Іванівка  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3507. Виконавчий комітет Колодистенської сільської Ради народних депутатів,  

с. Колодисте  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-4644. Виконавчий комітет Коржівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Коржова Бабанського   району Черкаської області 

Ф. Р-4643. Виконавчий комітет Коржово-Кутської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Коржовий Кут Бабанського   району Черкаської області 

Ф. Р-3078. Виконавчий комітет Коржово-Слобідської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Коржова Слобідка  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3684. Виконавчий комітет Косенівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Косенівка  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-1391. Виконавчий комітет Кочержинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Кочержинці  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-1379. Виконавчий комітет Кочубіївської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Кочубіївка  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-1386. Виконавчий комітет Краснопільської сільської Ради народних депутатів,  

с. Краснопілка  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-4458. Кузьмино-Гребельський сільський виконавчий комітет Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Кузьмина Гребля Ладижинського 

району Київської області 

Ф. Р-3509. Виконавчий комітет Ладижинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Ладижинка  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3504. Виконавчий комітет Любашівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Любашівка  Ладижинського   району Черкаської області 

Ф. Р-2782. Виконавчий комітет Максимівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Максимівка Ладижинського   району Черкаської області 

Ф. Р-3685. Виконавчий комітет Оксанинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Оксанина  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-4757. Виконавчий комітет Осітнянської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Осітна Ладижинського   району Черкаської області 

Ф. Р-3686. Виконавчий комітет Острівецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Острівець  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-1384. Виконавчий комітет Паланської сільської Ради народних депутатів,  

с. Паланка  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-1389. Виконавчий комітет Піковецької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Піковець  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-1381. Виконавчий комітет Полянецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Полянецьке  Уманського   району Черкаської області 
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Ф. Р-3086. Виконавчий комітет Посухівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Посухівка Ладижинського   району Черкаської області 

Ф. Р-1380. Виконавчий комітет Пугачівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Пугачівка  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3687. Виконавчий комітет Рижавської сільської Ради народних депутатів,  

с. Рижавка  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3088. Виконавчий комітет Рогівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Рогова Бабанського   району Черкаської області 

Ф. Р-1392. Виконавчий комітет Родниківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Родниківка  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3688. Виконавчий комітет Ропотуської сільської Ради народних депутатів,  

с. Ропотуха  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3080. Виконавчий комітет Свинарської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Свинарка Бабанського   району Черкаської області 

Ф. Р-1393. Виконавчий комітет Собківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Собківка  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-1385. Виконавчий комітет Старобабанської сільської Ради народних депутатів,  

с. Старі Бабани  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3087. Виконавчий комітет Степківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Степківка Ладижинського   району Черкаської області 

Ф. Р-3511. Виконавчий комітет Сушківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Сушківка  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3084. Виконавчий комітет Танської сільської Ради народних депутатів,  

с. Танське  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3505. Виконавчий комітет Текучанської сільської Ради народних депутатів,  

с. Текуча  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3512. Виконавчий комітет Томашівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Томашівка  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3083. Виконавчий комітет Фурманської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Фурманка Ладижинського   району Черкаської області 

Ф. Р-3508. Виконавчий комітет Черповодської сільської Ради народних депутатів,  

с. Черповоди  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-3081. Виконавчий комітет Шаринської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Шарин Ладижинського   району Черкаської області 

Ф. Р-3513. Виконавчий комітет Юрківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Юрківка  Уманського   району Черкаської області 

Ф. Р-1383. Виконавчий комітет Яроватської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Яроватка  Уманського   району Київської області 

Ф. Р-3510. Виконавчий комітет Ятранівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Ятранівка  Уманського   району Черкаської області 

 

Христинівського  району 

 

Ф. Р-4610. Виконавчий комітет Босівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Босівка 

Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4919. Виконавчий комітет Ботвинівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Ботвинівка Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-5002. Виконавчий комітет Великосевастьянівської сільської Ради народних депутатів, 

с. Велика Севастьянівка Христинівського району Черкаської області 
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Ф. Р-4998. Виконавчий комітет Вербуватської сільської Ради народних депутатів,  

с. Вербувата Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4883. Виконавчий комітет Верхняцької селищної Ради народних депутатів,  

смт. Верхнячка  Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4758. Виконавчий комітет Вікторівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Вікторівка Христинівського району Київської області 

Ф. Р-4604. Виконавчий комітет Голяківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Голяки Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-5004. Виконавчий комітет Заячківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Заячківка Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4337. Виконавчий комітет Івангородської сільської Ради народних депутатів,  

с. Івангород Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4756. Виконавчий комітет Кузьмино-Гребельської сільської Ради народних депутатів, 

с. Кузьмина Гребля Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4882. Виконавчий комітет Ліщинівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Ліщинівка Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4999. Виконавчий комітет Малоіванівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Мала Іванівка Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4340. Виконавчий комітет Малосевастьянівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Мала Севастьянівка Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4605. Виконавчий комітет Орадівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Орадівка Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4755. Виконавчий комітет Пеніжківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Пеніжкове Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4611. Виконавчий комітет Притикської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Притика Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4603. Виконавчий комітет Розсішківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Розсішки Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-5000. Виконавчий комітет Синицької сільської Ради народних депутатів,  

с. Синиця Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4493. Виконавчий комітет Сичівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Сичівка Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4606. Виконавчий комітет Талалаївської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Талалаївка Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4609. Виконавчий комітет Углуватської сільської Ради народних депутатів,  

с. Углуватка Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4608. Виконавчий комітет Ухожанської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Ухожа Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4882. Виконавчий комітет Христинівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Христинівка Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-2137. 

 

Ф. Р-4612. Виконавчий комітет Чайківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Чайківка Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4607. Виконавчий комітет Шельпахівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Шельпахівка Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-4759. Виконавчий комітет Шукайводської сільської Ради народних депутатів,  

с. Шукайвода Христинівського району Черкаської області 
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Ф. Р-4881. Виконавчий комітет Ягубецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Ягубець Христинівського району Черкаської області 

 

Черкаського  району 

 

Ф. Р-3397. Виконавчий комітет Байбузівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Байбузи Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-2576. Виконавчий комітет Березняківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Березняки Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-4116. Виконавчий комітет Білозірської сільської Ради народних депутатів,  

с. Білозір’я Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-1926. Виконавчий комітет Будищенської сільської Ради народних депутатів,  

с. Будище Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-2338. Виконавчий комітет Бузуківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Бузуків Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-1614. Виконавчий комітет Василицької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Василиця Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-1925. Виконавчий комітет Вергунівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Вергуни Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-1924. Виконавчий комітет Геронимівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Геронимівка Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-3859. Виконавчий комітет Дахнівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Дахнівка Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-3172. Виконавчий комітет Дубіївської сільської Ради народних депутатів,  

с. Дубіївка Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-3631. Виконавчий комітет Думанецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Думанці Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-1928. Виконавчий комітет Змагайлівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Змагайлівка Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-3396. Виконавчий комітет Ірдинської селищної Ради народних депутатів,  

смт. Ірдинь Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-3632. Виконавчий комітет Кумейківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Кумейки Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-1946. Виконавчий комітет Леськівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Леськи  Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-3254. Виконавчий комітет Лозівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Лозівок Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-4957. Виконавчий комітет Ломуватської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Ломувате Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-3860. Виконавчий комітет Мошнівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Мошни  Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-2334. Виконавчий комітет Нечаївської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Нечаївка  Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-2577. Виконавчий комітет Первомайської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Первомайське  Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-4121. Виконавчий комітет Руськополянської селищної Ради народних депутатів,  

с-ще  Руська Поляна  Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-4955. Виконавчий комітет Сагунівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Сагунівка  Черкаського району Черкаської області 
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Ф. Р-4303. Виконавчий комітет Свидівоцької сільської Ради народних депутатів,  

с. Свидівок  Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-558. Виконавчий комітет Софіївської сільської Ради народних депутатів,  

с. Софіївка  Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-3123. Виконавчий комітет Станіславчицької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Станіславчик  Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-559. Виконавчий комітет Степанківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Степанки  Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-562. Виконавчий комітет Талдицької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Талдики  Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-561. Виконавчий комітет Тубільцівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Тубільці  Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-3163. Виконавчий комітет Хацьківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Хацьки  Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-4956. Виконавчий комітет Хрещатинської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Хрещатик  Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-90. Виконавчий комітет Худяківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Худяки  Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-2333. Виконавчий комітет Хутірської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Хутори  Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-560. Виконавчий комітет Червонослобідської сільської Ради народних депутатів,  

с. Червона Слобода  Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-793. Виконавчий комітет Чорнявської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Чорнявка Чигиринського  району Кіровоградської області 

Ф. Р-2575. Виконавчий комітет Чорнявської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Чорнявка  Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-5252. Виконавчий комітет Шелепухської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Шелепухи  Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-413. Виконавчий комітет Яснозірської сільської Ради народних депутатів,  

с. Яснозір’я  Черкаського району Черкаської області 

 

Чигиринського  району 

 

Ф. Р-823. Виконавчий комітет Адамівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Адамівка Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-798. Виконавчий комітет Боровицької сільської Ради народних депутатів,  

с. Боровиця Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-797. Виконавчий комітет Бужинської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Бужин Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-799. Виконавчий комітет Вершацької сільської Ради народних депутатів,  

с. Вершаці Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-806. Виконавчий комітет Вітовської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Вітове Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-801. Виконавчий комітет Галаганівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Галаганівка Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-805. Виконавчий комітет Головківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Головківка Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-915. Виконавчий комітет Гущівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Гущівка Чигиринського  району Кіровоградської області 
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Ф. Р-2392. Виконавчий комітет Гущівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Гущівка Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-816. Виконавчий комітет Зам’ятницької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Зам’ятниця Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-819. Виконавчий комітет Іванівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Іванівка Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-803. Виконавчий комітет Івківецької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Івківці Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-802. Виконавчий комітет Калантаївської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Калантаїв Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-811. Виконавчий комітет Кожарківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Кожарки Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-809. Виконавчий комітет Красносільської сільської Ради народних депутатів,  

с. Красносілля Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-804. Виконавчий комітет Матвіївської сільської Ради народних депутатів,  

с. Матвіївка Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-821. Виконавчий комітет Медведівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Медведівка Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-810. Виконавчий комітет Мельниківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Мельники Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-796. Виконавчий комітет Мудрівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Мудрівка Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-812. Виконавчий комітет Новоселицької сільської Ради народних депутатів,  

с. Новоселиця Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-808. Виконавчий комітет Полуднівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Полуднівка Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-820. Виконавчий комітет Рацівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Рацеве Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-1342. Рексинський сільський виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Рексине Чигиринського району 

Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-794. Виконавчий комітет Розсошинської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Розсошинці Чигиринського району Черкаської області 

Ф. Р-795. Виконавчий комітет Сагунівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Сагунівка Чигиринського  району Кіровоградської області 

Ф. Р-807. Виконавчий комітет Стецівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Стецівка Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-800. Виконавчий комітет Суботівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Суботів Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-818. Виконавчий комітет Тарасівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Тарасівка Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-2906. Виконавчий комітет Тарасо-Григорівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Тарасо-Григорівка Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-813. Виконавчий комітет Тіньківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Тіньки Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-815. Виконавчий комітет Топилівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Топилівка Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-814. Виконавчий комітет Трушівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Трушівці Чигиринського  району Черкаської області 
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Ф. Р-817. Виконавчий комітет Худоліївської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Худоліївка Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-791. Виконавчий комітет Чигиринської сільської Ради депутатів трудящих,  

м. Чигирин Кіровоградської  області 

Ф. Р-792. Виконавчий комітет Чмирівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Чмирівка Чигиринського  району Черкаської області 

Ф. Р-822. Виконавчий комітет Шабельницької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Шабельники Чигиринського  району Черкаської області 

 

Чорнобаївського  району 

 

Ф. Р-1117. Виконавчий комітет Бакаївської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Бакаєве Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-4078. Виконавчий комітет Богодухівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Богодухівка Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2050. Виконавчий комітет Бузьківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Бузьки Іркліївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2072. Виконавчий комітет Васютинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Васютинці Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-3258. Виконавчий комітет Великобурімської сільської Ради народних депутатів,  

с. Велика Бурімка Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-1111. Виконавчий комітет Великоканівецької сільської Ради народних депутатів,  

с. Великі Канівці Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2883. Виконавчий комітет Вереміївської сільської Ради народних депутатів,  

с. Вереміївка Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2056. Виконавчий комітет Воронинської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Воронинці Іркліївського  району Черкаської області 

Ф. Р-5442. Виконавчий комітет Галицької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Галицьке Градизького  району Полтавської області 

Ф. Р-5358. Виконавчий комітет Городської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Городське Градизького  району Полтавської області 

Ф. Р-5443. Виконавчий комітет Гусинської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Гусине Градизького  району Полтавської області 

Ф. Р-2057. Виконавчий комітет Демківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Демки Іркліївської  району Черкаської області 

Ф. Р-2884. Виконавчий комітет Жовнинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Жовнине  Чорнобаївського   району Черкаської області 

Ф. Р-2060. Виконавчий комітет Загородищенської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Загородище  Іркліївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2052. Виконавчий комітет Іркліївської сільської Ради народних депутатів,  

с. Іркліїв Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2885. Виконавчий комітет Кліщинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Кліщинці Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2073. Виконавчий комітет Котлівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Котлів Іркліївського  району Полтавської області 

Ф. Р-1106. Виконавчий комітет Красенівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Красенівка Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2065. Виконавчий комітет Крутьківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Крутьки Чорнобаївського   району Черкаської області 
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Ф. Р-3261. Виконавчий комітет Ленінської сільської Ради народних депутатів,  

с. Ленінське Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2071. Виконавчий комітет Лихолітської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Лихоліти Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-1104. Виконавчий комітет Лукашівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Лукашівка Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2059. Виконавчий комітет Лящівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Лящівка Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-1107. Виконавчий комітет Малобурімської сільської Ради народних депутатів,  

с. Мала Бурімка Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-1115. Виконавчий комітет Малоканівецької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Малі Канівці Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-1113. Виконавчий комітет Мар’янівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Мар’янівка Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-5441. Виконавчий комітет Матвіївської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Матвіївка Градизького  району Полтавської області 

Ф. Р-2067. Виконавчий комітет Мельниківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Мельники Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2066. Виконавчий комітет Митьківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Митьки Іркліївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2053. Виконавчий комітет Мойсинської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Мойсинці  Іркліївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2074. Виконавчий комітет Москаленської сільської Ради народних депутатів,  

с. Москаленки Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-1114. Виконавчий комітет Мохнацької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Мохнач Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2058. Виконавчий комітет Мутихської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Мутихи Іркліївського   району Черкаської області 

Ф. Р-2051. Виконавчий комітет Наліснянської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Налісні Іркліївського  району Полтавської області 

Ф. Р-3260. Виконавчий комітет Новожитівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Нове Життя Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-1109. Виконавчий комітет Новоселицької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Новоселиця Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-4514. Виконавчий комітет Новоукраїнської сільської Ради народних депутатів,  

с. Новоукраїнка Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2063. Виконавчий комітет Першотравневої сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Першотравневе Іркліївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2055. Виконавчий комітет Пищиківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Пищики Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-3259. Виконавчий комітет Придніпровської сільської Ради народних депутатів,  

с. Придніпровське  Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2064. Виконавчий комітет Ревбинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Ревбинці Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-1116. Виконавчий комітет Савківської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Савківка Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2061. Виконавчий комітет Самовицької сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Самовиця Іркліївського  району Черкаської області 
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Ф. Р-2069. Виконавчий комітет Скородистенської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Скородистик Іркліївського  району Черкаської області 

Ф. Р-3262. Виконавчий комітет Старівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Старе Іркліївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2068. Виконавчий комітет Староковрайської сільської Ради народних депутатів,  

с. Старий Коврай Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-1108. Виконавчий комітет Тарасівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Тарасівка Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2886. Виконавчий комітет Тимченківської сільської Ради  народних депутатів,  

с. Тимченки Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-1105. Виконавчий комітет Франківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Франківка Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-1110. Виконавчий комітет Хрестителівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Хрестителеве Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2062. Виконавчий комітет Червоносільської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Червоносілля Іркліївського  району Полтавської області 

Ф. Р-2054. Виконавчий комітет Червонохиженської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Червонохиженці Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2070. Виконавчий комітет Чехівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Чехівка Чорнобаївського  району Полавської області 

Ф. Р-1112. Виконавчий комітет Чорнобаївської селищної Ради народних депутатів,  

смт. Чорнобай  Чорнобаївського  району Черкаської області 

 

Шполянського   району 

 

Ф. Р-1317. Виконавчий комітет Антонівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Антонівка Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-2163. Виконавчий комітет Буртівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Бурти  Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-86. Виконавчий комітет Васильківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Васильків Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-2164. Виконавчий комітет Васильківської-2 сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Васильків Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-1321. Виконавчий комітет Веселокутської сільської Ради народних депутатів,  

с. Веселий Кут Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-1312. Виконавчий комітет Вітязівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Вітязеве Мокрокалигірського  району Черкаської області 

Ф. Р-2852. Виконавчий комітет Водянської сільської Ради народних депутатів,  

с. Водяне Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-2849. Виконавчий комітет Журавської сільської Ради народних депутатів,  

с. Журавка Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-2170. Виконавчий комітет Іскренської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Іскрене Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-1316. Виконавчий комітет Кавунівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Кавунівка Мокрокалигірського  району Київської області 

Ф. Р-2854. Виконавчий комітет Капустинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Капустине Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-1319. Виконавчий комітет Коротинської сільської Ради народних депутатів,  

с. Коротине Мокрокалигірського  району Черкаської області 
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Ф. Р-2645. Кримський сільський виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Кримки  Кам’янського  району 

Кіровоградської області 

Ф. Р-3531 Виконавчий комітет Кримківської сельської Ради народних депутатів,  

с. Кримки Шполянського району Черкаської області 

Ф. Р-2158. Виконавчий комітет Лебединської сільської Ради народних депутатів,  

с. Лебедин Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-2847. Виконавчий комітет Лип’янської сільської Ради народних депутатів,  

с. Лип’янка Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-2850. Виконавчий комітет Лозуватської сільської Ради народних депутатів,  

с. Лозуватка Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-2160. Виконавчий комітет Мар’янівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Мар’янівка Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-2856. Виконавчий комітет Маслівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Маслове Златопільського  району Черкаської області 

Ф. Р-2165. Виконавчий комітет Матусівської-1 сільської Ради народних депутатів,  

с. Матусів Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-2159. Виконавчий комітет Матусівської-2 сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Матусів Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-2855. Виконавчий комітет Межигірської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Межигірка Златопільського  району Черкаської області 

Ф. Р-2162. Виконавчий комітет Надточаївської сільської Ради народних депутатів,  

с. Надточаївка Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-1016. Виконавчий комітет Нечаївської сільської Ради народних депутатів,  

с. Нечаївка Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-2161. Виконавчий комітет Сердегівської сільської Ради депутатів трудящих,  

с. Сердегівка Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-2166. Виконавчий комітет Сигнаївської сільської Ради народних депутатів,  

с. Сигнаївка Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-2169. Виконавчий комітет Скотарівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Скотареве Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-1320. Виконавчий комітет Соболівської сільської Ради народних депутатів,  

с. Соболівка Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-2859. Виконавчий комітет Станіславчицької сільської Ради народних депутатів,  

с. Станіславчик Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-2167. Виконавчий комітет Терешківської сільської Ради народних депутатів,  

с. Терешки  Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-2853. Виконавчий комітет Товмацької сільської Ради народних депутатів,  

с. Товмач  Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-2858. Виконавчий комітет Топильнянської сільської Ради народних депутатів,  

с. Топильна  Шполянського  району Черкаської області 

Ф. Р-2857. Виконавчий комітет Ярославської сільської Ради народних депутатів,  

с. Ярославка  Шполянського  району Черкаської області 

 

 

Виборчі комісії до Рад та по виборах народних депутатів України 

 

Ф. Р-5837. Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів України 

Городищенського виборчого округу № 195, м. Городище Черкаської області 
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Ф. Р-5938. Окружна виборча комісія  одномандатного виборчого округу № 195 по виборах 

народних депутатів України, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-1608. Окружна і дільничні виборчі комісії по виборах в Верховну Раду УРСР 

(скликання 1955р.) Драбівського виборчого округу 

Ф. Р-979. Окружна і дільничні виборчі комісії по виборах у Верховну Раду СРСР 

Золотоніського округу Черкаської області 

Ф. Р-5847. Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів України 

Золотоніського виборчого  округу № 196, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-5937. Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 196 по виборах 

народних депутатів України, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-3273. Виборча комісія по виборах до Смілянської міської ради депутатів трудящих, 

м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-5850. Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів України  

Смілянського виборчого округу № 197, м. Сміла  Черкаської області 

Ф. Р-5942. Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 197 по виборах 

народних депутатів України, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-5872. Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів України 

Тальнівського виборчого округу № 198, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-5936. Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 198 по виборах 

народних депутатів України, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-5853. Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів України Уманського 

виборчого округу № 199, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5940. Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 199 по виборах 

народних депутатів України, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5845. Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів України 

Придніпровського виборчого округу № 200 міста Черкаси, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-5846. Окружна виборча комісія по виборах народних депутатів України Соснівського 

виборчого округу № 201 міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5939. Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 200 по виборах 

народних депутатів України, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5944. Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 201 по виборах 

народних депутатів України, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-543. Чигиринська повітова виборча комісія по виборах земських  гласних, м. 

Чигирин Київської губернії 

Ф. Р-1606. Окружні рахункові комісії по виборах народних суддів і уповноважені 

виконавчого комітету депутатів трудящих Шрамківського району Черкаської 

області 

Ф. Р-1607. Виборча комісія по виборах в місцеві Ради депутатів трудящих Шрамківського 

району 

 

Виборчі комісій по виборах  Президента 

 

Ф. Р-5882. Територіальна виборча комісія по виборах Президента України  

Городищенського територіального виборчого округу № 197, м. Городище 

Черкаської  області 

Ф. Р-5967. Територіальна виборча комісія  територіального виборчого округу № 199 по 

виборах Президента України, м. Городище Черкаської області 
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Ф. Р-5965. Територіальна виборча комісія  територіального виборчого округу № 200 по 

виборах Президента України, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-5852. Територіальна виборча комісія  по виборах Президента України Смілянського 

виборчого округу № 199, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-5970. Територіальна виборча комісія  територіального виборчого округу № 201 по 

виборах Президента України, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-5881. Територіальна виборча комісія по виборах Президента України Тальнівського 

територіального виборчого округу №200, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-5968. Територіальна виборча комісія  територіального виборчого округу № 202 по 

виборах Президента України, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-5880. Територіальна виборча комісія по виборах Президента України Уманського 

територіального виборчого округу № 201, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5966. Територіальна виборча комісія  територіального виборчого округу № 203 по 

виборах Президента України, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5875. Територіальна виборча комісія по виборах  Президента України виборчого 

округу № 195, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5876. Територіальна виборча комісія по виборах  Президента України виборчого 

округу № 196, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5963. Територіальна виборча комісія  територіального виборчого округу № 197 по 

виборах Президента України, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5964. Територіальна виборча комісія  територіального виборчого округу № 198 по 

виборах Президента України, м. Черкаси Черкаської області 

 

Комісії з народних  референдумів 

 

Ф. Р-5877. Черкаська обласна комісія з всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою, м. Черкаси Черкаської області 

 

Органи  робітничо-селянської інспекції 

 

Ф. Р-2683. Звенигородський відділ Київської губернської робітничо-селянської інспекції, 

м. Звенигородка Київської губернії 

Ф. Р-2116. Монастирищенська районна робітничо-селянська інспекція, м. Монастирище 

Уманського округу 

Ф. Р-142. Черкаська повітова робітничо-селянська інспекція, м. Черкаси Київської 

губернії  

Ф. Р-143. Черкаська районна контрольна комісія КП(б)України – робітничо-селянська 

інспекція, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-1058. Чигиринська районна контрольна комісія КП(б)України – робітничо-селянська 

інспекція, м. Чигирин Київської області 

Ф. Р-134. Шевченківська (Черкаська) окружна контрольна комісія – робітничо-селянська 

інспекція, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

 

Комітети партійно-державного і народного контролю 

 

Обласні  комітети партійно-державного контролю 

 

Ф. Р-2504. Група комісії радянського контролю Ради Міністрів УРСР по Черкаському 

економічному адміністративному районі, м. Черкаси Черкаської області 
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Ф. Р-2602 Комітет партійно-державного контрою Черкаського промислового обкому 

Компартії України і обласному виконкому, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2603. Комітет партійно-державного контролю Черкаського сільського обкому 

Компартії України і обласного виконкому, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2830. Черкаський обласний комітет народного контрою, м. Черкаси Черкаської 

області 

 

Районні та міські комітети партійно-державного і народного контролю 

 

Ф. Р-3487. Комітет партійно-державного контролю по Ватутінській  промислово-

виробничій зоні, м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-4523. Городищенський районний комітет народного контролю, м. Городище 

Черкаської області 

Ф. Р-4488. Драбівський районний комітет народного контролю, смт. Драбів Драбівського 

району Черкаської області 

Ф. Р-4548. Жашківський районний комітет народного контролю м. Жашків Черкаської 

області 

Ф. Р-3488. Звенигородський районний комітет народного контролю, м. Звенигородка 

Черкаської області 

Ф. Р-4269. Комітет партійно-державного контролю по Золотоніській промислово-

виробничій зоні, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-4270. Золотоніський районний комітет народного контролю, м. Золотоноша 

Черкаської області 

Ф. Р-4043. Кам’янський районний комітет народного контролю, м. Кам’янка Черкаської 

області 

Ф. Р-3696. Канівський міський комітет народного контролю, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-4007. Катеринопільський районний комітет народного контролю, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-3618. Корсунь-Шевченківський районний комітет народного контролю, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-4158. Лисянський районний комітет народного контролю, смт. Лисянка Лисянського 

району Черкаської області 

Ф. Р-4506. Маньківський районний комітет народного контролю, смт. Маньківка 

Маньківського району Черкаської області 

Ф. Р-5111. Монастирищенський районний комітет народного контролю, м. Монастирище 

Черкаської області 

Ф. Р-4122. Смілянський районний комітет народного контролю, м. Сміла Черкаської 

області 

Ф. Р-4143. Смілянський міський комітет народного контролю, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-5117. Тальнівський районний комітет народного контролю, м. Тальне Черкаської 

області 

Ф. Р-4347. Уманський міський комітет народного контролю, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5455. Уманський районний комітет народного контролю, м. Умань Черкаської 

області 

Ф. Р-5001. Христинівський районний комітет народного контролю, м. Христинівка 

Черкаської області 

Ф. Р-3756. Черкаський міський комітет народного контролю, м. Черкаси Черкаської 

області 
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Ф. Р-4485. Черкаський районний комітет народного контролю, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-5481. Придніпровський районний комітет народного контролю міста Черкаси,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5492. Соснівський районний комітет народного контролю міста Черкаси, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-2905. Чигиринський районний комітет народного контролю, м. Чигирин Черкаської 

області 

Ф. Р-4513. Чорнобаївський районний комітет народного контролю, смт. Чорнобай 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Ф. Р-3956. Шполянський районний комітет народного контролю, м. Шпола Черкаської 

області 

 

Установи  релігійного  культу 

 

Ф. Р-443. Богуславська повітова церковна рада Української автокефальної православної 

церкви, м-ко Богуслав Корсунського округу Київської губернії 

Ф. Р-471. Канцелярія єпископа Черкаської єпархії, м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-4189. Уповноважений ради у справах російської православної церкви  при Раді 

Міністрів СРСР по Черкаській області, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4190. Уповноважений ради у справах релігійних культів  при Раді Міністрів СРСР по 

Черкаській області, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4191. Уповноважений ради у справах релігій  при Раді Міністрів СРСР по Черкаській 

області, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-442. Шевченківська окружна церковна Рада Української автокефальної 

православної церкви, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-1655. Окружний антирелігійний гурток при агітпромі Шевченківського окружного 

партійного комітету, м. Корсунь Київської губернії 

 

Оборона 

 

Ф. Р-4440. Шевченківська окружна військова нарада, м. Корсунь Київської губерній 

Ф. Р-2523. Штаб Чигиринського гарнізону Червоного козацтва, м. Чигирин Київської 

губерній 

 

Військовий  комісаріат 

 

Ф. Р-2259. Васютинський  волосний військовий комісаріат, с. Васютинці Золотоніського 

повіту Кременчуцької губерній 

Ф. Р-3472. Жовнинський  волосний військовий комісаріат, с. Жовнине Золотоніського 

повіту Полтавської губерній 

Ф. Р-1667. Золотоніський  повітовий військовий комісаріат, с. Золотоноша Кременчуцької 

губерній 

Ф. Р-1668. Третій Золотоніський територіальний батальйон Золотоніського повітового 

військового комісаріату, м. Золотоноша Кременчуцької губернії 

Ф. Р-1868. Управління Золотоніського повітового військового начальника, м. Золотоноша 

Полтавської губерній 

Ф. Р-2403. Кам’янський районний військовий комісаріат, с. Кам’янка Кам’янського 

району Кіровоградської області 
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Ф. Р-2787. Канівський повітовий військовий комісаріат, м. Канів Київської  губерній 

Ф. Р-1731. Ковалівський волосний повітового військовий комісаріат, с. Ковалівка 

Пирятинського  повіту Полтавської губерній 

Ф. Р-4445. Корсунський повітовий військовий комісаріат, м. Корсунь Київської губернії 

Ф. Р-2812. Кузьмино-Гребельський волосний військовий комісаріат, с. Кузьмина Гребля  

Уманського повіту Київської губернії 

Ф. Р-2257. Уманський повітовий військовий комісаріат, м. Умань Київської губерній 

Ф. Р-4444. Христинівський районний військовий комісаріат, м. Христинівка Київської 

губернії 

Ф. Р-2494. Черкаський районний військовий комісаріат, м. Черкаси Шевченківського 

(Черкаського) округу 

Ф. Р-2258. Комісаріат у військових справах при Черкаському повітовому виконавчому 

комітеті Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси 

Київської губернії 

Ф. Р-1646. Чигиринський повітовий військовий комісаріат, м. Чигирин Кременчуцької 

губернії 

Ф. Р-2405. Чигиринський районний військовий комісаріат, м. Чигирин Кіровоградської 

області 

Ф. Р-989. Шабельницький волосний військовий комісаріат, с. Шабельники 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

 

Органи  військово-продовольчого постачання 

 

Ф. Р-2783. Звенигородська повітова особлива військово-продовольча комісія,  

м. Звенигородка Київської губернії 

Ф. Р-484. Особлива продовольча комісія Звенигородського повітового виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,  

м. Звенигородка Київської губернії 

Ф. Р-4459. Уповноважений Київського губернського управління військово-продовольчого 

постачання по Звенигородському повіту, м. Звенигородка Київської губернії 

Ф. Р-2790. Звенигородський повітовий військово-продовольчий транспорт Київського 

губернського управління військово-продовольчого постачання,  

м. Звенигородка Київської губернії 

Ф. Р-1752. Золотоніська повітова особлива військово-продовольча комісія з постачання 

Червоної Армії Південно-Західного фронту, м.Золотоноша Кременчуцької 

губернії 

Ф. Р-1705. Уповноважений Кременчуцького губернського відділу військово-

продовольчого постачання по Золотоніському повіті, м. Золотоноша 

Кременчуцької губернії 

Ф. Р-2739. Канівський зсипний пункт Київської губернської військово-продовольчої 

комісії, м. Канів Київської губернії 

Ф. Р-2491. Уповноважений Черкаської особливої районної продовольчої комісії 14-ої армії 

по Смілянському підрайону, м. Сміла Київської губернії 

Ф. Р-4465. Смілянський районний ввійськово-продовольчого постачання при Черкаському 

повітовому відділі військово-продовольчого постачання, м. Сміла 

Ф. Р-4466. Уповноважений Київського губернського управління військово-продовольчого 

постачання по Уманському повіту, м. Умань Київської губернії 

Ф. Р-2816. Уманський повітовий продовольчий комітет,  військово-продовольчого 

постачання по Уманському повіту,  м. Умань  Київської  губернії 
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Ф. Р-2490. Черкаський повітовий відділ військово-продовольчого постачання Київського 

губернського управління військово-продовольчого постачання, м. Черкаси 

Київської губернії 

Ф. Р-424. Черкаська повітова особлива  військово-продовольча комісія,  м. Черкаси 

Кременчуцької губернії 

Ф. Р-1647. Уповноважений по Чигиринському повіті Кременчуцького губернського 

відділу військово-продовольчого постачання, м-ко Кам’янка Чигиринського 

повіту 

Ф. Р-1648. Чигиринський повітовий відділ військово-продовольчого постачання,  

м. Чигирин Кременчуцької губернії 

Ф. Р-2832. Шевченківська окружна продовольча комісія, 

 

Військово-продовольчі  залізничні пункти і магазини 

 

Ф. Р-2769. Військово-продовольчий магазин Звенигородського повітового військового 

комісаріату, м. Звенигородка Київської губернії 

Ф. Р-2597. Уманський залізничний військово-продовольчий пункт, м. Умань Київської 

губернії 

Ф. Р-2762. Військово-продовольчий магазин Уманського повітового військового 

комісаріату, м. Умань Київської губернії 

Ф. Р-2596. Христинівський залізничний військово-продовольчий пункт, с. Христинівка 

Уманського повіту Київської губернії 

Ф. Р-2766. Військово-продовольчий магазин Черкаського повітового військового 

комісаріату, м. Черкаси Київської губернії 

 

Цивільна оборона 

 

Ф. Р-4582. Штаб цивільної оборони Черкаської області і міста Черкаси, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-715. Золотоніська гідрометеорологічна станція Українського управління 

гідрометеорологічної служби УРСР, м. Золотоноша Полтавської області 

 

 Охорона  державної безпеки  і  громадського  порядку 

 

Органи  державної  безпеки 

 

Ф. Р-5625. Управління служби безпеки України в Черкаській області, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-1340. Чигиринська  повітова  надзвичайна комісія, м. Чигирин Київської губернії 

Ф. Р-990. Штаб  Побережанської районної дільниці по боротьбі з бандитизмом 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-357. Черкаська повітова комісія по боротьбі з дезертирством при Черкаському 

повітовому військовому комісаріату, м. Черкаси Київської губернії 

 

Політвідділи,  політбюро 

 

Ф. Р-2863. Бобринський районний політичний відділ, ст.Бобринська Черкаського повіту 

Київської губернії 



2869 

 

Ф. Р-358. Звенигородське повітове політичне бюро по боротьбі з контрреволюцією, 

спекуляцією та злочинами по посаді, м. Звенигородка   Київської губернії 

Ф. Р-4441. Звенигородське  повітове  політичне  бюро, м. Звенигородка Київської губернії 

 

Комендатури  військ  ДПУ  з  охорони  цукрових  заводів 

 

Ф. Р-2551. Управління військового коменданта Балакліївського цукрвого заводу,  

с. Балаклія Черкаського повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-4449. Комендатура Верхняцького цукрового заводу військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України 

Ф. Р-2763. Комендатура Вільховецького цукрового комбінату військ ДПУ по охороні 

цукрової  промисловості  України, с. Вільховець Звенигородського повіту 

Київської  губернії 

Ф. Р-2772. Комендатура Городищенського 22-го цукрового комбінату військ ДПУ по 

охороні цукрової промисловості України, м. Городище Київської губернії 

Ф. Р-4446. Комендатура Іваньківського цукрового заводу військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, с. Іваньки Уманського району Київської губернії 

Ф. Р-2780. Комендатура Киселівського цукрового заводу військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, с. Киселівка Звенигородського району Київської 

губернії 

Ф. Р-2771. Комендатура 3-го Корсунського куща цукрового заводу військ ДПУ по охороні 

цукрової промисловості України, м. Корсунь Київської губернії 

Ф. Р-2734. Комендатура 13-го Краснопільського цукрового комбінату військ ДПУ по 

охороні цукрової промисловості України, с. Красносілля Чигиринського повіту  

Київської губернії 

Ф. Р-2248. Комендатура 6-го кущового управління цукрової промисловості Правобережної 

України військ ДПУ по охороні цукрової промисловості на Україні, м. 

Монастирище Київської губернії 

Ф. Р-2761. Комендатура Майданецького цукрового заводу військ ДПУ по охороні 

цукрової промисловості України, с. Майданівка Уманського району Київської 

губернії 

Ф. Р-2736. Комендатура Мартинівського цукрового заводу військ ДПУ по охороні 

цукрової промисловості України, с. Мартинівка Шевченківського округу 

Київської губернії 

Ф. Р-4448. Комендатура Мар’їно-Городищенського цукрового заводу військ ДПУ по 

охороні цукрової промисловості України, с. Матинівка Шевченківського 

округу Київської губернії 

Ф. Р-2773. Комендатура Нобутівського цукрового заводу військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, с. Набутів Шевченківського округу Київської губернії 

Ф. Р-2764. Комендатура Поташнянського цукрового заводу військ ДПУ по охороні 

цукрової промисловості України, с. Поташня Канівського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-4447. Комендатура Почапинського цукрового заводу військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, с. Поташня  Канівського повіту Київської губернії 

Ф. Р-2760. Комендатура Рижавського цукрового заводу військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, с. Рижавка Уманського повіту Київської губернії 

Ф. Р-2749. Комендатура Селищанського цукрового заводу 3-го куща військ ДПУ по 

охороні цукрової промисловості України,  хут. Селищанський Шевченків-

ського округу Київської губернії 
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Ф. Р-2849. Комендатура Сидорівського цукрового заводу військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, с. Сидорівка Шевченківського округу Київської 

губернії 

Ф. Р-2786. Управління коменданта 3-го Смілянського району Правобережної області 

військ ДПУ по охороні цукрової промисловості України, м. Сміла Київської 

губернії 

Ф. Р-2735. Комендатура Смілянського державного цукрового заводу військ ДПУ по 

охороні цукрової промисловості України, м. Сміла Київської губернії 

Ф. Р-4442. Управління коменданта 4-го Смілянського куща цукрового заводу військ ДПУ 

по охороні цукрової промисловості України, м. Сміла Київської губернії 

Ф. Р-2759. Комендатура Тальнівського цукрового заводу військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, м. Тальне Київської губернії 

Ф. Р-2747. Комендатура 5-го Уманського куща цукрового заводу військ ДПУ по охороні 

цукрової промисловості України, м. Умань Київської губернії 

Ф. Р-2781. Комендатура Удицького цукрового заводу військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, ст. Удич Уманського повіту Київської губернії 

Ф. Р-2779. Комендатура Черкаського рафінадного заводу 4-го куща військ ДПУ по 

охороні цукрової промисловості України, м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-2748. Комендатура Шевченківського цукрового заводу 6-го Монастирищенського 

куща  військ ДПУ по охороні цукрової промисловості України, с. Шевченкове 

Уманського округу Київської губернії 

Ф. Р-2785. Комендатура Шполянського цукрового заводу військ ДПУ по охороні цукрової 

промисловості України, м-ко Шпола Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-4314. Управління військового коменданта Шрамківського державного цукрового 

заводу, с. Шрамківка Золотоніського повіту Полтавської губернії 

 

 Органи  охорони  громадського  порядку 

 

Управління  робітничо-селянської міліції 

 

Ф. Р-300. Управління Балакліївської волосної робітничо-селянської міліції, с. Балаклія 

Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-2741. Бобринське районне управління міліції Південно-Західної залізниці,  

ст. Бобринська Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-2757. Начальник міліції 3-ої  дільниці Бобринського району Південно-Західної 

залізниці, ст.Бобринська Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-2815. Начальник міліції 1-ої дільниці Бобринського району Південно-Західної 

залізниці, м. Біла Церква Київської губернії 

Ф. Р-280. Управління Богуславської повітової робітничо-селянської міліції, м. Богуслав 

Київської губернії 

Ф. Р-298. Управління Вергунівської волосної робітничо-селянської міліції, с. Вергуни 

Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-311. Управління Вільховецької волосної робітничо-селянської міліції, с. Вільховець 

Шевченківського повіту Київської губернії 

Ф. Р-290. Управління робітничо-селянської міліції 5-го Вільшанського району,  

м. Вільшана Звенигородського повіту Київської губернії 

Ф. Р-301. Управління Деренковецької волосної робітничо-селянської міліції,  

с. Деренковець Черкаського повіту Київської губернії 
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Ф. Р-304. Управління Дубіївської волосної робітничо-селянської міліції, с. Дубіївка 

Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-289. Управління робітничо-селянської міліції 3-го Катеринопільського району,  

с. Катеринопіль Звенигородського повіту Київської губернії 

Ф. Р-2833. Начальник міліції Звенигородської дільниці Південно-Західних залізниць,  

ст. Звенигородка Уманського повіту Київської губернії 

Ф. Р-284. Управління Звенигородської міської робітничо-селянської міліції,  

м. Звенигородка Київської губернії 

Ф. Р-281. Управління Звенигородської повітової робітничо-селянської міліції,  

м. Звенигородка Київської губернії 

Ф. Р-287. Управління 2-го району Звенигородської міської робітничо-селянської міліції,  

м. Звенигородка Київської губернії 

Ф. Р-1669. Золотоніська окружна  робітничо-селянська міліція, м. Золотоноша  

Полтавської губернії 

Ф. Р-1670. Золотоніська повітова  робітничо-селянська міліція, м. Золотоноша  

Кременчуцької губернії 

Ф. Р-996. Управління Кам’янської волосної робітничо-селянської міліції, м-ко Кам’янка 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-998. Управління Кам’янської дільничої робітничо-селянської міліції, м-ко Кам’янка 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-1008. Управління робітничо-селянської міліції 2-го Кам’янського району,  

м-ко Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-285. Управління Канівської міської робітничо-селянської міліції, м. Канів Київської 

губернії 

Ф. Р-291. Управління робітничо-селянської міліції 1-го Канівського району, м. Канів  

Київської губернії 

Ф. Р-274. Управління Корнилівської волосної робітничо-селянської міліції, с. Корнилівка 

Шевченківського повіту Київської губернії 

Ф. Р-288. Управління робітничо-селянської міліції 2-ої дільниці, м. Корсунь 

Богуславського повіту Київської губернії 

Ф. Р-279. Відділення радянської робітничо-селянської міліції і карного розшуку 

Шевченківського (Корсунського) окружного виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь 

Шевченківського округу Київської губернії 

Ф. Р-303. Управління Лебединської волосної робітничо-селянської міліції, с. Лебедин 

Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-1006. Управління робітничо-селянської міліції 1-го Лебединського району,  

с. Лебедин Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-297. Управління робітничо-селянської міліції Леськівського району, с. Леськи 

Черкаського району Черкаського округу Київської губернії 

Ф. Р-313. Управління Леськівської волосної робітничо-селянської міліції с. Леськи 

Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-296. Управління робітничо-селянської міліції Лисянського району, м-ко Лисянка 

Лисянського району Корсунського округу Київської губернії 

Ф. Р-362. Управління робітничо-селянської міліції 6-го Лисянського району,  

м-ко Лисянка Звенигородського повіту Київської губернії 

Ф. Р-995. Управління Медведівської волосної робітничо-селянської міліції,  

с. Медведівка Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 
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Ф. Р-306. Управління Межиріцької робітничо-селянської міліції, с. Межиріч  

Богуславського (Канівського) повіту Київської губернії 

Ф. Р-312. Управління Мліївської  робітничо-селянської міліції, с. Мліїв Черкаського 

повіту Київської губернії 

Ф. Р-2117. Монастирищенська районна робітничо-селянська міліція, м. Монастирище 

Уманського округу 

Ф. Р-275. Управління Орловецької волосної  робітничо-селянської міліції, с. Орловець 

Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-292. Управління робітничо-селянської міліції 5-го  Потоцького району, с. Потоки 

Катеринопільського району Уманського округу 

Ф. Р-307. Управління Райгородської волосної робітничо-селянської міліції, с. Райгород 

Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-277. Управління робітничо-селянської промислової міліції 4-го підрайону, м. Сміла 

Київської губернії 

Ф. Р-276. Управління Стеблівської падрайонної робітничо-селянської промислової 

міліції, м-ко Стеблів Богуславського (Канівського) повіту Київської губернії 

Ф. Р-999. Управління Суботівської волосної робітничо-селянської міліції, с. Суботів 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-305. Управління Сунківської волосної робітничо-селянської міліції, с. Сунки 

Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-293. Управління робітничо-селянської міліції 2-го Таганчанського району,  

м-ко Таганча Богуславського  повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-302. Управління Ташлицької волосної робітничо-селянської міліції, с. Ташлик 

Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-1002. Управління Телепинської містечкової робітничо-селянської міліції,  

м-ко Телепине Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-1010. Управління робітничо-селянської міліції 1-го Телепинського району,  

м-ко Телепине Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-1007. Управління робітничо-селянської міліції 2-го Телепинського району,  

м-ко Телепине Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-1000. Управління робітничо-селянської міліції 6-го Телепинського району,  

м-ко Телепине Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-997. Управління Триліської волосної робітничо-селянської міліції, с. Триліси 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-1009. Управління робітничо-селянської міліції 4-го Триліського району, с. Триліси 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-2399. Уманська окружна робітничо-селянська міліція, м. Умань Уманського округу 

Ф. Р-2774. Уманське районне відділення міліції Південно-Західної залізниці, м. Умань 

Київської губернії 

Ф. Р-2751. Начальник міліції 1-ої дільниці Уманського району Південно-Західної 

залізниці, ст. Христинівка Уманського повіту Київської губернії 

Ф. Р-273. Управління Худяківської волосної робітничо-селянської міліції, с. Худяки 

Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-2485. Управління Цибулівської районної робітничо-селянської міліції, м. Цибулів 

Цибулівського району Уманського округу 

Ф. Р-272. Управління Червонослобідської волосної робітничо-селянської міліції,  

с. Червона Слобода Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-278. Управління Черкаської окружної робітничо-селянської міліції, м. Черкаси 

Черкаського округу 
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Ф. Р-282. Управління Черкаської повітової робітничо-селянської міліції, м. Черкаси 

Черкаського округу Київської губернії 

Ф. Р-1001. Управління Чигиринської повітової робітничо-селянської міліції, м. Чигирин 

Кременчуцької губернії 

Ф. Р-1004. Управління робітничо-селянської міліції 6-го Шабельницького району,  

с. Шабельники Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-361. Управління робітничо-селянської міліції 3-го Шполянського району,  

м-ко Шпола Звенигородського повіту Київської губернії 

Ф. Р-299. Управління Яблунівської волосної робітничо-селянської міліції, с. Яблунівка 

Черкаського повіту Київської губернії 

 

Роти окремого стрілкового батальйону військ робітничо-селянської міліції 

 

Ф. Р-991. Перша рота окремого стрілкорвого батальйону військ робітничо-селянської 

міліції, м-ко Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-994. Сьома рота окремого стрілкорвого батальйону військ робітничо-селянської 

міліції, м-ко Кам’янка Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

 

Органи і установи відбуття покарання 

 

Ф. Р-1659. Звенигородський повітовий будинок громадянських примусових робіт,  

м. Звенигородка 

Ф. Р-2120. Бюро примусової праці  Монастирищенського районного виконавчого комітету 

Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Монастирище 

Уманського округу 

Ф. Р-2839. Уманський повітовий комітет по трудовій повинності, м. Умань Київської 

губернії 

Ф. Р-2326. Комітет по проведенню трудової повинності при Черкаському повітовому 

виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Черкаси Кременчуцької губернії 

 

Юстиція.  Суд.  Прокуратура.  Державний  арбітраж 

 

Ф. Р-2622. Президія Черкаської обласної колегії адвокатів Міністерства юстиції УРСР,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4181. Державний арбітраж Черкаської області Державного арбітражу УРСР,  

м. Черкаси Черкаської області 

Органи  юстиції. 

 

Ф. Р-191. Юридичний відділ Звенигородського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Звенигородка 

Київської губернії 

Ф. Р-2633. Відділ юстиції виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

 

Нотаріальні  контори 

 

Ф. Р-5300. Драбівська державна нотаріальна контора, смт. Драбів Драбівського району 

Черкаської області 
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Ф. Р-767. Звенигородська державна нотаріальна контора, м. Звенигородка Уманського 

округу   

Ф. Р-1689. Золотоніська державна нотаріальна контора, м. Золотоноша Полтавської 

губернії  

Ф. Р-182. Корсунська державна нотаріальна контора, м. Корсунь Київської області 

Ф. Р-5324. Корсунь-Шевченківська державна нотаріальна контора, м. Корсунь-

Шевченківський  Черкаської області 

Ф. Р-5525. Монастирищенська державна нотаріальна контора, смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 

Ф. Р-5355. Смілянська державна нотаріальна контора, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-5499. Уманська державна нотаріальна контора, м. Умань  Черкаської області 

Ф. Р-5340. Христинівська державна нотаріальна контора, м. Христинівка Черкаської 

області 

Ф. Р-180. Перша Черкаська державна нотаріальна контора, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5494. Черкаська районна державна нотаріальна контора, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-5489. Перша Черкаська державна нотаріальна контора, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5479. Друга Черкаська державна нотаріальна контора, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5530. Чигиринська державна нотаріальна контора, м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-181. Шполянська державна нотаріальна контора, м. Шпола Шевченківського 

(Корсунського) округу  

  

 Судові  органи 

 

Трибунали 

 

Ф. Р-1661. Особливий народний слідчий Полтавського губернського революційного 

трибуналу по Золотоніському округу 

 

Судові  земельні  комісії 

 

Ф. Р-2862. Гельмязівська районна судово-земельна комісія, с. Гельмязів Золотоніського 

округу Полтавської губернії 

Ф. Р-1716. Золотоніська окружна судово-земельна комісія, земельного управління 

Золотоніського окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Полтавської губернії 

Ф. Р-2119. Монастирищенська районна судово-земельна комісія, м. Монастирище 

Уманського округу 

Ф. Р-2486. Цибулівська районна судово-земельна комісія, м. Цибулів Уманського округу 

Ф. Р-2732. Черкаська повітова тимчасова земельно-ліквідаційна коміміся, м. Черкаси 

Київської губернії 

 

Народні  суди 

 

Ф. Р-4386. Народний суд Бабанського району, с. Бабанка Бабанського району Черкаської 

області 

Ф. Р-5515. Народний суд Городищенського району, м. Городище Черкаської області 
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Ф. Р-5539. Народний суд Драбівського району відділу юстиції виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, смт. Драбів Драбівського району 

Черкаської області 

Ф. Р-506. Звенигородська повітова рада народних суддів, ст. Звенигородка 

Звенигородського повіту Київської губернії 

Ф. Р-3471. Уповноважений Полтавського губернського суду по Золотоніському округу,  

м. Золотоноша Полтавської губернії 

Ф. Р-2262. Народний суд 2-ої дільниці Золотоніського округу, м. Золотоноша Полтавської 

губернії 

Ф. Р-3577. Народний суд Катеринопільського району, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-1688. Народний суд 7-ої дільниці, с. Ковалівка  Пирятинського повіту Полтавської 

губернії 

Ф. Р-4784. Наолдний суд Корсунь-Шевченківського району, м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 

Ф. Р-4387. Народний суд Ладижинського району, с. Ладижинка Ладижинського району 

Черкаської області 

Ф. Р-5167. Народний суд Лисянського району відділу юстиції виконавчого комітету 

Черкаської обласної ради депутатів трудящих, смт. Лисянка Лисянського 

району Черкаської області 

Ф. Р-454. Народний суд 2-ої дільниці Смілянського району, м. Сміла Київської області 

Ф. Р-5354. Народний суд міста Сміли відділу юстиції виконавчого комітету Черкаської 

обласної Ради депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-2482. Мировий суддя 9-ої дільниці Уманського округу, м. Тальне Уманського повіту 

Київської губернії 

Ф. Р-5348. Народний суд міста Умані відділу юстиції виконавчого комітету Черкаської 

обласної Ради депутатів трудящих, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4388. Народний суд Уманського району відділу юстиції виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-416. Народний суд 1-ої дільниці, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-494. Народний суд 1-ої дільниці Черкаського району, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-2634. Черкаський обласний суд Міністерства юстиції УРСР, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-5032. Народний суд відділу юстиції виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5478. Народний суд Придніпровського району міста Черкаси відділу юстиції 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5490. Народний суд Соснівського району міста Черкаси відділу юстиції виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-5529. Народний суд Чигиринського району відділу юстиції виконавчого комітету 

народних депутатів, м. Чигирин Черкаської області 

 

Органи  прокуратури 

 

Ф. Р-1718. Золотоніська окружна прокуратура, м. Золотоноша Полтавської губернії 

Ф. Р-2841. Прокуратура Черкаської області Прокуратури УРСР, м. Черкаси Черкаської 

області 
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Районні 

 

Ф. Р-5331. Прокурор Вільшанського району, с. Вільшана Вільшанського району 

Черкаської області 

Ф. Р-4521. Прокуратура Городищенського району Прокуратури Черкаської області,  

м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-5427. Прокуратура Драбівського району Прокуратури Черкаської області,  

смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-4363. Прокурор Жашківського району, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-4384. Прокуратура Звенигородського району Прокуратури Черкаської області,  

м. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-5053. Прокуратура Золотоніського району Прокуратури Черкаської області,  

м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-4044. Прокуратура Кам’янського району Прокуратури Черкаської області,  

м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-4741. Прокуратура Канівського району Прокуратури Черкаської області,  

м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-5172. Прокуратура Катеринопільського району Прокуратури Черкаської області,  

смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-4554. Прокуратура Корсунь-Шевченківського району Прокуратури Черкаської 

області, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-4365. Прокуратура Лисянського району Прокуратури Черкаської області,  

смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-5233. Прокуратура Маньківського району Прокуратури Черкаської області,  

смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Ф. Р-5187. Прокурор Мокрокалигірського району, с. Мокра Калигірка 

Мокрокалигірського району Київської області 

Ф. Р-3186. Прокуратура Монастирищенського району Прокуратури Черкаської області,  

м. Монастирище Черкаської області 

Ф. Р-4571. Прокуратура Смілянського району Прокуратури Черкаської області,  

м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-4354. Прокуратура Тальнівського району Прокуратури Черкаської області,  

м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-4394. Прокуратура Уманського району Прокуратури Черкаської області,  

м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4909. Прокуратура Христинівського району Прокуратури Черкаської області,  

м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-4958. Прокуратура Черкаського району Прокуратури Черкаської області,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4996. Прокуратура Чигиринського району Прокуратури Черкаської області,  

м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-5873. Прокуратура Чорнобаївського району Прокуратури Черкаської області,  

смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

 

Міські  і районні  в м. Черкаси 

 

Ф. Р-4400. Прокуратура міста Сміли Прокуратури Черкаської області,  

м. Сміла Черкаської області 



2877 

 

Ф. Р-4531. Прокуратура міста Умані Прокуратури Черкаської області,  

м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-3749. Прокуратура міста Черкаси Прокуратури Черкаської області,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5477. Прокуратура Придніпровського району міста Черкаси Прокуратури Черкаської 

області, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5488. Прокуратура Соснівського району міста Черкаси Прокуратури Черкаської 

області, м. Черкаси Черкаської області. 

 

 Планування.  Статистика. 
 

         Планові  комісії 

 

Обласна 

 

Ф. Р-3528. Планова комісія виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

 

Окружні 

 

Ф. Р-66. Планова комісія Шевченківського (Корсунського) окружного виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,  

м. Корсунь Шевченківського (Корсунського) округу 

Ф. Р-65. Планова комісія Шевченківського (Черкаського) окружного виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,  

м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

 

Районні 

 

Ф. Р-5059. Планова комісія виконавчого комітету Гельмязівської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області 

Ф. Р-2373. Планова комісія виконавчого комітету Городищенської районної Ради 

народних депутатів, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-3245. Планова комісія виконавчого комітету Драбівської районної Ради  народних 

депутатів, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-4549. Планова комісія виконавчого комітету Жашківської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-3486. Планова комісія виконавчого комітету Звенигородської районної Ради 

народних депутатів, м. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-2960. Планова комісія виконавчого комітету Золотоніської районної Ради народних 

депутатів, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-1176. Планова комісія виконавчого комітету Іркліївської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району Полтавської області 

Ф. Р-4677. Планова комісія виконавчого комітету Кам’янської районної Ради народних 

депутатів, м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-3433. Планова комісія виконавчого комітету Канівської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Канів Черкаської області 
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Ф. Р-4630. Планова комісія виконавчого комітету Катеринопільської районної Ради 

народних депутатів, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської 

області 

Ф. Р-4331. Планова комісія виконавчого комітету Корсунь-Шевченківської районної Ради 

народних депутатів, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-4366. Планова комісія виконавчого комітету Лисянської районної Ради народних 

депутатів, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4717. Планова комісія виконавчого комітету Маньківської районної Ради народних 

депутатів, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Ф. Р-4406. Планова комісія виконавчого комітету Мокрокалигірської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району 

Черкаської області 

Ф. Р-4433. Планова комісія виконавчого комітету Монастирищенської районної Ради 

народних депутатів, м. Монастирище Черкаської області 

Ф. Р-4422. Планова комісія виконавчого комітету Ротмистрівської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Ротмистрівка Ротмистрівського району Черкаської 

області 

Ф. Р-2940. Планова комісія виконавчого комітету Смілянської районної Ради народних 

депутатів, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-5789. Планова комісія виконавчого комітету Тальнівської районної Ради народних 

депутатів, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-3520. Планова комісія виконавчого комітету Уманської районної Ради народних 

депутатів, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4492. Планова комісія виконавчого комітету Христинівської районної Ради народних 

депутатів, м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-4486. Планова комісія виконавчого комітету Черкаської районної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-891. Планова комісія виконавчого комітету Чигиринської районної Ради народних 

депутатів, м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-5260. Планова комісія виконавчого комітету Чорнобаївської районної Ради народних 

депутатів, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

Ф. Р-2291. Планова комісія виконавчого комітету Шполянської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Шпола Черкаської області 

Ф. Р-5506. Планова комісія виконавчого комітету Шрамківської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області 

 

Міські 

 

Ф. Р-5871. Планова комісія виконавчого комітету Канівської міської Ради народних 

депутатів, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-2690. Планова комісія виконавчого комітету Смілянської міської Ради народних 

депутатів, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-3073. Планова комісія виконавчого комітету Уманської міської Ради народних 

депутатів, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-3239. Планова комісія виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних 

депутатів, м. ЧеркасиЧеркаської області 

 

Органи  статистики 
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Ф. Р-3059. Черкаське обласне управління статистики Державного комітету УРСР по 

статистиці, м. Черкаси Черкаської області 

 

Окружні статистичні  бюро 

 

Ф. Р-508. Статистичне бюро Шевченківського (Корсунського) окружного виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,  

м. Корсунь Канівського повіту Київської губернії 

Ф. Р-2261. Статистичне бюро Шевченківського окружного виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси   

Шевченківського округу 

 

Повітові  статистичні  бюро 

 

Ф. Р-4318. Статистичне бюро Звенигородського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,  

м. Звенигородка  Київської губернії 

Ф. Р-1662. Статистичне бюро Золотоніського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,  

м. Золотоноша Кременчуцької губернії 

 

Районні інспектури державної статистики та районні інформаційно-обчислювальні 

станції 

 

Ф. Р-5235. Інспектура державної статистики Бабанського району, с. Бабанка Бабанського 

району Черкаської області 

Ф. Р-5234. Інспектура державної статистики Буцького району, с. Буки Буцького району 

Черкаської області 

Ф. Р-5328. Інспектура державної статистики Вільшанського району, с. Вільшана 

Вільшанського району Черкаської області 

Ф. Р-5051. Інспектура державної статистики Гельмязівського району, с. Гельмязів 

Гельмязівського району Черкаської області 

Ф. Р-1073. Городищенська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, м. Городище 

Черкаської області 

Ф. Р-1234. Драбівська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, смт. Драбів 

Драбівського району  Черкаської області 

Ф. Р-4364. Жашківська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, м. Жашків Черкаської 

області 

Ф. Р-4383. Звенигородська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, м. Звенигородка 

Черкаської області 

Ф. Р-4779. Золотоніська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, м. Золотоноша 

Черкаської області 

Ф. Р-2040. Інспектура державної статистики Іркліївського району, с. Іркліїв Іркліївського 

району Полтавської області 
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Ф. Р-4323. Кам’янська районна інформаційно0обчислювальна станція державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, м. Кам’янка 

Черкаської області 

Ф. Р-5691. Канівська районна інформаційно0обчислювальна станція державної статистики 

статистичного управління Черкаської області, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-4008. Катеринопільська районна інформаційно0обчислювальна станція державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-3003. Корсунь-Шевченківська районна інформаційно0обчислювальна станція 

державної статистики статистичного управління Черкаської області,  

м. Корсунь-Шевченківський  Черкаської області 

Ф. Р-4988. Інспектура державної статистики Ладижинського району, с. Ладижинка 

Ладижинського району Черкаської області 

Ф. Р-3024. Лисянська районна інформаційно-обчислювальна станція державної статистики 

статистичного управління Черкаської області, смт. Лисянка Лисянського 

району Черкаської області 

Ф. Р-5232. Маньківська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, смт. Маньківка 

Маньківського району Черкаської області 

Ф. Р-1335. Інспектура державної статистики Мокрокалигірського району, с. Мокра 

Калигірка Мокрокалигірського району Київської області 

Ф. Р-4063. Монастирищенська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, смт. Монастирище 

Монастирищенського  району Черкаської області 

Ф. Р-4429. Інспектура державної статистики Ротмистрівського району, с. Ротмистрівка 

Ротмистрівського району Черкаської області 

Ф. Р-4310. Смілянський районний інформаційно-обчислювальний центр державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, м. Сміла Черкаської 

області 

Ф. Р-1596. Тальнівська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, м. Тальне Черкаської 

області 

Ф. Р-2227. Уманський районний інформаційно-обчислювальний центр державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, м. Умань Черкаської 

області 

Ф. Р-5343. Христинівська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, м. Христинівка 

Черкаської області 

Ф. Р-1912. Інспектура державної статистики Черкаського району, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-873. Чигиринська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, м. Чигирин 

Черкаської області 

Ф. Р-1087. Чорнобаївська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, смт. Чорнобай 

Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2173. Шполянська районна інформаційно-обчислювальна станція державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, м. Шпола Черкаської 

області 
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Ф. Р-1971. Інспектура державної статистики Шрамківського району, с. Шрамківка 

Шрамківського району Черкаської області 

 

 

Міські інспектури державної статистики та міські інформаційно-обчислювальні станції 

 

Ф. Р-2689. Смілянська міська інспектура державної статистики статистичного управління 

Черкаської області, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-3072. Уманський міський інформаційно-обчислювальний центр державної 

статистики статистичного управління Черкаської області, м. Умань Черкаської 

області 

Ф. Р-604. Інспектура державної статистики міста Черкаси статистичного управління 

Черкаської області, м. Черкаси Черкаської області 

 

  

 Праця.   Набір  робочої  сили.   Переселення 

 

          Інспектури і відділи  праці  виконкомів 

 

Окружні  інспектури і відділи  праці 

 

Ф. Р-1719. Відділ праці  Золотоніського окружного виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша Полтавської губернії 

Ф. Р-1735. Інспектура праці  Золотоніського окружного виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша 

Полтавської губернії 

Ф. Р-4462. Інспектура праці  Шевченківського окружного виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь Київської 

губернії 

Ф. Р-128. Відділ праці  Шевченківського (Черкаського) окружного виконавчого комітету 

Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу  

Ф. Р-374. Шевченківський (Черкаський) окружний комітет по боротьбі з безробіттям,  

м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

 

 

Повітові 

 

Ф. Р-480. Відділ праці  Богуславського повітового виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м-ко Богуслав Богуславського 

повіту  Київської  губернії 

Ф. Р-4460. Відділ праці  Уманського повітового виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Умань Київської  губернії 

Ф. Р-477. Відділ праці  Черкаського повітового виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси  Київської  губернії 
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Районні 

 

Ф. Р-483. Відділ праці  Смілянського районного виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м-ко Сміла Черкаського повіту  

Київської  губернії 

 

 

 

Органи управління переселенням, оргнабору і евакуації 

 

Ф. Р-4454. Черкаське повітове управління евакуації населення «Повітвак», м. Черкаси 

Київської губернії 

Ф. Р-2671. Відділ праці  виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних  

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

 

 Фінансування.  Кредитування.  Державне  страхування. 

 

              Фінансові  відділи  виконкомів 

 

Окружні 

 

Ф. Р-130. Фінансовий відділ Шевченківського (Корсунського) окружного виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,  

м. Корсунь Київської губернії 

Ф. Р-129. Фінансовий відділ Шевченківського (Черкаського) окружного виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,  

м. Черкаси  Шевченківського (Черкаського) округу 

 

Повітові 

 

Ф. Р-2800. Фінансовий відділ Уманського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,  

м. Умань Київської губернії 

Ф. Р-1057. Фінансовий відділ Чигиринського виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м-ко Кам’янка  

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

 

Обласний 

 

Ф. Р-2703. Фінансовий відділ виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

 

Районні  та  районні  в м. Черкаси 

 

Ф. Р-5433. Фінансовий відділ виконавчого комітету Бабанської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Бабанка Бабанського району Черкаської області 

Ф. Р-4714. Фінансовий відділ виконавчого комітету Буцької районної Ради депутатів 

трудящих, с. Буки Буцького району Черкаської області 
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Ф. Р-5326. Фінансовий відділ виконавчого комітету Вільшанської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Вільшана Вільшанського району Черкаської області 

Ф. Р-5060. Фінансовий відділ виконавчого комітету Гельмязівської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області 

Ф. Р-2363. Фінансовий відділ виконавчого комітету Городищенської районної Ради 

народних депутатів, с. Городище Черкаської області 

Ф. Р-1220. Фінансовий відділ виконавчого комітету Драбівської районної Ради народних 

депутатів, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-3380. Фінансовий відділ виконавчого комітету Жашківської районної Ради народних 

депутатів, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-4230. Фінансовий відділ виконавчого комітету Звенигородської районної Ради 

народних депутатів, с. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-626. Фінансовий відділ виконавчого комітету Золотоніської районної Ради народних 

депутатів, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-1173. Фінансовий відділ виконавчого комітету Іркліївської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Іркліїв Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-3007. Фінансовий відділ виконавчого комітету Кам’янської районної Ради народних 

депутатів, м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-5510. Фінансовий відділ виконавчого комітету Канівської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-3576. Фінансовий відділ виконавчого комітету Катеринопільської районної Ради 

народних депутатів, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської 

області 

Ф. Р-3321. Фінансовий відділ виконавчого комітету Корсунь-Шевченківської районної 

Ради народних депутатів, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-5434. Фінансовий відділ виконавчого комітету Ладижинської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської області 

Ф. Р-4290. Фінансовий відділ виконавчого комітету Лисянської районної Ради народних 

депутатів, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4713. Фінансовий відділ виконавчого комітету Маньківської районної Ради народних 

депутатів, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Ф. Р-4405. Фінансовий відділ виконавчого комітету Мокрокалигірської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району 

Черкаської області 

Ф. Р-3187. Фінансовий відділ виконавчого комітету Монастирищенської районної Ради 

народних депутатів, м. Монастирище Черкаської області 

Ф. Р-4423. Фінансовий відділ виконавчого комітету Ротмистрівської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Ротмистрівка Ротмистрівського району Черкаської 

області 

Ф. Р-2941. Фінансовий відділ виконавчого комітету Смілянської районної Ради народних 

депутатів, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-5546. Фінансовий відділ виконавчого комітету Тальнівської районної Ради народних 

депутатів, м.Тальне Черкаської області 

Ф. Р-1500. Фінансовий відділ виконавчого комітету Уманської районної Ради народних 

депутатів, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4280. Фінансовий відділ виконавчого комітету Христинівської районної Ради 

народних депутатів, м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-411. Фінансовий відділ виконавчого комітету Черкаської районної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 
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Ф. Р-5472. Фінансовий відділ виконавчого комітету Придніпровської  районної Ради 

народних депутатів міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5483. Фінансовий відділ виконавчого комітету Соснівської районної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-887. Фінансовий відділ виконавчого комітету Чигиринської районної Ради народних 

депутатів, м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-1091. Фінансовий відділ виконавчого комітету Чорнобаївської районної Ради 

народних депутатів, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

Ф. Р-2845. Фінансовий відділ виконавчого комітету Шполянської районної Ради народних 

депутатів, м. Шпола Черкаської області 

Ф. Р-5009. Фінансовий відділ виконавчого комітету Шрамківської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області 

 

Міські 

 

Ф. Р-4542. Фінансовий відділ виконавчого комітету Ватутінської міської Ради депутатів 

трудящих, м. Ватутіне  Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-5198. Фінансовий відділ виконавчого комітету Городищенської міської Ради 

депутатів трудящих, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-2695. Фінансовий відділ виконавчого комітету Смілянської міської Ради народних 

депутатів, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-2215. Фінансовий відділ виконавчого комітету Уманської міської Ради народних 

депутатів, м. УманьЧеркаської області 

Ф. Р-581. Фінансовий відділ виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

 

Податкові  інспекції 

 

Ф. Р-1025. Кам’янське районне податкове бюро, м-ко Кам’янка Чигиринського повіту 

Кременчуцької губернії 

Ф. Р-1028. Фінансовий інспектор 4-го податкового району Київського губернського 

фінансового відділу, м-ко Кам’янка Кам’янського району Черкаського округу 

 

Банки 

 

Ф. Р-380. Черкаське відділення  Всеукраїнського кооперативного банку, м. Черкаси 

Черкаського округу 

Ф. Р-2617. Черкаська обласна контора Української республіканської контори Державного 

банку СРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2666. Черкаська обласна контора Української республіканської контори 

промислового  банку, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2667. Черкаська обласна контора Української республіканської контори 

комунального банку, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2668. Черкаська обласна контора Української республіканської контори Всесоюзного 

банку фінансування капітальних вкладень, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-3241. Черкаське міське відділення Державного банку СРСР, м. Черкаси Київської 

області 
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Ф. Р-5943. Об’єднаний фонд.  Дирекція акціонерного комерційного агропромислового 

банку «Україна» в Черкаській області та її територіально-відокремлені 

безбалансові відділення, м. Черкаси Черкаської області 

 

Відділ  цін 

 

Ф. Р-5240. Відділ цін виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, 

м. Черкаси Черкаської області 

 

Ощадні каси 

 

Ф. Р-4197. Черкаське обласне управління Держтрудощадкас Правління Держтрудощадкас 

СРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-457. Смілянська прибутково-видаткова каса Народного комісаріату фінансів УСРР, 

м-ко Сміла Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-453. Черкаська районна ощадна каса № 220, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-466. Центральна ощадна каса № 3291, с. Чорнобай Чорнобаївського  району 

Полтавської області 

 

Органи  державного  страхування 

 

Ф. Р-425. Канівське районне страхове агентство Укрдержстраху, м. Канів Черкаського 

округу 

Ф. Р-2115. Відділ державного страхування при Монастирищенському районному 

виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м-ко Монастирище Монастирищенського району Уманського округу 

Ф. Р-369. Мошенська районна каса соціального страхування, с. Мошни Черкаського 

району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-452. Смілянський районний страховий пункт Шевченківської (Черкаської) окружної 

каси соціального страхування, м. Сміла Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-2823. Уманська окружна контора державного страхування, м. Умань Уманського 

округу 

Ф. Р-2476. Черкаська обласна рада кооперативного страхування членів  артілей 

промислової кооперації, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2646. Управління державного страхування Черкаської області Головного управління 

державного страхування Міністерства фінансів УРСР, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-356. Шевченківська (Черкаська) окружна контора державного страхування 

Народного комісаріату фінансів УСРР, м. Черкаси Шевченківського 

(Черкаського) округу 

Ф. Р-489. Шевченківська (Черкаська) окружна каса соціального страхування, м. Черкаси  

Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-451. Шполянський районний страховий пункт Шевченківської окружної  каси 

соціального страхування, м. Шпола Черкаського округу 
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 Промисловість 

 

Органи  загальноекономічного  управління 

 

Ф. Р-533. Управління по ліквідації установ військового часу (дорадянського періоду)  в 

м. Черкаси і Черкаському повіті при Черкаській повітовій Раді народного 

господарства, м. Черкаси  Київської губернії 

Ф. Р-2737. Уманська повітова Рада народного господарства, м. Умань Київської губернії 

Ф. Р-376. Черкаська повітова Рада народного господарства при Черкаському повітовому 

виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-2505. Рада народного господарства Черкаського економічного  адміністративного 

району, м. Черкаси Черкаської області 

 

Електроенергетика 

 

Ф. Р-3126. Змагайлівський район електричних мереж Черкаського обласного 

енергетичного експлуатаційного управління сільського господарства,  

с. Змагайлівка Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-2507. Енергомеханічне управління Ради народного господарства Черкаського 

економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області 

 

Ф. Р-2539. Районне  енергетичне управління «Черкасиенерго»  Міністерства  енергетики і 

електрофікації УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4480. Черкаська теплоелектроцентраль виробничо-енергетичного об’єднання 

«Київенерго»  Міністерства енергетики і електрофікації УРСР, м. Черкаси 

Черкаської області 

 

Підприємства  електромереж,  електростанція 

 

Ф. Р-649. Золотоніська міська електростанція відділу комунального господарства 

виконавчого комітету Полтавської обласної Ради депутатів трудящих,  

м. Золотоноша Полтавської області 

Ф. Р-3634. Уманський район Черкаських електричних мереж районного енергетичного 

управління «Київенерго», м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5656. Уманське підприємство електричних мереж, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-580. Черкаське лівобережне підприємство електричних мереж виробничо-

енергетичного об’єднання «Київенерго», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2915. Черкаське обласне підприємство сільських електричних мереж 

Республіканського  енергетичного управління «Київенерго» Міністерства 

енергетики і електрофікації УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5590. Черкаське правобережне підприємство електричних мереж виробничо-

енергетичного об’єднання «Київенерго»  Міністерства енергетики і 

електрофікації УРСР, м. Черкаси Черкаської області 
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Паливна  промисловість 

 

Ф. Р-4100. Шахтоуправління «Ватутінське»  Олександрійського виробничого об’єднання 

по видобутку вугілля Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Ватутіне 

Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-1881. Ірдинське виробниче об’єднання по видобутку і переробці  торфу виробничого 

об’єднання «Укрголовторф», с-ще Ірдинь Черкаського району Черкаської 

області 

Ф. Р-2822. Смілянська торфорозробка Українського торф’яного комітету «Укрторф»,  

м. Сміла Київської губернії 

 

Газова  промисловість 

 

Ф. Р-5705. Виробниче об’єднання по транспортуванню і поставці газу «Експорттрансгазу»  

Всесоюзного промислового об’єднання по добуванню газу в УРСР 

«Укргазпром»  Міністерства газової промисловості СРСР,  

м. Черкаси Черкаської області 

 

Хімічна  промисловість 

 

Ф. Р-3633. Уманський завод «Росткаучук»  Головного управління «Головросткаучук»  

Міністерства хімічної промисловості УРСР, м. Умань Київської області 

Ф. Р-2626. Черкаський ордена Трудового Червоного Прапора завод хімічного волокна ім. 

ХХІІ з’їзду  КПРС Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-3491. Черкаський завод натурального каучуку Головного управління промисловості 

рослинного каучуку Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Черкаси 

Київської області 

 

Ф. Р-3763. Черкаський завод хімічних реактивів ім. ХХV з’їзду КПРС Всесоюзного 

об’єднання «Союзреактив» Міністерства хімічної промисловості СРСР,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4344. Черкаське галузеве виробниче управління Державного союзного інженерно-

технологічного тресту «Оргхім», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4879. Черкаське Ордена «Знак Пошани»  виробниче об’єднання «Азот» ім. 

Комсомолу України Міністерства по виробництву мінеральних добрив СРСР, 

м. Черкаси Черкаської області 

 

Машинобудування  і  металообробка 

 

Ф. Р-2509. Управління машинобудівної і хімічної промисловості Ради народного 

господарства Черкаського економічного адміністративного району, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-2553. Черкаське обласне управління ремонтних підприємств, м. Черкаси Черкаської 

області 
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Приладобудівна  промисловість 

 

Ф. Р-5534. Канівський електромеханічний завод «Магніт»  Міністерства  

радіопромисловості СРСР, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-5948. Канівський експериментальний завод медичної техніки і спеціального 

технологічного обладнання Міністерства загального машинобудування СРСР, 

м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-3110. Уманський завод «Мегометр»  Всесоюзного промислового об’єднання 

«Союзелектроприлад» Міністерства приладобудування засобів автоматизації і 

систем управління СРСР, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-3111. Уманський оптико-мехвнічний завод Всесоюзного державного промислового 

госпрозрахункового об’єднання по виробництву засобів  оргтехніки 

«Союзоргтехніка»  Міністерства приладобудування засобів автоматизації і 

систем управління СРСР, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5581. Завод «Вега»  ордена Леніна, ордена Жовтневої  революції, ордена Трудового 

Червоного Прапора виробничого об’єднання «Завод Арсенал»  Міністерства 

оборонної промисловості СРСР, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4481. Черкаський завод «Фотоприлад»  Міністерства оборонної промисловості СРСР, 

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4577. Черкаський завод телеграфної апаратури Міністерства промисловості засобів 

зв’язку СРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5976. Науково-виробниче об’єднання «Ротор» Міністерства електромеханічної 

промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5978. Черкаський завод технологічного  обладнання Всесоюзного промислового 

об’єднання по виробництву спеціального  технологічного обладнання та 

оснащення «Союзелектротехнологія» Міністерства електротехнічної 

промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської області 

 

Деревообробна  промисловість 

 

Ф. Р-4476. Черкаське виробниче меблеве об’єднання Міністерства лісової і 

деревообробної промисловості УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-3808. Золотоніська меблева фабрика Черкаського обласного меблевого виробничого 

об’єднання, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-590. Черкаський фанерний завод метало-фурнітурного тресту Міністерства легкої 

промисловості УРСР, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-3115. Черкаський деревообробний комбінат тресту «Київспецлісгоспзаг», м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-2308. Шполянська меблева фабрика, м. Шпола Київської області 

 

Промисловість будівельних матеріалів 

 

Ф. Р-3616. Серкаське заводоуправління будівельних матеріалів Черкаського тресту 

промисловості будівельних матеріалів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2512. Управління промисловості будівельних матеріалів Ради народного 

господарства Черкаського економічного адміністративного району, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-5562. Виробниче об’єднання «Черкасизалізобетон» Міністерства промислового 

будівництва УРСР, м. Черкаси Черкаської області 
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Ф. Р-5641. Дашуківський комбінат бентонітових глин Міністерства  верстатобудівної і 

інструкментальної промисловості СРСР, с. Дашуківка Лисянського району 

Черкаської області 

Ф. Р-1448. Уманське заводоуправління будівельних матеріалів Черкаського тресту 

промисловості будівельних матеріалів, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-1442. Уманський  толевий завод Головного управління промисловості полімерних, 

обробних і теплоізоляційних матеріалів Міністерства промисловості 

будівельних матеріалів УРСР, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-2440. Хлистунівський кам’яно-щебіночний  завод Республіканського тресту 

промисловості будівельних матеріалів, с. Хлистунівка Городищенського 

району Київської області 

Ф. Р-3760. Черкаський завод залізобетонних виробів тресту «Черкасижитлобуд»,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4737. Черкаське обласне виробниче об’єднання трудових будівельних матеріалів 

Республіканського промислового об’єднання  нерудних будівельних матеріалів, 

м. Сміла Черкаської області 

 

Заводи 

 

Ф. Р-4544. Звенигордський чавуно-ливарний завод Республіканського промислового 

об’єднання музичних інструментів «Укрмузпром», м. Звенигородка Черкаської 

області 

Ф. Р-3800. Золотоніський завод металовиробів Черкаського обласного управління місцевої 

промисловості, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-4232. Золотоніський ремонтно-механічний завод тресту «Головбудпром» 

Міністерства транспортного будівництва СРСР, м. Золотоноша Черкаської 

області 

Ф. Р-4042. Кам’янський машинобудівний завод ім. 50-річчя Радянської України 

Всесоюзного промислового об’єднання по виробництву обладнання для легкої 

промисловості і промисловості хімічних волокон Міністерства 

машинобудування для легкої і харчової промисловості побутових приладів 

СРСР, м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-5322. Корсунь-Шевченківський верстатобудівний завод ім. Б.Хмельницького 

Міністерства  верстатобудівної і інструментальної промисловості СРСР,  

м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-5323 Корсунь-Шевченківський механічний завод Міністерства машинобудування 

легкої, харчової промисловості і побутових приладів СРСР, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-4068. Монастирищенський машинобудівний завод ім. 60-річчя Жовтня Міністерства 

енергетичного машинобудування СРСР, смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 

Ф.Р-2621. Смілянський Ордера Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод 

Міністерства машинобудування для легкої, харчової промисловості побутових 

приладів СРСР, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-3272. Смілянський Ордена «Знак Пошани»  електромеханічний ремонтний завод ім. 

Т.Г.Шевченка Головного управління по ремонту составів і виробництву 

запасних частин Міністерства шляхів сполучення СРСР, м. Сміла Черкаської 

області 
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Ф. Р-1444. Уманський дослідний завод сільськогосподарського машинобудування 

Всесоюзного промислового об’єднання «Союзферммаш»  Міністерства 

машинобудування для тваринництва і кормовиробництва СРСР, м. Умань 

Черкаської області 

Ф. Р-5050. Уманське виробниче об’єднання «Уманьферммаш» Всесоюзного промислового 

об’єднання по створенню і виробництву машин для свиноферм і  комплексів 

«Союзферммаш», м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-2332. Черкаський судоремонтний завод Дніпровського річкового пароплавства,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-265. Черкаський машинобудівний завод ім. Петровського Міністерства 

машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів 

СРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-474. Черкаський стандартно-будівний завод Київського обласного 

лісогосподарського тресту, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-5638. Черкаський завод «Строммашина»  Міністерства будівельного, дорожнього та 

комунального машинобудування СРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5974. Державне підприємство «Спецрембуд»  Міністерства машинобудування, 

військово-промислового комплексу і конверсії України, м. Черкаси Черкаської 

області 

 

Цегельні  заводи 

 

Ф. Р-2441. Городищенський цегельний завод Черкаського тресту промисловості 

будівельних матеріалів, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-3389. Жашківський цегельний завод Черкаського обласного тресту будівельних 

матеріалів, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-621. Золотоніський цегельний завод управління будівельних і відбудовних робіт 

Південно-Західної залізниці, м. Золотоноша Полтавської області 

Ф. Р-4124. Костянтинівський цегельний завод Черкаського тресту промисловості 

будівельних матеріалів, с. Костянтинівка Смілянського району Черкаської 

області 

Ф. Р-2201. Уманський цегельний завод Міністерства транспортного будівництва СРСР,  

м. Умань Київської області 

Ф. Р-851. Чигиринський цегельний завод Кіровоградського обласного управління 

промисловості будівельних  матеріалів, м. Чигирин Кіровоградської області 

 

 

Металургія 

 

Ф. Р-5099. Новоселицький завод вогнетривких матеріалів тресту «Вогнетривнеруд» 

Міністерства чорної металургії УРСР, м. Ватутіне Звенигородського району 

Черкаської області 

 

Легка  промисловість 

 

Ф. Р-2510. Управління легкої, меблевої і деревообробної промисловості Ради народного 

господарства Черкаського економічного адміністративного району, м. Черкаси 

Черкаської області 
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Ф. Р-4589 Українське республіканське виробниче об’єднання по виробництву  валяльно-

войлочних виробів «Укрвалпром», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2464. Черкаський обласний трест по заготівлі та первинній обробці  коноплі 

управління легкої промисловості Ради народного господарства Київського 

економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-383. Черкаське відділення комбінату текстильної і швейної промисловості,  

м. Черкаси Черкаського округу 

Ф. Р-5607. Черкаське виробниче щвейне об’єднання Українського промислового швейного 

об’єднання «Укршвейпром»  Міністерства легкої промисловості УРСР 

 

Заводи, фабрики 

 

Ф. Р-618. Золотоніський овчинно-шубний завод Полтавського обласного управління 

легкої промисловості, м. Золотоноша Полтавської області 

Ф. Р-5537. Золотоніська швейна фабрика Черкаського виробничого швейного об’єднання 

Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-5559. Корсунь-Шевченківська швейна фабрика Черкаського виробничого швейного 

об’єднання Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-4367. Смілянська швейна фабрика Черкаського виробничого швейного об’єднання 

Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-1440. Уманська швейна фабрика ім. газети «Правда» Київського виробничого 

швейного об’єднання «Україна», м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-3997. Уманська взуттєва фабрика № 22 Головного управління взуттєвої 

промисловості УРСР, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4877. Черкаський шовковий комбінат ім. 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної 

революції Республіканського виробничого об’єднання шовкової промисловості 

Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5903. Черкаське обласне трикотажне об’єднання «Фанг», м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-464. Черкаська взуттєво-швейна фабрика Міністерства легкої промисловості УРСР, 

м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-4477. Черкаська фабрика гігроскопічної вати Республіканського виробничого 

об’єднання  бавовняно-паперової промисловості, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-587. Черкаська валяльно-войлочна фабрика Українського промислового об’єднання 

по виробництву шерстяних тканин і валяльно-войлочних виробів, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-586. Черкаська трикотажна фабрика ім. 60-річчя Рапдянської України Українського  

промислового трикотажного об’єднання, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-588. Черкаська швейна фабрика Київського виробничого швейного об’єднання 

«Україна», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-3278. Черкаська швейна фабрика № 2 тресту швейної промисловості Ради народного 

господарства Київського економічного адміністративного району, м. Черкаси 

Черкаської області 

 

Харчова  промисловість 

 

Ф. Р-2508. Управління харчової промисловості Ради  народного господарства Черкаського 

економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області 
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Ф. Р-2659. Управління харчової промисловості виконавчого комітету Черкаської обласної 

Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

 

Харчові комбінати,  заводи 

 

Ф. Р-3636. Уманський міський харчовий комібнат Черкаського тресту продовольчих 

товарів, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-2466. Черкаський кукурузно-крохмально-паточний комбінат Міністерства харчової 

промисловості СРСР, м. Черкаси Київської області 

 

Цукрова  промисловість 

 

Ф. Р-2625. Черкаське  виробничо-аграрне об’єднання  по виробництву, заготівлі і 

переробці цукрового буряку Держагропрому УРСР, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-2477. Уманське відділення Всесоюзного  державного  об’єднання  цукрової 

промисловості, м. Умань Уманського округу 

 

Заводи,  комбінати, кущові  об’єднання 

 

Ф. Р-2725. Балакліївський цукровий завод об’єднання цукрової промисловості СРСР 

«Союзцукор», с. Балаклія Смілянського району Київської області 

Ф. Р-3159. Березинський цукровий комбінат Черкаського бурякоцукротресту,  

с-ще Березине Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-472. Бужанський цукровий комбінат, с. Бужанка Лисянського району Уманського 

округу Київської губернії 

Ф. Р-3030. Бужанський цукровий завод Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості, с. Бужанка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4439. Бужансько-Вільховецький цукровий завод, с. Бужанка Звенигородського повіту 

Київської губернії 

Ф. Р-4617. Верхняцький цукровий завод Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості, смт. Верхнячка Христинівського району Черкаської 

області 

Ф. Р-1642. Вільховецький цукровий завод Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості, с. Вільховець Звенигородського  району Черкаської 

області 

Ф. Р-5594. Вільшанський цукровий завод Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості, с. Вербівка Городищенського району Черкаської 

області 

Ф. Р-5512. Городищенський цукрорафінадний комбінат ім. ХХV з’їзду КПРС Черкаського 

виробничо-аграрного об’єднання цукрової промисловості, м. Городище 

Черкаської області 

Ф. Р-2497. Грушківський цукровий завод, с. Грушківка Чигиринського повіту 

Кременчуцької губернії 

Ф. Р-3161. Жашківський цуккровий комбінат Черкаського бурякоцукротресту, м. Жашків 

Черкаської області 

Ф. Р-4507. Іваньківський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості, с. Іваньки Маньківського району Черкаської області 
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Ф. Р-2500. Кам’янський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості, м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-1582. Майданецький  цукровий завод Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості, с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської 

області 

Ф. Р-4450. Колегія по заводоуправлінню державними Мар’їно-Городищенськими 

цукровими заводами, с. Мар’їно-Городище Черкаського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-5806. Маркизівський  фруктозний завод управління харчової промисловості Ради 

народного господарства Київського економічного адміністративного району,  

с. Маркизівка Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-2498. Мартинівський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного 

об’єднання цукрової промисловості, с. Мартинівка Канівського району 

Черкаської області 

Ф. Р-3953. Матусівський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості, с. Матусів Шполянського району Черкаської області 

Ф. Р-2746. 6-е кущове управління об’єднання цукрової промисловості УРСР,  

м-ко Монастирище Уманського повіту Київської губернії 

Ф. Р-5112. Монастирищенський цукровий комбінат Вінницького цукробуряктресту,  

смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області 

Ф. Р-2496. Правління товариства  на паях Набутівського бурякоцукрового та рафінадного 

заводу, с. Набутів Канівського повіту Київської губернії 

Ф. Р-4330. Набутівський цукровий завод Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості, с. Набутів Корсунь-Шевченківського району 

Черкаської області 

Ф. Р-5447. Пальмирський цукровий завод Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості, с. Вознесенське Золотоніського району Черкаської 

області 

Ф. Р-2731. Поташнянський державний цукровий завод Київського відділення об’єднання 

цукрової промисловості, с. Поташня Канівського повіту Київської губернії 

Ф. Р-2728. Поташнянський цукровий завод Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості, с. Почапинці Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4399. Рижавський цукровий комбінат Черкаського цукробурякотресту, с. Колодисте 

Уманського району Черкаської області 

Ф. Р-4452. Росьєнський (Стеблівський) цукровий  завод, м-ко Стеблів Канівського повіту 

Київської губернії 

Ф. Р-4332. Селищанський цукровий завод Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості, с. Селище Корсунь-Шевченківського району 

Черкаської області 

Ф. Р-488. Смілянський цукровий (пісочний) завод Народного комісаріату харчової 

промисловості УРСР, м. Сміла Київської області 

Ф. Р-2866. Смілянський рафінадний завод Народного комісаріату харчової промисловості 

СРСР, м. Сміла Київської області 

Ф. Р-2745. Смілянське управління об’єднання цукрової промисловості УРСР, м. Сміла 

Київської губернії 

Ф. Р-2708. Смілянський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

по виробництву, заготівлі і переробці цукрового буряку, м. Сміла Черкаської 

області 
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Ф. Р-2727. Степанецький (Артемівський) цукровий завод Смілянського кущового 

управління цукрової промисловості, с. Степанці Канівського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-4355. Тальнівський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-2907. 5-те кущове управління об’єднання цукрової промисловості УРСР, м. Умань 

Київської губернії 

Ф. Р-4639. Цибулівський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного 

об’єднання цукрової промисловості, смт. Цибулів Монастирищенського району 

Черкаської області 

Ф. Р-267. Черкаський рафінадний завод ім. М.Ф.Фрунзе Черкаського виробничо-

аграрного об’єднання цукрової промисловості, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2848. Товариство Шполянського цукрового заводу, м. Шпола Київської губернії 

Ф. Р-1065. Шполянський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного 

об’єднання цукрової промисловості, м. Шпола Черкаської області 

Ф. Р-2089. Шрамківський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного 

об’єднання цукрової промисловості, смт. Шрамківка Драбівського району 

Черкаської області 

Ф. Р-423. Ярошівський цукровий комбінат Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

цукрової промисловості, с. Ярошівка Катеринопільського району Черкаської 

області 

 

Хлібопекарська  і  борошномельна  промисловість 

 

Ф. Р-5578. Черкаське виробниче об’єднання хлібопекарної промисловості Міністерства 

харчової промисловості УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2656. Черкаський обласний млиновий трест, м. Черкаси Черкаської області 

 

Хлібокомбінат 

 

Ф. Р-4142. Смілянський хлібокомбінат Черкаського обласного управління промисловості 

продовольчих товарів, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-3496. Уманський хлібокомбінат Черкаського обласного управління промисловості 

продовольчих товарів, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-589. Черкаський хлібокомбінат Черкаського обласного управління харчової 

промисловості, м. Черкаси Черкаської області 

 

 

Млини,  олійниці 

 

Ф. Р-623. Золотоніський млинзавод № 12 Харківського борошномельного тресту,  

м. Золотоноша Полтавської області 

Ф. Р-1445. Уманський олійний завод Київського обласного млинового тресту Міністерства 

харчової промисловості СРСР, м. Умань Київської області 

 

Пивоварна  і  пивобезалкогольна  промисловість 

 

Ф. Р-5580. Черкаське виробниче об’єднання пивобезалкогольної  промисловості 

Міністерства харчової промисловості УРСР, м. Черкаси Черкаської області 
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Ф. Р-2793. Кайтанівський пивоварний завод Монастирищенської заготівельної контори,  

с. Кайтанівка Звенигородського повіту Київської губернії 

Ф. Р-426. Смілянський пивоварний завод Черкаського обласного управління 

промислових товарів, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-1443. Уманський пивоварний завод Черкаського обласного управління промислово-

продовольчих товарів, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-469. Черкаський пивоварний завод Черкаського обласного управління харчової 

промисловості, м. Черкаси Черкаської області 

 

 

Спиртова  і  лікеро-горілчана  промисловість 

 

Ф. Р-622. Золотоніський лікеро-горілчаний завод Українського виробничого об’єднання 

лікеро-горілчаної промисловості, м.Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-3809. Золотоніський виноробний комбінат Черкаського обласного управління 

харчової промисловості, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-5204. Іваньківський спиртовий завод, с. Іваньки Маньківського району Черкаської 

області 

Ф. Р-2798. Кам’янський спиртовий завод Кам’янського спиртового об’єднання,  

м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-5557. Кам’янський спиртовий комбінат Українського промислового об’єднання 

спиртової промисловості «Укрголовспиртпром», с. Косарі Кам’янського району 

Черкаської області 

Ф. Р-3611. Косарський спиртовий комбынат Київського спиртового тресту, с. Косарі 

Кам’янського  району Черкаської області 

Ф. Р-3188. Монастирищенський спиртовий завод Київського виробничого об’єднання 

спиртової промисловості «Укрспиртпром», смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 

Ф. Р-1446. Уманський горілчаний завод Київського виробничого об’єднання  лікеро-

горілчаної промисловості Державного агропромислового комітету УРСР,  

м. Умань Черкаської області 

 

Плодоконсервна  і  смакова  промисловість 

 

Ф. Р-2428. Городищенський  плодоконсервний завод управління харчової промисловості 

виконавчого комітету Київської обласної Ради депутатів трудящих,  

м. Городище Київської  області 

Ф. Р-619. Золотоніський м’ятний завод Головного управління харчових  ароматичних 

масел Народного комісаріату харчової промисловості СРСР, м. Золотоноша 

Полтавської області 

Ф. Р-3109. Уманський вітамінний завод ім. ХХV з’їзду КПРС Всесоюзного промислового 

об’єднання по виробництву вітамінів, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4345. Уманський експериментальний консервний завод Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-2480. Черкаський плодоовочевий завод Народного комісаріату харчової 

промисловості УРСР, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-3118. Черкаський консервний комбінат Черкаського обласного виробничого аграрно-

промислового об’єднання по плодоовочевій  продукції 
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«Черкасиплодоовочгосп»  Міністерства плодоовочевого господарства УРСР,  

м. Черкаси Черкаської області 

 

М’ясна  промисловість 

 

Ф. Р-2803. Управління м’ясної і молочної промисловості Ради народного господарства 

Черкаського економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-4495. Черкаське виробниче об’єднання Головного управління м’ясної і 

птахопереробної промисловості Міністерства м’ясної і молочної промисловості 

УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5454. Черкаське виробниче об’єднання Головного управління м’ясної промисловості 

Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-3404. Мошенський  птахівничий комбінат Черкаського обласного тресту промислово-

продовольчих товарів,  с. Мошни Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-3495. Уманський птахівничий комбінат управління м’ясної і  молочної промисловості 

Ради народного господарства Черкаського економічного адміністративного 

району, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-3522. Уманський  комбінат тресту «Укрптахопром», м. Умань Київської області 

Ф. Р-3470. Черкаський м’ясокомбінат Ради народного господарства Черкаського 

економічного адміністративного  району, м. Черкаси Черкаської області 

 

Молочна  промисловість 

 

Ф. Р-5261. Черкаське  виробниче об’єднання молочної промисловості Міністерства 

м’ясної і молочної промисловості УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2882. Черкаський трест  «Маслосирпром»  Українського головного управління 

маслоробної  і сироробної промисловості Міністерства промисловості 

продовольчих товарів УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

 

Заводи 

 

Ф. Р-4090. Бабанський маслозавод Черкаського обласного тресту «Маслосирпром»,  

с. Бабанка Бабанського району Черкаської області 

Ф. Р-2439. Городищенський маслозавод Міністерства м’ясної і молочної промисловості 

УРСР, м. Городище Київської області 

Ф. Р-1224. Драбівський маслозавод Полтавського обласного тресту «Маслосирпром»,  

с. Драбів Драбівського району Полтавської області 

Ф. Р-1629. Жашківський маслозавод Черкаського обласного управління молочної 

промисловості Міністерства м’ясо-молочної промисловості УРСР, м. Жашків 

Черкаської області 

Ф. Р-620. Золотоніський маслозавод Полтавського обласного тресту «Маслопром»,  

м. Золотоноша Полтавської області 

Ф. Р-4067. Каєтанівський маслосирзавод Черкаського обласного управління молочної 

промисловості, с. Пальчик Монастирищенського району Черкаської області 

Ф. Р-4091. Ладижинський маслозавод Черкаського обласного тресту «Маслосирпром»,  

с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської області 
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Ф. Р-2713. Смілянський молочно-консервний комбінат Всесоюзного об’єднання 

«Союзконсервмолоко» Міністерства  м’ясної і молочної промисловості СРСР, 

м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-4781. Тальнівський молочно-консервний комбінат  продуктів дитячого харчування 

Всесоюзного об’єднання підприємств молочно-консервної промисловості,  

м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-1449. Уманський маслосирзавод Черкаського молочного комбінату, м. Умань 

Черкаської області 

Ф. Р-4054. Христинівський маслозавод Черкаського обласного управління молочної 

промисловості, м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-1918. Черкаський спеціалізований міський молочний завод Черкаського обласного 

управління молочної промисловості, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-3494. Черкаський молочний комбінат управління маслоробної і сироробної 

промисловості «Укрголовмаслопром»  Міністерства м’ясної і молочної 

промисловості УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-782. Чигиринський маслозавод  Кіровоградського обласного тресту маслоробної та 

сироварної промисловості, м. Чигирин Кіровоградської області 

Ф. Р-2307. Шполянський молочний завод Смілянського молочно-консервного комбінату, 

м. Шпола Черкаської області 

 

 

Рибна  промисловість 

 

Ф. Р-2630. Черкаський обласний виробничий рибний комбінат Головного управління 

рибного господарства  внутрішніх водойм УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

 

 

Тютюнова  промисловість 

 

Ф. Р-266. Черкаська тютюнова фабрика Українського промислового об’єднання 

тютюнової промисловості, м. Черкаси Черкаської області 

 

 

Місцева  промисловість 

 

Ф. Р-458. Відділ місцевого господарства Шевченківського  (Черкаського) окружного 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-2598. Черкаська виробнича асоціація місцевої промисловості  «Черкасимісцевпром»  

Українського державного концерну місцевої промисловості «Укрмісцевпром», 

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2423. Управління промисловості товарів широкого вжитку виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області 

 

Промислові  комбінати 

 

Ф. Р-1595. Тальнівський районний промисловий комбінат, м. Тальне Київської області 

Ф. Р-1595. Уманський  міський промисловий комбінат, м. Умань Київської області 
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Ф. Р-584. Черкаський районний промисловий комбінат Черкаського обласного 

управління місцевої промисловості, м. Черкаси  Черкаської області 

 

Заводи, фабрики 

 

Ф. Р-4505. Маньківський майоліковий завод Київського республіканського об’єднання 

фарфоро-фаянсової промисловості, смт. Маньківка Маньківського району 

Черкаської області 

Ф. Р-4533. Уманська фабрика художніх  виробів ім. 30-річчя ВЛКСМ Республіканського 

промислового об’єднання художніх  промислів Міністерства місцевої 

промисловості УРСР, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5655. Уманський завод театрального обладнання Всесоюзного об’єднання 

театральної промисловості «Союзтеатрпром»  Міністерства культури СРСР,  

м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4479. Черкаська фабрика хідожніх виробів ім. Лесі Українки Головного управління 

народних художніх  промислів Міністерства місцевої промисловості УРСР,  

м. Черкаси Черкаської області 

 

 

Приватні  майстерні 

 

Ф. Р-1749. Приватна майстерня по виготовленню свічок  Ю.О.Порта, м. Золотоноша 

Шевченківського округу 

Ф. Р-390. Майстерня по вигтовленню штампів і печаток П.Ю.Халевського, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-440. Гільзова майстерня «Енергія» І.С.Столярова (приватна), м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-511. Папіросна майстерня О.Сахновського, м. Черкаси Шевченківського 

(Черкаського) округу 

 

Дирекція підприємств, що будуються 

 

Ф. Р-5654. Дирекція Уманського заводу театрального  обладнання, що юудується, 

Всесоюзного об’єднання театральної промисловості «Союзтеатрпром»  

Міністерства культури СРСР, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4165. Дирекція  захисних споруд, що будуються, на водосховищі Кременчуцької ГЕС 

Державного комітету Ради Міністрів УРСР з  водного господарства,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4903. Дирекція Черкаського шовкового комбінату, що будується Головного 

управління 

Ф. Р-4904. Дирекція Черкаського заводу «Строммашина», що будується, Міністерства 

будівельного і комунального машинобудування СРСР, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-5075. Черкаське управління будівництва Всесоюзного об’єднання «Союзінтергазбуд» 

Міністерства будівництва підприємств нафтової і газової промисловості СРСР, 

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5242. Черкаське обласне упраіління з підготовки водосховища Кременчуцької ГЕС 

Головного управління водного господарства при Раді  Міністрів УРСР,  

м. Черкаси Черкаської області 
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Ф. Р-5558. Черкаська дирекція газопроводів, що будуються, Всесоюзного промислового 

об’єднання «Укргазпром»  Міністерства газової промисловості СРСР,  

м. Черкаси Черкаської області 

 

Ф. Р-5565. Дирекція автомобільних доріг в Черкаській області, що будуються, 

Республіканського об’єднання по будівництву, ремонту і  експлуатації 

місцевих автомобільних доріг «Укравтодор»  Міністерства будівництва і 

експлуатації автомобільних доріг УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5604. Дирекція Черкаського заводу спеціального технологічного обладнання, що 

будується, Всесоюзного промислового об’єднання по виробництву 

спеціального технологічного обладнання та оснащення «Союзелектротехно-

логія» Міністерства електротехнічної промисловості СРСР, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-5606. Дирекція Черкаського заводу «Імпульс», що будується, науково-виробничого 

об’єднання «Фонон»  Міністерства електронної промисловості СРСР,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5659. Черкаський філіал науково-виробничого об’єднання «Імпульс»  Міністерства 

машинобудування СРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5528. Дирекція Чигиринської ГЕС, що будується, Міністерства енергетики і 

електрофікації СРСР, с. Вітове Чигиринського району Черкаської області 

 

Геологічна  розвідка 

 

Ф. Р-5274. Черкаська геологорозвідувальна експедиція Північно-Українського ордена 

Леніна виробничого геологічного об’єднання Міністерства геології УРСР,  

м. Черкаси Черкаської області 

  

 

 Сільське  господарство 

 

Ф. Р-2518. 1-ша  Смілянська районна комісія по націоналізації земель для промислових та 

наукових цілей 

Ф. Р-4453. Всеукраїнська Центральна  комісія по націоналізації земель  7-а районна 

комісія, м. Умань Київської губернії 

Ф. Р-2487. 9-а  районна лісова комісія по націоналізації земель на  Правобережжі 

 

 

Загальногалузеве управління 

 

Ф. Р-4880. Черкаське обласне виробниче об’єднання  радгоспів Міністерства радгоспів 

УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2555. Черкаський обласний трест радгоспів Головного управління радгоспів 

Міністерства  сільського господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5520. Черкаське виробничо-аграрне об’єднання садівничих радгоспів Головного 

управління по садівництву, виноградарству  і виноробній промисловості при 

Раді Міністрів УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2638. Черкаський обласний трест шовківництва управління шовківництва 

Міністерства сільського господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області 
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Ф. Р-4182. Черкаська обласна контора бджільництва управління бджільництва 

Міністерства сільського господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

 

 

               Управління, відділи виконкомів земельні, сільські господарства 

 

Окружні земельні відділи та управління 

 

Ф. Р-1715. Земельне управління Золотоніського окружного виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша  

Полтавської губернії 

Ф. Р-135. Земельний відділ Шевченківського (Корсунського) окружного виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,  

м. Корсунь Шевченківського (Корсунського) округу 

Ф. Р-136. Земельний відділ Шевченківського (Черкаського) окружного виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,  

м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

 

Повітові  земельні відділи та управління 

 

Ф. Р-138. Земельний відділ Звенигородського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Звенигородка 

Київської губернії 

Ф. Р-1736. Земельний відділ Золотоніського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша 

Полтавської губернії 

Ф. Р-2147. Земельне управління Богуславського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь Київської 

губернії 

Ф. Р-2818. Земельний відділ Уманського повітового виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Умань Київської губернії 

Ф. Р-1055. Земельний відділ Чигиринського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Чигирин 

Кременчуцької губернії 

 

Волосні  земельні  відділи 

 

Ф. Р-987. Земельний відділ Телепинського волосного виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Телепине 

Чигиринського повіту  Київської губернії 

 

Районні, міські відділи та інспекції  сільського господарства 

 

Ф. Р-5327. Районна інспекція сільського господарства виконавчого комітету Вільшанської 

районної Ради депутатів трудящих, с. Вільшана Вільшанського району 

Черкаської області 

Ф. Р-5916. Відділ сільського господарства виконавчого комітету Гельмязівської районної 

Ради депутатів трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського району Полтавської 

області 
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Ф. Р-5917. Районна інспекція сільського господарства виконавчого комітету Гелмязівської 

районної ради депутатів трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського району 

Черкаської області 

Ф. Р-2369. Інспекція по сільському господарству виконавчого комітету Городищенської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Городище Черкаської області 

 

Ф. Р-5298. Управління сільського господарства і заготівель виконавчого комітету 

Драбівської районної Ради депутатів трудящих, с. Драбів Драбівського району 

Полтавської області 

Ф. Р-629. Районна сільськогосподарсьва інспекція виконавчого комітету Золотоніської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-5949. Золотоніський районний відділ земельних ресурсів Черкаського обласного 

управління земельних ресурсів, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-1178. Відділ сільського господарства  виконавчого комітету  Іркліївської  районної 

Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району Полтавської області 

Ф. Р-5973. Районна інспекція сільського господарства виконавчого комітету Канівської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-4407. Земельний відділ виконавчого комітету Катеринопільської районної Ради 

депутатів трудящих, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської 

області 

Ф. Р-4655. Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого комітету Корсунь-

Шевченківської районної Ради депутатів трудящих,  м. Корсунь-

Шевченківський Київської області 

Ф. Р-4159. Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого комітету Лисянської 

районної Ради депутатів трудящих,  смт. Лисянка Лисянського району  

Київської області 

Ф. Р-5648. Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого комітету Маньківської 

районної Ради депутатів трудящих,  с. Маньківка Маньківського району 

Черкаської області 

Ф. Р-1323. Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого комітету 

Мокрокалигірської районної Ради депутатів трудящих,  с. Мокра Калигірка 

Мокрокалигірського району Київської області 

Ф. Р-5110. Інспекція сільського господарства виконавчого комітету Монастирищенської 

районної Ради депутатів трудящих, смт. Монастирище Монастирищенського 

району Черкаської області 

Ф. Р-2948. Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого комітету 

Ротмистрівської районної ради депутатів трудящих, с. Ротмистрівка 

Ротмистрівського району Черкаської області 

Ф. Р-2715. Відділ сільського господарства виконавчого комітету Смілянської  міської Ради 

депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-2947. Інспекція по сільському господарству виконавчого  комітету Смілянської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-5790. Тальнівська районна сільськогосподарська інспекція, м. Тальне Черкаської 

області 

Ф. Р-3519. Земельний відділ виконавчого комітету Уманської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Умань Київської області 

Ф. Р-3962. Відділ сільського господарства і  заготівель виконавчого комітету  Уманської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Умань Київської області 
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Ф. Р-5906. Районна інспекція з сільського господарства виконавчого комітету  

Христинівської районної Ради депутатів трудящих, м. Христинівка Черкаської 

області 

Ф. Р-4655. Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого комітету Корсунь-

Шевченківської районної Ради депутатів трудящих,  м. Корсунь-

Шевченківський Київської області 

Ф. Р-883. Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого комітету Чигиринської 

районної Ради депутатів трудящих,  м. Чигирин Кіровоградської області 

Ф. Р-5256. Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого комітету 

Чорнобаївської районної Ради депутатів трудящих,  смт. Чорнобай 

Чорнобаївського району Полтавської області 

Ф. Р-1970. Відділ сільського господарства і заготівель виконавчого комітету Шрамківської  

районної Ради депутатів трудящих,  с. Шрамківка Шрамківського району 

Полтавської області 

 

Обласне  управління сільського господарства 

 

Ф. Р-2552. Управління сільського господарства виконавчого комітету Черкаської обласної 

ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

 

Виробничі управління та управління сільського господарства 

 

Ф. Р-4522. Управління сільського господарства виконавчого комітету Городищенської 

районної Ради народних депутатів, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-4028. Управління сільського господарства виконавчого комітету Драбівської 

районної Ради народних депутатів, смт. Драбів Драбівського району Черкаської 

області 

Ф. Р-4361. Управління сільського господарства виконавчого комітету Жашківської 

районної Ради народних депутатів, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-3837. Звенигородське районне виробниче управління сільського господарства 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих,  

м. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-5229. Управління сільського господарства виконавчого комітету Звенигородської 

районної Ради народних депутатів, м. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-4271. Управління сільського господарства виконавчого комітету Золотоніської 

районної Ради народних депутатів, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-4041. Управління сільського господарства виконавчого комітету Кам’янської 

районної Ради народних депутатів, м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-5929. Канівське районне виробниче управління сільського господарства, м. Канів 

Черкаської області 

Ф. Р-4634. Управління сільського господарства виконавчого комітету Катеринопільської 

районної Ради народних депутатів, смт. Катеринопіль Катеринопільського 

району Черкаської області 

Ф. Р-4789. Управління сільського господарства виконавчого комітету Корсунь-

Шевченківської районної Ради народних депутатів, м. Корсунь-

Шевченківський  Черкаської області 

Ф. Р-4292. Управління сільського господарства виконавчого комітету Лисянської районної 

Ради народних депутатів, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 
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Ф. Р-4503. Управління сільського господарства виконавчого комітету Маньківської 

районної Ради народних депутатів, смт. Маньківка Маньківського району 

Черкаської області 

Ф. Р-4061. Управління сільського господарства виконавчого комітету Монастирищенської 

районної Ради народних депутатів, м. Монастирище Черкаської області 

Ф. Р-4427. Управління сільського господарства виконавчого комітету Смілянської 

районної Ради народних депутатів, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-1592. Управління сільського господарства виконавчого комітету Тальнівської 

районної Ради народних депутатів, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-5440. Тальнівське районне виробниче управління сільського  господарства 

Черкаського обласного виробничого управління сільського господарства,  

м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-5236. Управління сільського господарства виконавчого комітету Уманської районної 

Ради народних депутатів, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4281. Управління сільського господарства виконавчого комітету Христинівської 

районної Ради народних депутатів, м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-4734. Управління сільського господарства виконавчого комітету Черкаської районної 

Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-3759. Управління сільського господарства виконавчого комітету Чигиринської 

районної Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-5257. Управління сільського господарства виконавчого комітету Чорнобаївської 

районної Ради народних депутатів, смт. Чорнобай Чорнобаївського району 

Черкаської області 

Ф. Р-3950. Управління сільського господарства виконавчого комітету Шполянської 

районної Ради народних депутатів, м. Шпола Черкаської області 

 

 Радгоспи 

 

Бурякорадгоспи 

 

Ф. Р-269. Вільшанський бурякорадгосп, с. Вільшана Вільшанського району Київської 

області 

Ф. Р-1268. Драбівський бурякорадгосп ім. ХХІІІ з’їзду КПРС Черкаського виробничо-

аграрного об’єднання цукрової промисловості, с. Драбово-Барятинське 

Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-5763. Радгосп «Комуніст», с. Погреби Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-3160. Бурякорадгосп Березинського цукрового комбінату Черкаського 

бурякоцукротресту, с-ще Березине Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-3162. Бурякорадгосп Жашківського цукрового комбінату Черкаського 

бурякоцукротресту, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-4673. Бурякорадгосп Кам’янського цукрового комбінату Черкаського 

бурякоцукротресту, м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-4023. Бурякорадгосп Ярошівського цукрового комбінату Черкаського 

бурякоцукротресту, с. Ярошівка Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-4510. Бурякорадгосп Іваньківського цукрового комбінату Черкаського 

бурякоцукротресту, с. Іваньки Маньківського району Черкаської області 

Ф. Р-1571. Бурякорадгосп Майданецького цукрового комбінату Черкаського 

бурякоцукротресту, с. Майданецьке Тальнівського району Черкаської області 
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Ф. Р-5410. Красенівський бурякорадгосп Полтавського бурякоцукротресту, с. Красенівка 

Чорнобаївського району  Полтавської області 

Ф. Р-3952. Бурякорадгосп Шполянського цукрового комбінату м. Шпола Черкаської 

області 

Ф. Р-3954. Бурякорадгосп Матусівського цукрового комбінату Черкаського 

бурякоцукротресту, с. Матусів Шполянського  району Черкаської області 

 

Радгоспи  по виробництву  м’яса 

 

Ф. Р-1685. Радгосп ім. КПРС, с. Рецюківщина Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-5432. Радгосп ім. КПРС Черкаського спеціалізованого м’ясомолочного тресту, 

с.Шевченкове Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-1622. Радгосп «Пугачівка» Черкаського обласного спеціалізованого тресту м’ясо-

молочних радгоспів, с. Пугачівка Жашківського району Черкаської області 

Ф. Р-5067. Радгосп «Золотоніський» Черкаського обласного спеціалізованого тресту 

м’ясо-молочних радгоспів, с. Антипівка Золотоніського району Черкаської 

області 

Ф. Р-5068. Радгосп «Росія»  Головного управління по виробництву продуктів 

тваринництва на промисловій основі Міністерства радгоспів УРСР,  

с. Гельмязів Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-4780. Подільський племінний радгосп-репродуктор курей Головного управління 

птахівничої промисловості Міністерства радгоспі УРСР, с. Подільське 

Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-5231. Радгосп «Жовтень» Черкаського тресту м’ясо-молочних радгоспів, м. Кам’янка 

Черкаської області 

Ф. Р-3061. Радгосп «13 років Жовтня» Черкаського спеціалізованого тресту м’ясо-

молочних радгоспів, с. Мар’янівка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-5555. Радгосп «Маньківський» Черкаського спеціалізованого тресту м’ясо-молочних 

радгоспів, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Ф. Р-3844. Відгодівельний радгосп «Смілянський» Черкаської обласної контори 

«Заготхудоакорм», м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-3845. Відгодівельний радгосп Черкаського виробничого об’єднання м’ясної 

промисловості, с. Мале Старосілля Смілянського району Черкаської області 

Ф. Р-1159. Державний племінний завод «Велика Бурімка» Головного управління 

тваринництва Міністерства сільського господарства СРСР, с. Велика Бурімка 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Ф. Р-5102. Радгосп ім.Котовського Черкаського спеціалізованого тресту м’ясо-молочних 

радгоспів, с. Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області 

Ф. Р-5101. Радгосп «Вереміївський» Черкаського спеціалізованого тресту м’ясо-молочних 

радгоспів, с. Вереміївка Чорнобаївського району Черкаської області 

Ф. Р-1161. Радгосп «Веселий Хутір» Черкаського спеціалізованого тресту м’ясо-молочних 

радгоспів, с. Веселий Хутір Чорнобаївського району Черкаської області 

Ф. Р-1160. Ордена Леніна радгосп ім.Комінтерна Черкаського спеціалізованого тресту 

м’ясо-молочних радгоспів, с-ще Комінтери Чорнобаївського району Черкаської 

області 

Ф. Р-2049. Державний племінний завод «Старий Коврай» Міністерства радгоспів УРСР,  

с. Старий Коврай Чорнобаївського району Черкаської області 
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Насінневі  радгоспи   (та інші) 

 

Ф. Р-5768. Елітно-насінницький радгосп «Білоусівка» Українського науково-дослідного 

інституту землеробства , с. Білоусівка Драбівського  району Черкаської області 

Ф. Р-5614. Радгосп «Черкаський» Українського республіканського об’єднання 

«Укрнасіннєовоч», с. Рецюківщина Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-5956. Садівничий радгосп ім. Суворова Черкаського виробничо-аграрного об’єднання 

садівничих радгоспів, с. Гладківщина Золотоніського району Черкаської 

області 

Ф. Р-5908. Золотоніський радгосп Всесоюзного науково-дослідного інституту луб’яних 

культур, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-4772. Канівщанський радгосп Українського республіканського об’єднання 

«Укрсортонасіннєовоч», с. Канівщина Золотоніського району Черкаської 

області 

Ф. Р-5389. Шовкорадгосп «Григорівський» Черкаської обласної контори по шовківництву, 

с. Григорівка Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-4538. Насіннєвий радгосп «50-річчя Жовтня»  Українського республіканського 

об’єднання «Укрсортнасіннєовоч»  Міністерства сільського господарства 

УРСР, с. Шубині Стави  Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-5616. Садівничий радгосп ім. ХХІ з’їзду КПРС Черкаського виробничо-аграрного 

об’єднання садівничих радгоспів, с. Княжики Монастирищенського району 

Черкаської області 

Ф. Р-4823. Елітно-насінницький радгосп «Росія»  Черкаської обласної державної 

сільськогосподарської дослідної станції, с. Мала Смілянка Смілянського 

району Черкаської області 

Ф. Р-4457. Дар’ївське зернове радянське господарство при управлінні Південно-Західної 

залізниці, с. Дар’ївка Таганчанського району Шевченківського округу 

Ф. Р-5854. Садівничий радгосп ім. Франка Черкаського виробничо-аграрного об’єднання  

садівничих  радгоспів, с. Криві Коліна Тальнівського району Черкаської області 

Ф. Р-5819. Радгосп «Уманський»  Черкаського обласного виробничого аграрно-

промислового об’єднання  плодоовочевої продукції, с. Кочубіївка Уманського 

району Черкаської області 

Ф. Р-4338. Верхняцький елітно-насінневий радгосп Всесоюзного сорто-насінневого 

об’єднання цукрового буряку і тютюну, м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-4284. Елітно-насінневий радгосп «Ягубець» Черкаської державної 

сільськогосподарської дослідної станції, с. Ягубець Христинівського району 

Черкаської області 

Ф. Р-5912. Радгосп ім. Кірова Черкаського виробничо-аграрного об’єднання садівничих 

радгоспів, с. Думанці Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-5914. Радгосп «Зоря комунізму» Черкаського аграрно-промислового об’єднання 

«Черкасиплодоовочгосп», смт. Руська Поляна Черкаського району Черкаської 

області 

Ф. Р-466. Черкаське радянське господарство Українського тресту садо-виноградних 

радгоспів Народного комісаріату харчової промисловості УРСР, м. Черкаси 

Київської області 

Ф. Р-1937. Черкаський плодоовочевий радгосп Українського консервного тресту 

Головного управління консервної промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-4994. Радгосп «Поляна», м. Черкаси Черкаської області 
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Ф. Р-5194. Радгосп «Черкаський» Черкаського виробничого аграрно-промислового 

об’єднання по плодоовочевій продукції, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5893. Радгосп «Укрсадовинтресту», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5911. Радгосп «Росія» Черкаського виробничо-аграрного об’єднання садівничих 

радгоспів, с. Чорнявка Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-5913. Радгосп ім. Кірова Черкаського виробничо-аграрного об’єднання садівничих 

радгоспів, с. Чорнявка Черкаського району Черкаської області 

 

Радгоспи – технікуми 

Ф. Р-2450. Учбово-дослідне господарство Городищенського сільськогосподарського 

технікуму, м. Городище Київської області 

Ф. Р-4965. Радгосп-технікум Мліївської ордена Трудового Червоного Прапора дослідної 

станції садівництва ім. Л.П.Симиренка, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-5511. Радгосп-технікум Мліївської ордена Трудового Червоного Прапора дослідної 

станції садівництва ім. Л.П.Симиренка, с. Мліїв Городищенського району 

Черкаської області 

Ф. Р-1599. Навчально-дослідне господарство Тальнівського сільськогосподарського 

технікуму, м. Тальне Черкаської області 

Військове  сільське  господарство 

 

Ф. Р-2493. Військове сільське господарство «Городок»  Полтавського губернського 

відділення центрального управління військово-промисловими і 

сільськогосподарськими підприємствами, м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-1744. Військове сільське господарство «Веселий Хутір»  Полтавського губернського 

відділення центрального управління військово-промисловими і 

сільськогосподарськими підприємствами, с. Чорнобай Золотоніського району 

Полтавської  губернії 

 

Машинно-тракторні  станції 

 

Ф. Р-3964. Бабанська машинно-тракторна станція, с. Бабанка Бабанського району 

Черкаської області 

Ф. Р-4089. Дубіївська  машинно-тракторна станція, с. Дубова Бабанського району 

Черкаської області 

Ф. Р-5133. Буцька машинно-тракторна станція, с. Буки Буцького району Черкаської 

області 

Ф. Р-5134. Рубаномостівська машинно-тракторна станція, с. Рубаний Міст Буцького 

району Черкаської області 

Ф. Р-5543. Вільшанська машинно-тракторна станція, с. Вільшана Вільшанського району 

Черкаської області 

Ф. Р-5290. Гельмязівська машинно-тракторна станція, с. Гельмязів Гельмязівського 

району Черкаської області 

Ф. Р-2355. Городищенська машинно-тракторна станція, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-2912. Жовнинська машинно-тракторна станція, с. Жовнине Градизького району 

Полтавської області 

Ф. Р-1218. Драбово-Ульянівська машинно-тракторна станція, с. Драбів Драбівського 

району Черкаської області 

Ф. Р-1236. Драбівська машинно-тракторна станція, с. Драбів Драбівського району 

Черкаської області 
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Ф. Р-3908. Бузівська машинно-тракторна станція, с. Бузівка Жашківського району 

Черкаської області 

Ф. Р-1631. Жашківська машинно-тракторна станція, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-4698. Звенигородська машинно-тракторна станція, м. Звенигородка Черкаської 

області 

Ф. Р-4685. Озірнянська машинно-тракторна станція, с. Озірна Звенигородського району 

Черкаської області 

Ф. Р-5289. Безпальчівська машинно-тракторна станція, с. Безпальче Золотоніського 

району Черкаської області 

Ф. Р-5286. Пальмирська машинно-тракторна станція, с. Вознесенське Золотоніського 

району Черкаської області 

Ф. Р-5288. Золотоніська машинно-тракторна станція, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-1175. Іркліївська ордена «Знак Пошани»  машинно-тракторна станція, с. Іркліїв 

Іркліївського району Полтавської області 

Ф. Р-1062. Кам’янська ордена «Знак Пошани»  машинно-тракторна станція, м. Кам’янка 

Черкаської області 

Ф. Р-3006. Телепинська ордена «Знак Пошани»  машинно-тракторна станція, с. Телепине 

Кам’янського району  Черкаської області 

Ф. Р-3701. Канівська ордена «Знак Пошани»  машинно-тракторна станція, м. Канів 

Черкаської області 

Ф. Р-3572. Катеринопільська ордена «Знак Пошани»  машинно-тракторна станція,  

смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-3571. Петраківська ордена «Знак Пошани»  машинно-тракторна станція,  

с. Петраківка Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-3620. Корсунь-Шевченківська ордена «Знак Пошани»  машинно-тракторна станція,  

м. Корсунь-Шевченківський  Черкаської області 

Ф. Р-5775. Стеблівська ордена «Знак Пошани»  машинно-тракторна станція,  

смт. Стеблів Корсунь-Шевченківського  району Черкаської області 

Ф. Р-3965. Кузьмино-Гребельська ордена «Знак Пошани»  машинно-тракторна станція,  

с. Кузьмина Гребля Ладижинського  району Черкаської області 

Ф. Р-3563. Ладижинська ордена «Знак Пошани»  машинно-тракторна станція,  

с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської області 

Ф. Р-4160. Виноградська ордена «Знак Пошани»  машинно-тракторна станція,  

с. Виноград Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-3553. Лисянська ордена «Знак Пошани»  машинно-тракторна станція,  

с. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-5123. Поташська ордена «Знак Пошани»  машинно-тракторна станція,  

с. Поташ Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-3393. Соколівська ордена «Знак Пошани»  машинно-тракторна станція,  

с. Соколівка  Маньківського району Черкаської області 

Ф. Р-4436. Копіюватська ордена «Знак Пошани»  машинно-тракторна станція,  

с. Копіювата Монастирищенського району Черкаської області 

Ф. Р-4435. Монастирищенська ордена «Знак Пошани»  машинно-тракторна станція,  

смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області 

Ф. Р-4437. Цибулівська ордена «Знак Пошани»  машинно-тракторна станція,  

с. Цибулів Монастирищенського району Черкаської області 

Ф. Р-4421. Ротмистрівська машинно-тракторна станція, с. Ротмистрівка Ротмистрівського 

району Черкаської області 

Ф. Р-4426. Смілянська машинно-тракторна станція, м. Сміла  Черкаської області 
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Ф. Р-5544. Тальнівська машинно-тракторна станція № 1, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-1600. Тальнівська машинно-тракторна станція № 2, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-1484. Уманська машинно-тракторна станція, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4613. Христинівська машинно-тракторна станція, м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-5372. Мошенська машинно-тракторна станція, с. Мошни Черкаського району 

Черкаської області 

Ф. Р-568. Черкаська машинно-тракторна станція, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-784. Медведівська машинно-тракторна станція, с. Медведівка Чигиринського 

району  Черкаської області 

Ф. Р-783. Чигиринська машинно-тракторна станція, м. Чигирин  Кіровоградської області 

Ф. Р-1094. Богодухівська машинно-тракторна станція, с. Богодухівка Чорнобаївського 

району Черкаської області 

Ф. Р-1093. Великобурімська машинно-тракторна станція, с. Велика Бурімка 

Чорнобаївського району Полтавськоїобласті 

Ф. Р-2323. Шполянська машинно-тракторна станція, м. Шпола Черкаської області 

Ф. Р-1962. Кононівська машинно-тракторна станція, с. Кононівка Шрамківського району 

Черкаської області 

 

Ремонтно-технічні  станції 

 

Ф. Р-3077. Бабанська ремонтно-технічна станція, с. Бабанка Бабанського району 

Черкаської області 

Ф. Р-5596. Городищенська ремонтно-технічна станція, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-5223. Драбівська ремонтно-технічна станція, ст. Драбів Драбівського району 

Черкаської області 

Ф. Р-4298. Кононівська ремонтна майстерня Драбівського районного  об’єднання 

«Сільгосптехніка», с. Кононівка Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-3394. Жашківська ремонтно-технічна станція, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-5230. Звенигородська ремонтно-технічна станція, м. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-5282. Золотоніська ремонтно-технічна станція, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-3573. Катеринопільська ремонтно-технічна станція, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району  Черкаської області 

Ф. Р-3621. Корсунь-Шевченківська ремонтно-технічна станція, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-4371. Лисянська ремонтно-технічна станція, смт. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області 

Ф. Р-5142. Маньківська ремонтно-технічна станція, смт. Маньківка Маньківського району 

Черкаської області 

Ф. Р-4438. Монастирищенська ремонтно-технічна станція, смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 

Ф. Р-4420. Смілянська ремонтно-технічна станція, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-5545. Тальнівська ремонтно-технічна станція, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-3517. Ладижинська ремонтно-технічна станція, с. Ладижинка Уманського району 

Черкаської області 

Ф. Р-5461. Уманська ремонтно-технічна станція, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4614. Христинівська ремонтно-технічна станція, м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-3761. Чигиринська ремонтно-технічна станція, м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-5407. Богодухівська ремонтно-технічна станція, с. Богодухівка Чорнобаївського 

району Черкаської області 
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Ф. Р-3947. Шполянська ремонтно-технічна станція, м. Шпола Черкаської області 

 

 «Сільгосптехніка» 

 

Обласне  об’єднання 

 

Ф. Р-2723. Черкаське обласне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Державного комітету УРСР по 

виробничо-технічному забезпеченню  сільського господарства, м. Черкаси 

Черкаської області 

 

Районні об’єднання та відділення 

 

Ф. Р-5542. Городищенське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого 

об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, м. 

Городище Черкаської області 

Ф. Р-4031. Драбівське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого 

об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, 

смт. Драбів  Черкаської області 

Ф. Р-3395. Жашківське районне об’єднання «Сільгосптехніка» Черкаського обласного 

об’єднання «Сільгосптехніка», м. Жашків Черкаської області 

 

Ф. Р-4515. Звенигородське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого 

об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, м. 

Звенигородка  Черкаської області 

Ф. Р-5054. Золотоніське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого 

об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, м. 

Золотоноша  Черкаської області 

Ф. Р-4674. Кам’янське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого 

об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, м. 

Км ’янка  Черкаської області 

Ф. Р-5263. Канівське районне об’єднання «Сільгосптехніка» Черкаського обласного 

об’єднання «Сільгосптехніка», м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-3697. Степанецьке відділення «Сільгосптехніка» Черкаського обласного об’єднання 

«Сільгосптехніка», с. Степанецьке Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-3574. Катеринопільське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого 

об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, 

смт. Катеринопіль Катеринопільського району  Черкаської області 

Ф. Р-3619. Корсунь-Шевченківське районне виробниче об’єднання по виробничо-

технічному забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного 

виробничого об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського 

господарства, м. Корсунь-Шевченківський  Черкаської області 
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Ф. Р-4325. Стеблівське відділення «Сільгосптехніка» Черкаського обласного об’єднання 

«Сільгосптехніка», с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської 

області 

Ф. Р-5161. Виноградське відділення «Сільгосптехніка» Лисянського районного об’єднання 

«Сільгосптехніка», с. Виноград Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4372. Лисянське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого 

об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, 

смт. Лисянка Лисянського району  Черкаської області 

Ф. Р-5139. Маньківське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого 

об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, 

смт. Маньківка Маньківського району  Черкаської області 

Ф. Р-4638. Монастирищенське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого 

об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, 

смт. Монастирище Монастирищенського району  Черкаської області 

Ф. Р-4417. Смілянське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого 

об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, м. 

Сміла  Черкаської області 

Ф. Р-5679. Тальнівське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого 

об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, м. 

Тальне  Черкаської області 

 

Ф. Р-4392. Уманське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого 

об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, м. 

Умань  Черкаської області 

Ф. Р-4615. Христинівське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого 

об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, м. 

Христинівка  Черкаської області 

Ф. Р-3169. Черкаське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого 

об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, м. 

Черкаси  Черкаської області 

Ф. Р-4300. Чигиринське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого 

об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, м. 

Чигирин  Черкаської області 

Ф. Р-4993. Чорнобаївське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства Черкаського обласного виробничого 

об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства, 

смт. Чорнобай Чорнобаївського району  Черкаської області 

Ф. Р-4325. Стеблівське відділення «Сільгосптехніка» Черкаського обласного об’єднання 

«Сільгосптехніка», с. Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської 

області 
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Ф. Р-3948. Шполянське районне об’єднання «Сільгосптехніка» Черкаського обласного 

об’єднання «Сільгосптехніка», м. Шпола Черкаської області 

 

«Сільгоспхімія» 

 

Ф. Р-5640. Черкаське відкрите акціонерне товариство «Облагрохім» Міністерства 

сільського господарства і продовольства України, м. Черкаси Черкаської 

області 

 

 Рослинництво 

 

Відділи технічних культур  виконкомів 

 

Ф. Р-857. Відділ технічних культур виконавчого комітету Чигиринської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Чигирин Кіровоградської області 

 

Об’єднання, контори  плодоовочевих  культур 

 

Ф. Р-5535. Черкаське обласне виробниче аграрно-промислове об’єднання по 

плодоовочевій продукції «Черкасиплодовочгосп»  Міністерства 

плодоовочевого господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5522. Черкаське обласне виробниче державно-колгоспне сортонасінневе об’єднання 

«Облсортнасіннєпром» Черкаського обласного управління сільського 

господарства, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2685. Черкаське обласне об’єднання по виробництву, заготівлях і збуту насіння 

овочевих культур і картоплі при Міністерстві плодоовочевого господарства 

СРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2686. Черкаська міжрайонна контора «Сортонасіннєовоч» Київської обласної 

контори «Сортнасіннєовоч», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-3955. Лебединський насіннєвий завод, с. Лебедин Шполянського району Черкаської 

області 

 

Станції, інспекції, лабораторії, поля, пункти 

 

Ф. Р-2595. Державна інспекція по карантину рослин по Черкаській області Міністерства 

сільського господарства СРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2914. Інспектура державної комісії по сортовипробуванню сільгосподарських 

культур по Київській і Черкаській областях 

Ф. Р-4583. Інспектура державної комісії по сортовипробуванню сільгосподарських 

культур по Черкаській області  при Державному агропромисловому комітеті 

СРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4295. Черкаська обласна державна насіннєва інспекція Державного 

агропромислового комплексу УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2913. Черкаська обласна станція захисту рослин Черкаського обласного виробничого 

об’єднання по агрономічному обслуговуванню сільського господарства 

«Сільгоспхімія», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4584. Черкаська обласна проектно-дослідна станція хімізації сільського господарства 

Міністерства сільського господарства УРСР, с-ще Холодний  Смілянського 

району Черкаської області 
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Дослідні станції і поля,  агрохімічні  пункти 

 

Ф. Р-716. Гельмязівська конопленасіннєва станція земельного відділу виконавчого 

комітету Полтавської обласної Ради депутатів трудящих, с. Гельмязів 

Гельмязівського району Полтавської області 

Ф. Р-1222. Драбівська дослідна станція рільництва Українського науково-дослідного 

інституту землеробства Південного відділення Всесоюзної Академії 

сільськогосподарських наук ім. В.І.Леніна, с. Драбово-Парятинське 

Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-372. Киселівський агрономічний пункт Шевченківського (Корсунського) окружного 

земельного управління, с. Киселівка Мокрокалигірського району 

Шевченківського (Корсунського) округу Київської губернії 

Ф. Р-4579. Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Міністерства 

сільського господарства УРСР, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-2199. Уманський дослідно-селекційний пункт Всесоюзного науково-дослідного 

інституту цукрової промисловості, м. Умань Київської області 

Ф. Р-5208. Ордена Трудового Червоного Прапора дослідно-селекційна станція,  

смт. Верхнячка Христинівського району Черкаської області 

 

Інспекція  з  оприділення  якості  насіння 

 

Ф. Р-1177. Іркліївська районна контрольно-насіннєва лабораторія земельного відділу 

виконавчого комітету Іркліївської районної Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв 

Іркліївського району Полтавської області 

Ф. Р-2041. Іркліївська районна державна інспекція з оприділення якості насіння, с. Іркліїв 

Іркліївського району Полтавської області 

Ф. Р-1331. Мокрокалигірська районна контрольно-насіннєва лабораторія земельного 

відділу виконавчого комітету Мокрокалигірської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району Київської області 

 

 

Інспектура  з  оприділення  врожайності 

 

Ф. Р-537. Золотоніська міжрайонна державна інспекція з оприділення врожайності, 

м.Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-5296. Державний інспектор з оприділення врожайності  по Корсунь-

Шевченківському міжрайону, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-5463. Державний інспектор з оприділення врожайності  по Уманському міжрайону, 

м. Умань Черкаської областірайонна державна інспекція з оприділення 

врожайності, м. Сміла Черкаської області 

 

  

Тваринництво 

 

Відділи  тваринництва  виконкомів 

 

Ф. Р-866. Відділ тваринництва виконавчого комітету Чигиринської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Чигирин Кіровоградської області 
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Ф. Р-2299. Відділ тваринництва земельного відділу виконавчого комітету Шполянської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Шпола Київської області 

 

Об’єднання, управління, станції 

 

Ф. Р-2601. Черкаське обласне об’єднання по заготівлі племінної худоби Українського 

республіканського об’єднання по заготівлі племінної худоби, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-5707. Черкаське обласне об’єднання по племінної справі в тваринництві 

Українського республіканського об’єднання по заготівлі племінної худоби,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4470. Управління по виробництву яловичини і свинини Черкаського обласного 

міжколгоспного об’єднання спеціалізованих господарств, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-5287. Золотоніське міжрайонне об’єднання по заготівлі племінної худоби 

Черкаського обласного об’єднання по заготівлі племінної худоби,  

м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-5253. Черкаська районна міжколгоспна станція тваринництва управління сільського 

господарства виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів 

трудящих, с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-5509. Чорнобаївське районне міжгосподарське підприємство по виробництву м’яса і 

переробці кормів, с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області 

 

Станції з племінної роботи та штучному осіменінню 

 

Ф. Р-4985. Черкаська обласна державна станція з племінної роботи і штічному осіменінню 

сільськогосподарських тварин, с. Нова Дмитрівка Золотоніського району 

Черкаської області 

Ф. Р-4418. Смілянська державна станція по племінній роботі і штічному осіменінню 

сільськогосподарських тварин управління сільського господарства виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської 

області 

Ф. Р-5462. Уманська державна станція по племінній роботі і штічному осіменінню 

сільськогосподарських тварин Черкаської обласної станції по племінній справі і 

штучному осіменінню сільськогосподарських тварин, м. Умань Черкаської 

області 

Ф. Р-4576. Чигиринська державна станція по племінній роботі і штучному осіменінню 

сільськогосподарських тварин, м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-5078. Шполянська державна станція по племінній роботі і штучному осіменінню 

сільськогосподарських тварин управління сільського господарства виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Шпола Черкаської 

області 

 

Державні  племінні  розплідники 

 

Ф. Р-2903. Градизький державний племінний розплідник сіро-української худоби,  

с. Вереміївка Градизького району Полтавської області 

Ф. Р-707. Гельмязівський державний племінний розпладник сіро-української худоби,  

с. Драбів Золотоніського району Полтавської області 
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Ф. Р-1684. Племінний розпладник «Марусин хутір» Шевченківського окружного 

земельного відділу, м. Золотоноша Шевченківського округу 

 

Птахівництво 

 

Ф. Р-2501. Черкаська обласна контора інкубаторно-птахівничих станцій, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-4471. Міжгосподарський відділ спеціалізованих господарств і  міжгосподарських 

підприємств по виробництву м’яса і яєць при управлінні сільського 

господарства виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4469. Управління по виробництву яєць і м’яса птиці Черкаського обласного 

міжколгоспного об’єднання спеціалізованих господарств, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-5536. Черкаське обласне міжгосподарське виробниче об’єднання по птахівництву 

управління сільського господарства виконавчого комітету Черкаської обласної 

Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5879. Черкаське виробниче об’єднання по птахівництву Головного управління 

птахівничої промисловості «Головптахопром»  Міністерства радгоспів УРСР, с. 

Хутори Черкаського району Черкаської області 

 

Фабрики,  заводи,  колгоспи 

 

Ф. Р-3379. Птахофабрика «Острожани»  Головного управління птахівничої промисловості 

Міністерства радгоспів УРСР, с. Острожани Жашківського району Черкаської 

області 

 

Ф. Р-4774. Коробівський  державний племінний птахівничий завод качок Головного 

управління птахівничої промисловості, с. Коробівка Золотоніського району 

Черкаської області 

Ф. Р-5255. Державний племінний завод «Перемога»  Головного управління птахівничої 

промисловості Міністерства радгоспів УРСР, с. Будище Черкаського району 

Черкаської області 

Ф. Р-5254. Птахофабрика «Перше Травня»  Головного управління птахівничої 

промисловості Міністерства радгоспів УРСР, с. Хутори Черкаського району 

Черкаської області 

Ф. Р-4736. Спеціальний колгосп по птахівництву ім. 1-ше Травня, с. Хутори  Черкаського 

району Черкаської області 

 

Звірогосподарство 

 

Ф. Р-3127. Звірогосподарство Черкаської обласної спілки споживчих і кооперативних 

товариств, Урочище  Мошногір’є Черкаського району  Черкаської області 

 

Кінні  бази  (конярство) 

 

Ф. Р-1663. Золотоніська кінна база, м. Золотоноша 

Ф. Р-1733. Золотоніська кінна база Всеукраїнської спілки скотарсько-молочних 

кооперативів «Добробут», м. Золотоноша Золотоніського району 
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Об’єднання  колгоспних  ферм 

 

Ф. Р-367. Смілянське районне об’єднання колгоспних тваринницьких ферм, м. Сміла 

Київської області 

 

Ветеринарія 

 

Ф. Р-5396. Черкаське обласне підприємство ветеринарної медицини Міністерства 

агропромислового комплексу України, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5584. Черкаська  обласна ветеринарна лабораторія управління сільського  

господарства виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2444. Городищенська ветеринарна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Городищенської районної Ради депутатів трудящих, м. Городище 

Київської області 

 

 Сільськогосподарські  артілі  (колгоспи) 

 

Городищенського   району 

 

Ф. Р-2362. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Буда-Орловецька 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-2394. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комінтерн», с. Валява 

Городищенського району Київської області 

Ф. Р-2395. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Буда-Орловецька 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-3641. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Вербівка Городищенського 

району Черкаської області 

Ф. Р-4176. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Вербівка Вільшанського 

району Київської області 

Ф. Р-4180. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17-го з’їзду ВКП(б), с. Вербівка 

Вільшанського району Київської області 

Ф. Р-3446. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Соціалістичний шлях», с. Вільшана 

Вільшанського району Київської області 

Ф. Р-3447. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Вербівка Вільшанського 

району Черкаської області 

Ф. Р-3448. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Соціалістичний шлях», с. Вільшана 

Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-3449. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Вільшана 

Вільшанського району Київської області 

Ф. Р-3450. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях», с. Вільшана 

Вільшанського району Київської області 

Ф. Р-3451. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», смт. Вільшана 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-4175. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», с. Вільшана 

Звенигородського району Черкаськоїобласті 

Ф. Р-5518. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну, с. Воронівка 

Вільшанського району Київської області 
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Ф. Р-5517. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Воронівка 

Городищенського району Київської області 

Ф. Р-2379. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана, с. В’язівок 

Городищенського району Київської області 

Ф. Р-2381. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. В’язівок 

Городищенського району Київської області 

Ф. Р-2383. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. В’язівок Городищенського 

району Київської області 

Ф. Р-2436. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комунар, с. В’язівок 

Городищенського району Київської області 

Ф. Р-3643. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська Україна», с. В’язівок 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-4174. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Родина», с. В’язівок Городищенського 

району Черкаської області 

Ф. Р-4177. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. В’язівок Городищенського 

району Черкаської області 

Ф. Р-1754. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХІІ партз’їзду, с. Городище 

Городищенського району Київської області 

Ф. Р-1756. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Городище 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-1757. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. Городище 

Городищенського району Київської області 

Ф. Р-1758. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, м. Городище Черкаської 

області 

Ф. Р-3842. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Городище 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-3843. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», м. Городище 

Черкаської області 

Ф. Р-2104. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Політвідділу, с. Дирдин 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-3750. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Журавка 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-5597. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор комунізму», с. Журавка 

Вільшанського району Київської області 

Ф. Р-5601. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Журавка Вільшанського 

району Київської області 

Ф. Р-3752. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Маяк», с. Зелена Діброва 

Городищенського району Черкаськоїобласті 

Ф. Р-2384. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», с. Калинівка 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-2108. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. Ксаверове 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-2109. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. Мліїв Городищенського 

району Черкаської області 

Ф. Р-2386. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Мліїв Городищенського 

району Черкаської області 

Ф. Р-2105. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Мліїв Городищенського 

району Черкаської області 



2917 

 

Ф. Р-3751. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Л.П.Симиренка, с. Мліїв 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-1755. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», с. Набоків 

Городищенського району Київської області 

Ф. Р-2387. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Орловець 

Городищенського району Київської області 

Ф. Р-3862. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Орловець 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-3863. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Орловець 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-3864. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. Орловець 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-4173. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Орловець 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-3753. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», с. Петрики 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-5599. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна», с. Петрики 

Вільшанського району Київської області 

Ф. Р-5780. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Петрики Городищенського 

району Черкаської області 

Ф. Р-5782. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Петрики Вільшанського 

району Київської області 

Ф. Р-1759. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Клари Цеткін, с. Петропавлівка 

Городищенського району Київської області 

Ф. Р-1760. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Петропавлівка 

Городищенського району Київської області 

Ф. Р-3638. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, с. Петропавлівка 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-5781. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», с. Сегединці 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-2110. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну, с. Старосілля 

Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-3644. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. Товста  Вільшанського 

району Київської області 

Ф. Р-3645. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень», с. Товста 

Вільшанського району Київської області 

Ф. Р-3646. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Товста Городищенського 

району Черкаської області 

Ф. Р-5598. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Травень», с. Трихуторівка 

Вільшанського району Київської області 

Ф. Р-2106. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Хлистунівка 

Городищенського району Київської області 

Ф. Р-2107. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Хлистунівка 

Городищенського району Київської області 

Ф. Р-4179. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, с. Хлистунівка 

Городищенського району Черкаськоїобласті 
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Драбівського  району 

 

Ф. Р-5307. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний степ», с. Андріївка 

Шрамківського району Полтавськоїобласті 

Ф. Р-4257. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Ашанівка 

Золотоніського району Полтавської області 

Ф. Р-5308. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Безпальче 

Гельмязівського  району Полтавської області 

Ф. Р-5309. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. Безпальче 

Гельмязівського  району Полтавської області 

Ф. Р-5310. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Безпальче Гельмязівського  

району Черкаської області 

Ф. Р-5311. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес», с. Безпальче Драбівського  

району Полтавської області 

Ф. Р-5312. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінського Комсомолу,  

с. Безпальче Драбівського  району Полтавської області 

Ф. Р-5613. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Безпальче Драбівського  

району Полтавської області 

Ф. Р-1988. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1-ше Травня», с. Бирлівка 

Ковалівського  району Полтавської області 

Ф. Р-1680. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Бирлівка Ковалівського  

району Полтавської області 

Ф. Р-2009. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Бирлівка 

Шрамківського  району Полтавської області 

Ф. Р-2015. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шляхом Леніна», с. Бирлівка 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5403. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Бирлівка Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5412. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Бирлівка Шрамківського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-5934. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Молодь України», с. Бирлівка 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-1252. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Білоусівка 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1264. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча с. Білоусівка Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1271. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях», с. Білоусівка 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1286. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний колос», с. Білоусівка 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5012. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Білоусівка Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1263. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Бойківщина Драбівського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-1281. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 40-річчя Жовтня, с. Бойківщина 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5306. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, хут. Бондарівка 

Шрамківського  району  Полтавської області 
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Ф. Р-5017. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Великий Хутір 

Золотоніського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5018. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», с. Великий Хутір 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5020. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Великий Хутір  

Золотоніського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5021. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перебудова», с. Великий Хутір 

Золотоніського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5022. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Великий Хутір 

Золотоніського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5023. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Гвардія», с. Великий Хутір 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5024. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий світ», с. Великий Хутір 

Золотоніського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5025. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень», с. Великий Хутір 

Золотоніського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5026. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Світло», с. Великий Хутір 

Золотоніського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5935. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Великий Хутір Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1270. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Світло», с. Вершина Згарська 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1279. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Верхній Згар», с. Вершина Згарська 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5774. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», с. Вершина Згарська 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5015. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса с. Гречанівка Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5016. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник», хут. Гречанівка 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-2002. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Демки Шрамківського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-2005. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шмідта,  с. Демки Шрамківського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-2017. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Демки Шрамківського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-2023. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Т.Г.Шевченка,  с. Демки 

Ковалівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5422. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра Леніна»,  с. Демки Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5423. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Демки Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5424. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шмідта,  с. Демки Шрамківського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-5426. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комінтерн»,  с. Демки Шрамківського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-5615. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Демки Драбівського  

району  Черкаської області 
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Ф. Р-1259. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний жовтень»,  с. Драбів 

Драбівського  району  Полавської області 

Ф. Р-1261. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вільне життя»,  с. Драбів Драбівського  

району  Полавської області 

Ф. Р-1269. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня»,  с. Драбів 

Драбівського  району  Полавської області 

Ф. Р-1275. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Драбів Драбівського  

району  Полавської області 

Ф. Р-1276. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,  с. Драбів 

Драбівського  району  Полавської області 

Ф. Р-5005. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,  с. Драбів Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5007. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Драбів Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5008. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова,  смт. Драбів Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5071. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Драбів Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5072. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Булганіна,  с. Драбів Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5073. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова,  с. Драбів Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1258. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,  с. Дунинівка Драбівського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-1283. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вірний шлях»,  с. Дунинівка 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5006. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вірний шлях»,  с. Дунинівка 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5313. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна,  с. Жорнокльови 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-1253. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Першого Травня,  с. Золотоношка 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1256. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,  с. Золотоношка 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1265. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 16-річчя Жовтня,  с. Золотоношка 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5930. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького,  с. Золотоношка 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5931. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,  с. Золотоношка 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5315. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе,  с. Хаївка 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1695. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний степ»,  с. Кантакузівка 

Ковалівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1994. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Політвідділ»,  с. Кантакузівка 

Ковалівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-2007. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар»,  с. Кантакузівка 

Шрамківського  району  Полтавської області 
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Ф. Р-4029. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім.Петровського,  с. Кантакузівка 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-1683. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник»,  с. Ковалівка Ковалівського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-2091. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва,  с. Ковалівка Ковалівського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-2093. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,  с. Ковалівка 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-2094. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської,  с. Ковалівка 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5014. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Ковалівка Шрамківського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5019. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ВКірова,  с. Ковалівка Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5316. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний сніп»,  с. Ковтунівка 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1257. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,  с. Коломиці Драбівського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-5419. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,  с. Коломиці Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1682. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Кононівка Шрамківського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-2006. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова,  с. Кононівка 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5612. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Коцюбинського,  с. Кононівка 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-1277. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17-го Партз’їзду,  с. Криштопівка 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5764. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова,  с. Криштопівка 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5765. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,  с. Криштопівка 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-2019. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Спільний пахар»,  с. Лизогубівка 

Ковалівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5319. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Спільний пахар»,  хут. Лизогубівка 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1260. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прожектор»,  с. Мехедівка 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-4034. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик»,  с. Мехедівка 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4026. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «20-річчя Жовтня»,  с. Мехедівка 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-4037. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик»,  с. Мехедівка 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1278. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик»,  с. Митлашівка 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-4030. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІ з’їзду КПРС,  с. Митлашівка 

Драбівського  району  Черкаської області 



2922 

 

Ф. Р-4035. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. Митлашівка 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-4039. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. Митлашівка 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5762. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна»,  с. Митлашівка Драбівського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-1267. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник»,  с. Михайлівка Драбівського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-1282. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона хвиля»,  с. Михайлівка 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1284. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва,  с. Михайлівка 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-1999. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІІ з’їзду КПРС,   с. Мойсівка 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5301. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст»,   с. Мойсівка Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1678. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона нива»,   с. Нехайки 

Ковалівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-2010. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,   с. Нехайки 

Ковалівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-2018. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Клич»,   с. Нехайки Шрамківського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-2020. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра»,   с. Нехайки Ковалівського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-5415. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Нехайки Шрамківського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-5417. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра»,   с. Нехайки Шрамківського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-5418. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона нива»,   с. Нехайки 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5611. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,   с. Нехайки 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5773. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зірка»,   с. Нехайки Драбівського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-5421. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,   хут.Новомиколаївка 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5932. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра Леніна»,   с. Новомиколаївка 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-1280. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе,   с. Олімпіадівка 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5317. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова   с. Остапівка Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5318. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Тельмана,   с. Остапівка 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1239. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Перервинці 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1254. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Паризька  Комуна»,   с. Перервинці 

Драбівського  району  Полтавської області 
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Ф. Р-1285. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «13-річчя  Жовтня»,   с. Перервинці 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-4038. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,   с. Перервинці 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5437. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня»,   хут. Перше Травня 

Шрамківського району  Полтавської області 

Ф. Р-5414. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,   хут. Петровського 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5766. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,    с. Петровського 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-2021. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича,   хут. Петропавлівка 

Ковалівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5314. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кагановича,   хут. Петропавлівка 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1679. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка   с. Погреби 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1681. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького,   с. Погреби 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1987. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Погреби 

Ковалівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1997. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова,   с. Погреби 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5302. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба»,   с. Погреби Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5767. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст»,   с. Погреби Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5776. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст»,   с. Погреби Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1255. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Приклад»,   с. Рождественське 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5772. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна»,   с. Рождественське 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-1262. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Рання зоря»,   с. Свічківка 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1272. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе,   с. Свічківка Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1273. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,   с. Свічківка Драбівського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-1274. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра»,   с. Свічківка Драбівського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-1989. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Семенівка Ковалівського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-5933. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Семенівка 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-2016. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кузьменка   с. Сталінівка 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-2012. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе, с. Степанівка 

Ковалівського  району  Полтавської області 
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Ф. Р-2022. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»,   с. Степанівка 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5303. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна,   с. Степанівка 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5304. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІІ з’їзду КПРС,   с. Степанівка 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5305. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Рання зоря»,   с. Хомівщина 

Драбівського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5013. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва,   с. Чапаєвка 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5320. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоногвардієць»,   хут. Червона Дача  

Шрамківського   району  Полтавської області 

Ф. Р-4244. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 50-річчя Жовтня,   с. Чернещина 

Драбівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5420. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса,   с. Чумчак Драбівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1986. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик»,   с. Шрамківка 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-2004. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Шрамківка 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-2014. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона  зірка»,   с. Шрамківка 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5769. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова,    с. Шрамківка 

Шрамківського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5777. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,   с. Шрамківка 

Шрамківського  району  Полтавської області 

Ф. Р-5321. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева,    с. Яворівка 

Драбівського  району  Черкаської області 

 

Жашківського  району 

 

Ф. Р-3354. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтнева перемога»,   с. Адамівка 

Жашківського  району  Київської  області 

Ф. Р-3134. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняхівського,    с. Багва 

Жашківського  району  Черкаської  області 

Ф. Р-3364. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,   с. Баштечки 

Жашківського  району  Київської  області 

Ф. Р-3370. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова   с. Баштечки 

Жашківського  району  Черкаської  області 

Ф. Р-3346. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний клин»,   с. Баштечки 

Жашківського  району  Київської  області 

Ф. Р-3347. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова,    с. Баштечки 

Жашківського  району  Черкаської  області 

Ф. Р-5206. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського,   с. Безпечна 

Маньківського  району  Черкаської  області 

Ф. Р-5207. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна,   с. Безпечна Жашківського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1617. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «20-річчя Жовтня»,   с. Бузівка 

Жашківського  району  Київської  області 
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Ф. Р-1619. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,   с. Бузівка 

Жашківського  району  Київської  області 

Ф. Р-3894. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Бузівка Жашківського  

району  Київської  області 

Ф. Р-3895. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка   с. Бузівка 

Жашківського  району  Черкаської  області 

Ф. Р-3896. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка,   с. Бузівка 

Жашківського  району  Черкаської  області 

Ф. Р-3897. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях»,   с. Вільшанка 

Жашківського  району  Київської  області 

Ф. Р-3136. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва,   с. Вороне Маньківського  

району  Київської  області 

Ф. Р-3137. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Друга п’ятирічка», с. Вороне 

Маньківського  району  Київської  області 

Ф. Р-3138. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Авангард»,   с. Вороне Жашківського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-3885. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня»,   с. Городище 

Жашківського  району  Київської  області 

Ф. Р-3886. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комінтерн»,   с. Городище 

Жашківського  району  Київської  області 

Ф. Р-3927. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,   м. Жашків    Черкаської  

області 

Ф. Р-3357. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса,   м. Жашків    Черкаської  

області 

Ф. Р-3358. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,   м. Жашків    

Київської  області 

Ф. Р-3359. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна,   м. Жашків    Київської  

області 

Ф. Р-3132. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева,   с. Житники 

Жашківського району    Черкаської  області 

Ф. Р-3368. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня»,   с. Зелений Ріг 

Маньківського району    Черкаської  області 

Ф. Р-3390. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда»,   с. Зелений Ріг Жашківського 

району    Черкаської  області 

Ф. Р-3907. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна,   с. Конела Жашківського 

району    Черкаської  області 

Ф. Р-3350. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,   с. Конельська Попівка 

Монастирищенського району    Вінницької  області 

Ф. Р-3371. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона  нива»,   с. Конельська 

Попівка Монастирищенського району    Вінницької  області 

Ф. Р-3372. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка»,   с. Конельська Попівка 

Монастирищенського району    Вінницької  області 

Ф. Р-3373. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка»,   с. Конельська Попівка 

Монастирищенського району    Черкаської області 

Ф. Р-3374. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка»,   с. Конельська Попівка 

Христинівського району    Черкаської області 

Ф. Р-3375. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка»,   с. Конельська Попівка 

Жашківського району    Черкаської  області 
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Ф. Р-3369. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прогрес»,   с. Конельські 

Хутори  Монастирищенського району    Вінницької  області 

Ф. Р-3391. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова,   с. Конельські Хутори 

Жашківського району    Черкаської  області 

Ф. Р-3360. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,   с. Королівка 

Жашківського району    Черкаської  області 

Ф. Р-3363. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар»,   с. Костянтинівка 

Жашківського району    Київської  області 

Ф. Р-3891. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва,   с. Кривчунка 

Жашківського району    Черкаської  області 

Ф. Р-3892. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного,   с. Кривчунка 

Жашківського району    Київської  області 

Ф. Р-3893. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,   с. Кривчунка 

Жашківського району    Київської  області 

Ф. Р-3164. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Лнміщиха Жашківського 

району    Черкаської  області 

Ф. Р-3906. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик»,   с. Литвинівка 

Жашківського району    Черкаської  області 

Ф. Р-3887. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Україна»,   с. Марійка 

Жашківського району    Черкаської  області 

Ф. Р-3351. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,   с. Медувата 

Монастирищенського району    Вінницької  області 

Ф. Р-1624. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «12-річчя Жовтня»,   с. Нагірна 

Жашківського району    Черкаської  області 

Ф. Р-3349. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес»,   с. Нагірна Жашківського 

району    Черкаської  області 

Ф. Р-3135. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень»,   с. Нова Гребля 

Жашківського району    Черкаської  області 

Ф. Р-3898. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна»,   с. Олександрівка 

Жашківського району    Черкаської  області 

Ф. Р-3365. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,   с. Острожани 

Жашківського району    Київської  області 

Ф. Р-3352. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Охматів Жашківського 

району    Київської  області 

Ф. Р-3353. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»,   с. Охматів 

Жашківського району    Черкаської  області 

Ф. Р-3367. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Родина»,   с. Охматів Жашківського 

району    Черкаської  області 

Ф. Р-3890. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Армія»,   с. Павлівка 

Жашківського району    Черкаської  області 

Ф. Р-3361. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова,   с. Побійна Жашківського 

району    Черкаської  області 

Ф. Р-3362. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,   с. Побійна Жашківського 

району    Київської  області 

Ф. Р-1618. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну,   с. Пугачівка 

Жашківського району    Черкаської  області 

Ф. Р-3888. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Сабадаш 

Жашківського району    Черкаської  області 
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Ф. Р-3889. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Сабадаш 

Жашківського району    Черкаської  області 

Ф. Р-3128. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Маяк»,   с. Скибин Жашківського 

району    Черкаської  області 

Ф. Р-3129. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Скибин Жашківського 

району    Київської  області 

Ф. Р-3130. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,   с. Скибин 

Жашківського району    Київськоїї  області 

Ф. Р-3131. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Скибин Жашківського 

району    Київської  області 

Ф. Р-3903. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська Україна»,   с. Соколівка 

Жашківського району    Черкаської  області 

Ф. Р-3904. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Оборона країни Рад»,   с. Соколівка 

Маньківського району    Київської області 

Ф. Р-1621. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,   с. Сорокотяга 

Жашківського району    Київської  області 

Ф. Р-1625. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,   с. Сорокотяга 

Жашківського району    Київської області 

Ф. Р-3392. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 40-річчя Жовтня,   с. Сорокотяга 

Жашківського району    Черкаської  області 

Ф. Р-3133. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського,   с. Тетерівка 

Жашківського району    Черкаської  області 

Ф. Р-3348. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба»,   с. Тетерівка Жашківського 

району    Черкаської  області 

Ф. Р-3366. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча,   с. Тинівка Жашківського 

району    Черкаської  області 

Ф. Р-4908. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського,   с. Тихий Хутір 

Жашківського району    Черкаської  області 

Ф. Р-3899. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар»,   с. Хижня Маньківського 

району    Київської  області 

Ф. Р-3900. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»,   с. Хижня Маньківського  

району    Київської  області 

Ф. Р-3901. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Колгоспна правда»,   с. Хижня  

Маньківського  району    Київської  області 

Ф. Р-3902. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар»,   с. Хижня Жашківського 

району    Черкаської  області 

Ф. Р-3355. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,   с. Шуляки 

Жашківського району    Київської  області 

Ф. Р-3356. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна,   с. Шуляки Жашківського 

району    Черкаської  області 

Ф. Р-3905. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний серп»,   с. Юстинград 

Маньківського  району    Київської  області 

 

Звенигородського  району 

 

Ф. Р-4227. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка,   с. Багачівка 

Звенигородського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4228. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 15-річчя ЛКСМУ,   с. Багачівка 

Звенигородського  району    Черкаської  області 
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Ф. Р-4112. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «15-річчя ВКЛСМ,   с. Боровикове 

Вільшанського  району    Київської  області 

Ф. Р-4113. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя,   с. Боровикове 

Вільшанського  району   Київської  області 

Ф. Р-4114. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор комунізму»,   с. Боровикове 

Звенигородського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4874. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жовтневої революції,   с. Будище 

Звенигородського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-1638. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова,   с. Вільховець 

Звенигородського  району    Київської  області 

Ф. Р-1639. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Вільховець 

Звенигородського  району    Київської  області 

Ф. Р-1640. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень»,   с. Вільховець 

Звенигородського  району    Київської  області 

Ф. Р-1641. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Вільховець 

Звенигородського  району    Київської  області 

Ф. Р-5404. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Вільховець 

Звенигородського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-5405. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова,   с. Вільховець 

Звенигородського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-5833. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Вільховець 

Звенигородського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-5834. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Вільховець 

Звенигородського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4212. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,   с. Водяники 

Звенигородського  району    Київської  області 

Ф. Р-4213. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,   с. Водяники 

Звенигородського  району    Київської  області 

Ф. Р-4214. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чіковані,   с. Водяники 

Звенигородського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4873. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 3-ої П’ятирічки,   с. Гнилець 

Вільшанського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4211. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 10-річчя КІМУ,   с. Гудзівка 

Звенигородського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4108. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам’ять Шевченка»,   с. Гусакове 

Звенигородського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4220. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,   м. Звенигородка 

Черкаської  області 

Ф. Р-4858. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,   м. Звенигородка 

Черкаської  області 

Ф. Р-4863. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча,   с. Княжа Звенигородського  

району    Київської  області 

Ф. Р-4864. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна,   с. Княжа  

Звенигородського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-5835. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна,   с. Княжа  

Звенигородського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4866. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,   с. Княжа  

Звенигородського  району    Київської  області 
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Ф. Р-5745. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського,   с. Кобиляки  

Звенигородського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4207. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Козацьке  

Звенигородського  району    Київської  області 

Ф. Р-4208. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше травня»,   с. Козацьке  

Звенигородського  району    Київської  області 

Ф. Р-4209. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Козацьке  

Звенигородського  району    Київської  області 

Ф. Р-4210. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча,   с. Козацьке  

Звенигородського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4696. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1-ше Травня»,   с. Майданівка  

Звенигородського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-5746. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1-ше Травня»,   с. Майданівка  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5747. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Мизинівка  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4229. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка,    с. Михайлівка  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4869. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Моринці  

Вільшанського  району    Київської області 

Ф. Р-4870. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Моринці  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5830. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Батьківщина Шевченка»,   с. Моринці  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4871. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Моринці  

Вільшанського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4872. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 2-ої П’ятирічки,   с. Моринці  

Вільшанського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4217. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор праці»,   с. Мурзинці  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4215. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,   с. Неморож  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-4216. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 17-го Партз’їзду,   с. Неморож  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-4218. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Малєнкова,   с. Неморож  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4223. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес»,   с. Неморож  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4862. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комінтерн»,   с. Новоукраїнка  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4219. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,   с. Озірна  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4221. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,   с. Озірна  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4222. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна,   с. Озірна  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5951. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна,   с. Озірна  

Звенигородського  району    Черкаської області 
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Ф. Р-4109. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Пединівка  

Вільшанського  району    Київської області 

Ф. Р-4110. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова,   с. Пединівка  

Вільшанського  району   Київської області 

Ф. Р-4111. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба»,   с. Пединівка  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4867. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Попівка  

Вільшанського  району    Київської області 

Ф. Р-4868. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова,   с. Попівка  

Вільшанського  району    Київської області 

Ф. Р-5748. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,    с. Попівка  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4198. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Рижанівка  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-4199. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Рижанівка  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-4200. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «20-річчя Жовтня», с. Рижанівка  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-4201. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Рижанівка  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4202. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, с. Рижанівка  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-4686. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Колективіст», с. Ризине   Буцького  

району    Київської області 

Ф. Р-4697. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Гришка, с. Ризине  Звенигородського  

району    Черкаської області 

Ф. Р-4701. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Ризине  Буцького  району    

Київської області 

Ф. Р-5749. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Гришка, с. Ризине  Звенигородського  

району    Черкаської області 

Ф. Р-4695. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняхівського, с. Скаливатка  

Звенигородського  району   Черкаської області 

Ф. Р-5736. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «2-а п’ятирічка», с. Стара Буда  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-5750. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Стара Буда  

Звенигородського  району   Черкаської області 

Ф. Р-5756. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор  Комуни», с. Стара Буда  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-4837. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Стебне  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-4859. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Стебне  

Звенигородського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5831. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Стебне  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4688. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Стецівка  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-4689. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пролетар», с. Стецівка  

Звенигородського  району    Київської області 
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Ф. Р-4690. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Стецівка  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-5751. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Стецівка  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4860. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Соцперебудова», с. Тарасівка  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-4861. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. Тарасівка  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-5752. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова, с. Тарасівка  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5753. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дніпро», с. Тарасівка  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5754. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Серп і молот», с. Хлипнівка  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5402. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну, с. Чемериське  Буцького  

району    Черкаської області 

Ф. Р-4856. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, хут. Червона  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-4224. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, с. Чижівка  

Звенигородського  району   Черкаської області 

Ф. Р-4225. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну, с. Чижівка  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-4226. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, с. Чижівка  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-5755. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Чижівка  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4865. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 18-го Партз’їзду, с. Чичиркозівка  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4203. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник», с. Шевченкове  

Вільшанського  району    Київської області 

Ф. Р-4204. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан», с. Шевченкове  

Вільшанського  району    Київської області 

Ф. Р-4205. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», с. Шевченкове  

Вільшанського  району    Київської області 

Ф. Р-4206. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шевченків край», с. Шевченкове  

Звенигородського  району    Черкаськоїобласті 

Ф. Р-4691. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», с. Юрківка  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-4692. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. Юрківка  

Звенигородського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4693. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Юрківка  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-4694. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Юрківка  

Звенигородського  району    Київської області 

Ф. Р-5832. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. Юрківка  

Звенигородського  району    Черкаської області 
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Золотоніського  району 

 

Ф. Р-748. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до соціалізму», с. Антипівка  

Золотоніського  району    Полтавської області 

Ф. Р-3804. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба», с. Антипівка  Золотоніського  

району    Черкаської області 

Ф. Р-4239. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська Україна», с. Богдани  

Золотоніського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5909. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», с. Богдани  

Гельмязівського  району    Полтавської області 

Ф. Р-732. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. Богуславець  

Золотоніського  району    Полтавської області 

Ф. Р-744. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Богуславець  

Золотоніського  району    Полтавської області 

Ф. Р-749. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше травня», с. Богуславець  

Золотоніського  району    Полтавської області 

Ф. Р-3825. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес», с. Богуславець  

Золотоніського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5801. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра», с. Броварки  Золотоніського  

району    Черкаської області 

Ф. Р-5803. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської с. Броварки  

Гельмязівського  району    Полтавської області 

Ф. Р-3810. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Бубнівська Слобідка  

Гельмязівського  району    Полтавської області 

Ф. Р-3811. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень», с. Бубнівська 

Слобідка  Золотоніського  району    Черкаської області 

Ф. Р-3812. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «5-річка в 4 роки», с. Бубнівська 

Слобідка  Гельмязівського  району    Полтавської області 

Ф. Р-3823. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Постишева, с. Бубнівська Слобідка  

Золотоніського  району    Черкаськоїї області 

Ф. Р-3824. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча с. Бубнівська Слобідка  

Гельмязівського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4277. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», хут. Бурдоносів  

Золотоніського  району    Полтавської області 

Ф. Р-758. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Діброва», с. Вільхи  

Золотоніського  району    Полтавської області 

Ф. Р-4247. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», с. Вільхи  

Золотоніського  району    Полтавської області 

Ф. Р-3797. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор», с. Вознесенське  

Золотоніського  району    Черкаської області 

Ф. Р-3813. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Вознесенське  

Золотоніського  району    Полтавської області 

Ф. Р-4233. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях», с. Гельмязів  

Гельмязівського  району    Полтавської області 

Ф. Р-4234. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного с. Гельмязів  

Гельмязівського  району    Полтавської області 

Ф. Р-4235. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пролетарська революція», с. Гельмязів  

Гельмязівського  району    Полтавської області 
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Ф. Р-4236. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінської Іскри с. Гельмязів  

Гельмязівського  району    Полтавської області 

Ф. Р-4237. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінської Іскри с. Гельмязів  

Гельмязівського  району    Черкаськоїї області 

Ф. Р-4238. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Гельмязів  Золотоніського  

району    Черкаської області 

Ф. Р-5805. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова, с. Гладківщина  

Золотоніського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5920. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Гладківщина  

Гельмязівського  району   Черкаської області 

Ф. Р-764. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Деньги  Золотоніського  

району    Полтавської області 

Ф. Р-4259. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Деньги  Золотоніського  

району    Черкаської  області 

Ф. Р-4279. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Дніпровець», с. Деньги  

Золотоніського  району    Полтавської області 

Ф. Р-3796. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. Дмитрівка  

Золотоніського  району    Черкаської області 

Ф. Р-737. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Дніпровець», с. Домантове  

Золотоніського  району    Полтавської області 

Ф. Р-4245. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Домантове  Золотоніського  

району    Черкаської області 

Ф. Р-735. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Воля», с. Драбівці Золотоніського  

району    Полтавської області 

Ф. Р-752. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», с. Драбівці  

Золотоніського  району    Полтавської області 

Ф. Р-762. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес», с. Драбівці Золотоніського 

району    Полтавської області 

Ф. Р-3814. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Здобуток Жовтня», с. Драбівці  

Золотоніського  району    Черкаської області 

Ф. Р-3822. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «2-а п’ятирічка», с. Драбівці  

Золотоніського  району    Полтавськоїобласті 

Ф. Р-730. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний рибалка», с. Залізки  

Золотоніського  району    Полтавськоїї області 

Ф. Р-733. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Надія», м. Золотоноша      Полтавської 

області 

Ф. Р-736. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Баха, м. Золотоноша      Полтавської 

області 

Ф. Р-754. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, м. Золотоноша      

Полтавської області 

Ф. Р-755. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного, м. Золотоноша      

Полтавської області 

Ф. Р-756. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, м. Золотоноша      

Черкаської області 

Ф. Р-3795. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Баха, м. Золотоноша      Черкаської 

області 

Ф. Р-739. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник», с. Зорівка Золотоніського 

району      Полтавської області 
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Ф. Р-741. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Зорівка 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-4240. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник», с. Зорівка Золотоніського 

району      Полтавської області 

Ф. Р-4241. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст», с. Зорівка Золотоніського 

району      Полтавської області 

Ф. Р-4242. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Зорівка 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-4243. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст», с. Зорівка Золотоніського 

району      Черкаської області 

Ф. Р-4260. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях», с. Каленики 

Золотоніського району      Черкаської області 

Ф. Р-3821. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Канівщина 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-3805. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Слава», с. Коврай Золотоніського 

району      Черкаської області 

Ф. Р-3819. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. Коврай-1 

Гельмязівського  району      Черкаської області 

Ф. Р-3820. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Коврай-2  

Гельмязівського району      Черкаської області 

Ф. Р-4265. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. Коврайські Хутори 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-4266. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 20-річчя Жовтня, с. Коврайські 

Хутори Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-4267. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. Коврайські Хутори 

Золотоніського району      Черкаської області 

Ф. Р-4255. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Ковтуни Золотоніського 

району      Полтавської області 

Ф. Р-5063. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Ковтуни Золотоніського 

району      Черкаської області 

Ф. Р-5069. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Ковтуни Золотоніського 

району      Черкаськоїобласті 

Ф. Р-731. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. Коробівка 

Золотоніського району      Черкаської області 

Ф. Р-740. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Коробівка Золотоніського 

району      Полтавської області 

Ф. Р-4274. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», с. Коробівка 

Золотоніського району      Черкаської області 

Ф. Р-4275. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», с. Коробівка 

Золотоніського району      Черкаської області 

Ф. Р-4278. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Коробівка 

Золотоніського району      Черкаської області 

Ф. Р-743. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Кривоносівка 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-5064. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. Кривоносівка 

Золотоніського району      Черкаської області 

Ф. Р-747. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний промінь», с. Кропивна 

Золотоніського району      Полтавської області 



2935 

 

Ф. Р-773. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Паризька комуна», с. Кропивна 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-3802. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Кропивна 

Золотоніського району      Черкаської області 

Ф. Р-746. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. Крупське 

Золотоніського району      Черкаської області 

Ф. Р-749. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний луг», с. Липівське 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-745. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Лукашівка 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-4254. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вільне життя», с. Львівка 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-757. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор», с. Маліївка 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-763. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний партизан», с. Маліївка 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-3815. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму», с. Маліївка 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-4246. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перебудова», хут. Мелесівка 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-750. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний степ», с. Мицалівка 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-5808. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Микояна, с. Мицалівка 

Золотоніського району      Черкаської області 

Ф. Р-765. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького,  с. Нова Гребля 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-4248. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий шлях», с. Нова Дмитрівка 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-4249. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Нова Дмитрівка 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-4250. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Нова Дмитрівка 

Золотоніського району      Черкаської області 

Ф. Р-753. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова,  с. Новоселиця 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-775. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Колгоспне село», с. Пальмира 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-3798. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Петровського 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-4252. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», с. Підставки Золотоніського 

району      Черкаської області 

Ф. Р-5800. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Паризька комуна», с. Підставки 

Гельмязівського району      Черкаськоїобласті 

Ф. Р-4261. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. Піщане Золотоніського 

району      Полтавської області 

Ф. Р-4262. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка с. Піщане Золотоніського 

району      Полтавської області 

Ф. Р-4263. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча с. Піщане Золотоніського 

району      Полтавської області 
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Ф. Р-4264. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Маяк», с. Піщане Золотоніського 

району      Черкаськоїобласті 

Ф. Р-4251. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с.Плешкані Гельмязівського 

району      Полтавської області 

Ф. Р-5065. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 50-річчя Жовтня, с. Плешкані 

Золотоніського району      Черкаської області 

Ф. Р-5802. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний поділ», хут. Подільський 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-3794. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях», с. Синьооківка 

Золотоніського району      Черкаської області 

Ф. Р-738. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Промінь», с. Скориківка 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-4253. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Промінь», с. Скориківка 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-4256. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна», с. Скориківка 

Золотоніського району      Черкаської області 

Ф. Р-759. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Серп і молот», с. Слюзчина Слобідка 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-4276. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях», с. Снігурівка 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-5910. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Софіївка Гельмязівського 

району      Полтавської області 

Ф. Р-5919. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Софіївка Гельмязівського 

району      Черкаської області 

Ф. Р-4258. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, хут. Хвильово-Сорочин 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-751. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона гора», с. Хрести 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-768. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоне Дніпро», с. Хрести 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-3793. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Хрести Золотоніського 

району     Черкаської області 

Ф. Р-760. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Хрущівка 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-3803. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Хрущівка 

Золотоніського району      Черкаської області 

Ф. Р-729. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Чапаєвка Золотоніського 

району      Черкаськоїобласті 

Ф. Р-770. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Ілліча», с. Шабельники 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-777. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Шабельники 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-5804. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Ілліча», с. Шабельники 

Золотоніського району      Полтавської області 

Ф. Р-1672. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор», с. Щурбинівка 

Золотоніського району      Полтавської області 
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Кам’янського  району 

 

Ф. Р-1039. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Баландине Кам’янського 

району     Черкаської області 

Ф. Р-3342. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Баландине Кам’янського 

району     Кіровоградської області 

Ф. Р-3603. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. Баландине 

Кам’янського району     Кіровоградської області 

Ф. Р-3604. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Баландине 

Кам’янського району     Черкаської області 

Ф. Р-3608. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Боротьба», с. Баландине Кам’янського 

району     Кіровоградської області 

Ф. Р-3764. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Баландине 

Кам’янського району     Черкаської області 

Ф. Р-1041. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Вербівка Кам’янського 

району     Кіровоградської області 

Ф. Р-3771. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Промінь Ілліча», с. Вербівка 

Кам’янського району     Черкаської області 

Ф. Р-3588. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Грушківка 

Кам’янського району     Кіровоградської області 

Ф. Р-3602. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Грушківка Кам’янського 

району     Кіровоградської області 

Ф. Р-3610. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму», с. Грушківка 

Кам’янського району     Черкаської області 

Ф. Р-3765. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Жаботин Кам’янського 

району     Черкаської області 

Ф. Р-3593. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Завадівка Кам’янського 

району     Черкаської області 

Ф. Р-3595. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пролетар», с. Завадівка Кам’янського 

району     Кіровоградської області 

Ф. Р-3605. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Колос», с. Завадівка Кам’янського 

району     Кіровоградської області 

Ф. Р-4040. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Завадівка Кам’янського 

району     Кіровоградської області 

Ф. Р-3596. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», с. Кам’янка Кам’янського 

району     Черкаської області 

Ф. Р-3598. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Армія», с. Кам’янка 

Кам’янського району     Кіровоградської області 

Ф. Р-3599. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Кам’янка 

Кам’янського району     Кіровоградської області 

Ф. Р-3767. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий побут», с. Катеринівка 

Кам’янського району     Черкаської області 

Ф. Р-3594. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. Копійчана 

Кам’янського району     Кіровоградської області 

Ф. Р-1040. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Лібкнехта, с. Косарі 

Кам’янського району     Кіровоградської області 

Ф. Р-3773. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря», с. Косарі Кам’янського району     

Черкаської області 
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Ф. Р-3770. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Коханівка Кам’янського 

району     Черкаської області 

Ф. Р-3589. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана Хмельницького,  

с. Куликівка  Кам’янського району     Черкаської області 

Ф. Р-3769. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Світанок», с. Лебедівка Кам’янського 

району     Черкаської області 

Ф. Р-3591. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жовтневої революції, с. Лубенці 

Кам’янського району     Черкаської області 

Ф. Р-3768. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Лузанівка Кам’янського 

району     Кіровоградської області 

Ф. Р-3772. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «40-річчя Жовтня», с. Лузанівка 

Кам’янського району     Черкаської області 

Ф. Р-3586. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська Україна», с. Михайлівка 

Кам’янського району     Черкаської області 

Ф. Р-3597. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «12 років Жовтня», с. Олянине 

Кам’янського району     Кіровоградської області 

Ф. Р-3606. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 2-ої П’ятирічки, с. Олянине 

Кам’янського району     Кіровоградської області 

Ф. Р-3338. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Пляківка Кам’янського 

району     Черкаської області 

Ф. Р-3600. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дніпро», с. Радиванівка Кам’янського 

району     Черкаської області 

Ф. Р-1042. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Райгород Кам’янського 

району     Черкаської області 

Ф. Р-3592. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Армія», с. Райгород 

Кам’янського району     Кіровоградської області 

Ф. Р-3774. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінським шляхом», с. Райгород 

Кам’янського району     Черкаської області 

Ф. Р-3590. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Ребедайлівка Кам’янського 

району     Черкаської області 

Ф. Р-3339. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Ревівка Кам’янського 

району     Черкаської області 

Ф. Р-3601. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перебудова», с. Телепине 

Кам’янського району     Кіровоградської області 

Ф. Р-3607. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «30-річчя ВЛКСМ», с. Телепине 

Кам’янського району     Черкаської області 

Ф. Р-3340. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. Тимошівка 

Кам’янського району     Черкаської  області 

Ф. Р-3341. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Тимошівка Кам’янського 

району     Кіровоградської області 

Ф. Р-3766. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Флярківка Кам’янського 

району     Кіровоградської  області 

Ф. Р-3008. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Юрчиха 

Кам’янського району     Черкаської області 

Ф. Р-3587. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Ярове Кам’янського 

району     Черкаської області 
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Канівського  району 

 

Ф. Р-5339. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Беркозівка Канівського 

району     Черкаської області 

Ф. Р-5271. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Бобриця Канівського 

району     Черкаської області 

Ф. Р-5273. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Бобриця Канівського 

району     Черкаської області 

Ф. Р-5697. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. Горобіївка Канівського 

району     Черкаської області 

Ф. Р-4981. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комсомолу, с. Григорівка Переяслав-

Хмельницького  району     Київської області 

Ф. Р-4983. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна», с. Григорівка 

Переяслав-Хмельницького  району     Київської області 

Ф. Р-5269. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дніпро», с. Грищинці Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5270. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, с. Грищинці Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5856. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Грищинці Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5972. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний плугатар», с. Грищинці 

Канівського району     Київської області 

Ф. Р-5693. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор», с. Дар’ївка 

Канівського району     Черкаської  області 

Ф. Р-4979. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Зарубинці Переяслав-

Хмельницького району     Київської  області 

Ф. Р-4980. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях  Леніна», с. Зарубинці 

Переяслав-Хмельницького району     Київської  області 

Ф. Р-4751. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», м. Канів Черкаської  

області 

Ф. Р-4749. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», с. Ковалі Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5467. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Боженка, с. Кононча Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5390. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Копіювата Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-4748. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Литвинець Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-4750. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», с. Литвинець 

Канівського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5264. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дніпро», с. Ліпляве Гельмязівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5668. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дніпро», с. Ліпляве Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-4978. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, хут. Лукавиця 

Переяслав-Хмельницького району     Київської  області 

Ф. Р-5694. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського с. Мартинівка 

Канівського району     Черкаської  області 
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Ф. Р-5695. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8-го Березня, с. Мартинівка 

Канівського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5696. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Мартинівка Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5925. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Межиріч 

Канівського району     Київської  області 

Ф. Р-5926. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Межиріч Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5927. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІ з’їзду КПРС, с. Межиріч 

Канівського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5700. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Федоренка, с. Мельники Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5468. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Михайлівка Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5922. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «2-а П’ятирічка!, с. Озерище 

Гельмязівського району     Полтавської  області 

Ф. Р-5924. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Гайдара, с. Озерище Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5692. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, с. Полствин 

Канівського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5701. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, с. Полствин 

Канівського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5928. Об’єднаний фонд.  Сільськогосподарські артілі (колгоспи) с. Потапці 

Канівського району Черкаської області 

Ф. Р-5855. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Поташня 

Канівського району     Черкаської  області 

Ф. Р-4976. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Прохорівка Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-4977. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Прохорівка 

Гельмязівського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5859. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Прохорівка Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5923. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перебудова», хут. Решітки 

Гельмязівського  району     Полтавської  області 

Ф. Р-5272. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Першого Травня,  с. Селище 

Канівського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5265. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор комунізму», с. Синявка 

Канівського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5266. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», с. Синявка 

Канівського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5267. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор комунізму», с. Синявка 

Канівського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5860. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1-ше Травня», с. Степанці Канівського 

району     Київської області 

Ф. Р-5861. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень», с. Степанці 

Канівського району     Київської  області 

Ф. Р-5862. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Степанці Канівського 

району     Київської  області 
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Ф. Р-5863. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба», с. Степанці Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5864. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Україна», с. Степанці 

Канівського району     Київської області 

Ф. Р-5865. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Степанці Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5866. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Степанці Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-4747. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст», с. Сушки Гельмязівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5699. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Таганча 

Канівського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5867. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Таганча Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-4982. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе,  с. Трахтомирів  Переяслав-

Хмельницького району     Київської області 

Ф. Р-5971. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева,  с. Тростянець 

Канівського району     Київської області 

Ф. Р-5469. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська Україна», с. Хмільна 

Канівського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5857. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Переможець», с. Хмільна Канівського 

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5698. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях», с. Яблунів 

Канівського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5702. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінський шлях», с. Яблунів 

Канівського району     Черкаської  області 

 

Катеринопільського району 

 

Ф. Р-5177. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Бродецьке 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5657. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Вербовець 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-1306. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Вікнине 

Мокрокалигірського  району     Київської  області 

Ф. Р-2958. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева, с. Вікнине 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5182. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. Гончариха 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5183. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прапор комунізму», с. Гончариха 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5184. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. Гончариха 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5185. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ватутіна, с. Гончариха 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-1305. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Грушківка 

Мокрокалигірського  району     Київської області 

Ф. Р-5175. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну, с. Гуляйполе 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 
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Ф. Р-5176. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Комінтерну, с. Гуляйполе 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-1307. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Єлизаветка 

Мокрокалигірського  району     Київської  області 

Ф. Р-1309. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. Єлизаветка 

Мокрокалигірського  району     Київської  області 

Ф. Р-3583. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, с. Єлизаветка 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3584. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська Україна», с. Єлизаветка 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-2966. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова, с. Єрки 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-2967. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова, смт. Єрки 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-2965. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХ партз’їзду, с. Залізнячка 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-4624. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Кайтанівка 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-2957. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Катеринопіль 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-2962. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Катеринопіль 

Катеринопільського  району     Київської  області 

Ф. Р-2963. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, с. Катеринопіль 

Катеринопільського  району     Київської області 

Ф. Р-2968. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Катеринопіль 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-2969. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Катеринопіль 

Катеринопільського  району    Київської  області 

Ф. Р-2970. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Катеринопіль 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3585. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, смт. Катеринопіль 

Черкаської  області 

Ф. Р-3579. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», с. Киселівка 

Мокрокалигірського  району     Київської  області 

Ф. Р-3580. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Першого Травня, с. Киселівка 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3581. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комінтерн», с. Киселівка 

Мокрокалигірського  району     Київської  області 

Ф. Р-4014. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Лисича Балка 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-4015. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Лисича Балка Шполянського  

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5180. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Луківка 

Катеринопільського  району     Київської  області 

Ф. Р-1304. Об’єднаний фонд.  Сільськогосподарські артілі (колгоспи) с. Мокра Калигірка 

Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-3612. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського, с. Новоселиця 

Шполянського  району     Черкаської  області 
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Ф. Р-3613. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Новоселиця 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5179. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Пальчик 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5181. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова, с. Пальчик 

Катеринопільського  району   Київськоїобласті 

Ф. Р-4618. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова, с. Петраківка 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-4619. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова, с. Петраківка 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-4621. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Петраківка 

Катеринопільського  району     Київської  області 

Ф. Р-4622. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «2-а п’ятирічка», с. Петраківка 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5178. Об’єднаний фонд.  Сільськогосподарські артілі (колгоспи) с. Потоки 

Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-4625. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Революційний шлях», с. Радчиха 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-2959. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Розсохіватка 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-2961. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний хлібороб», с. Розсохуватка 

Катеринопільського  району     Київської  області 

Ф. Р-1298. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Ступичне 

Мокрокалигірського  району     Київської  області 

Ф. Р-1303. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Ступичне 

Мокрокалигірського  району     Київської  області 

Ф. Р-3614. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму», с. Ступичне 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3615. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму», с. Ступичне 

Шполянського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-1308. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Ілліча», с. Суха Калигірка 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-2964. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе,  с. Шостакове 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-4623. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», с. Ямпіль Катеринопільського  

району     Черкаської  області 

Ф. Р-3582. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна», с. Ярошівка 

Катеринопільського  району     Черкаської  області 

 

 

Корсунь-Шевченківського  району 

 

Ф. Р-3318. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба», с. Бровахи Корсунь-

Шевченківського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3279. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Буда-Бровахівська 

Корсунь-Шевченківського  району     Київської  області 

Ф. Р-3316. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана Хмельницького,  с. Виграїв 

Корсунь-Шевченківського  району     Черкаської  області 
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Ф. Р-3319. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана Хмельницького, с. Виграїв 

Корсунь-Шевченківського  району     Київської області 

Ф. Р-3317. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленінським шляхом», с. Гарбузин 

Корсунь-Шевченківського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3298. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Колос», с. Глушки Корсунь-

Шевченківського  району     Київської області 

Ф. Р-3310. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «В єднанні сила», с. Гута-Селицька 

Корсунь-Шевченківського  району     Київської  області 

Ф. Р-3314. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Дацьки Корсунь-

Шевченківського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3288. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. Деренковець Корсунь-

Шевченківського  району     Київської  області 

Ф. Р-3302. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Деренковець Корсунь-

Шевченківського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3307. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Деренковець Корсунь-

Шевченківського  району     Київської  області 

Ф. Р-3313. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник», с. Деренковець Корсунь-

Шевченківського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3329. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Слава», с. Драбівка Корсунь-

Шевченківського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-4667. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», с. Драбівка Корсунь-

Шевченківського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3329. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Завадівка Корсунь-

Шевченківського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5041. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Родина», с. Заріччя Корсунь-

Шевченківського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-4170. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Карашина Корсунь-

Шевченківського  району     Київської області 

Ф. Р-3622. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 2-ої п’ятирічки, с. Квітки Корсунь-

Шевченківського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3623. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Квітки Корсунь-

Шевченківського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3624. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе, с. Квітки Корсунь-

Шевченківського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3627. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного,  с. Кичинці Корсунь-

Шевченківського  району     Київської  області 

Ф. Р-3628. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка, с. Кичинці Корсунь-

Шевченківського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3290. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний Жовтень», с. Кірове 

Корсунь-Шевченківського  району     Київської області 

Ф. Р-3301. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова, с. Кірове Корсунь-

Шевченківського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3332. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Кірове Корсунь-

Шевченківського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-4666. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна,  с. Комарівка Корсунь-

Шевченківського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5034. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянська думка», с. Комарівка 

Корсунь-Шевченківського  району     Київської  області 
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Ф. Р-5035. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. Комарівка Корсунь-

Шевченківського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3280. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Євпахарь», м. Корсунь-

Шевченківський     Київської  області 

Ф. Р-3281. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка м. Корсунь-

Шевченківський     Київської  області 

Ф. Р-3282. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона п’ятирічка», м. Корсунь-

Шевченківський     Київської  області 

Ф. Р-3283. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона зірка», м. Корсунь-

Шевченківський     Київської  області 

Ф. Р-3300. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря», м. Корсунь-Шевченківський     

Черкаської області 

Ф. Р-3308. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», с. Кошмак  Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-4669. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Кошмак Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-3295. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Працівник», с. Листвина Корсунь-

Шевченківського району     Київської  області 

Ф. Р-4658. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щербакова,  с. Миколаївка Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-3626. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного,  с. Мирошниківка 

Корсунь-Шевченківського району     Київської області 

Ф. Р-3284. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтень», с. Моринці Корсунь-

Шевченківського району     Київської  області 

Ф. Р-3330. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Маяк», с. Нетеребка Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-3331. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Маяк», с. Нетеребка Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-3285. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Нехворощ Корсунь-

Шевченківського району     Київської області 

Ф. Р-3289. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Нова Буда Корсунь-

Шевченківського району     Київської області 

Ф. Р-3305. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса,  с. Переможинці 

Корсунь-Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-3306. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, с. Переможинці 

Корсунь-Шевченківського району     Київської області 

Ф. Р-5761. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст», с. Переможинці Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-3296. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Петрушки Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-3297. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня», с. Петрушки Корсунь-

Шевченківського району     Київської  області 

Ф. Р-3286. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона нива», с. Пішки Корсунь-

Шевченківського району     Київської  області 

Ф. Р-3287. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Пішки Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-4668. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Дружба», с. Пішки Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 
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Ф. Р-3292. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Хлібороб», с. Прутильці Корсунь-

Шевченківського району     Київської області 

Ф. Р-5608. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка», с. Саморідня Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-3629. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», с. Сахнівка Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-3312. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Селище Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-3311. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького, с. Сидорівка Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-3309. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Ситники Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-3320. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Ситники Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-3303. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Правда», с. Сотники Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-4657. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Двигун», с. Стеблів Корсунь-

Шевченківського району     Київської області 

Ф. Р-4662. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник», с. Стеблів Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-4663. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «12-річчя Жовтня», с.Стеблів Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-4664. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перебудова», с. Стеблів Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5038. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму», с. Стеблів 

Корсунь-Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5039. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму», смт. Стеблів 

Корсунь-Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5293. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с-ще Стеблів Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-3291. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. Сухини Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-3293. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова,  с. Сухини Корсунь-

Шевченківського району     Київської області 

Ф. Р-3294. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Сухини Корсунь-

Шевченківського району     Київської області 

Ф. Р-3304. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Тараща Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5037. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Булганіна, с. Хильки Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5036. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Хирівка Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-5040. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Родина», с. Хирівка Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-3625. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Черепин Корсунь-

Шевченківського району     Київської області 

Ф. Р-3630. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Черепин Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 
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Ф. Р-4656. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського,  с. Шендерівка 

Корсунь-Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-4659. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Шендерівка Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

Ф. Р-4660. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 12-річчя РСУА, с. Шендерівка 

Корсунь-Шевченківського району     Київської  області 

Ф. Р-3315. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова,  с. Яблунівка Корсунь-

Шевченківського району     Черкаської  області 

 

Лисянського  району 

 

Ф. Р-5160. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Литвинова, с. Босівка Лисянського  

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5643. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Литвинова, с. Босівка Лисянського  

району     Черкаської  області 

Ф. Р-3038. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Боярка Лисянського  

району     Черкаської  області 

Ф. Р-3039. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Боярка Лисянського  

району     Черкаської  області 

Ф. Р-3058. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Нива», с. Боярка Лисянського  

району     Київської  області 

Ф. Р-3049. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Брідок Лисянського  

району     Черкаської  області 

Ф. Р-4537. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. Будище Лисянського  

району     Київської  області 

Ф. Р-5146. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. Будище Лисянського  

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5169. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик», с. Будище Лисянського  

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5144. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 12-ої п’ятирічки, с. Бужанка 

Лисянського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5145. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Черняховського, с. Бужанка 

Лисянського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5149. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. Верещаки 

Лисянського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3050. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Радянський хлібороб», с. Виноград 

Лисянського  району     Київської  області 

Ф. Р-3051. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прогрес», с. Виноград 

Лисянського  району     Київської  області 

Ф. Р-3052. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Допомога», с. Виноград Лисянського  

району     Київської  області 

Ф. Р-3053. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Виноград Лисянського  

району     Київської  області 

Ф. Р-3056. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Україна», с. Виноград Лисянського  

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5244. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,  с. Вотилівка 

Лисянського  району     Київської  області 

Ф. Р-5245. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Вотилівка Лисянського  

району     Київської  області 
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Ф. Р-5387. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського, с. Вотилівка 

Лисянського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5155. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Хлібороб», с. Ганжалівка Лисянського  

району     Київської області 

Ф. Р-3047. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар», с. Дашуківка Лисянського  

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5156. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Хлібороб», с. Дібрівка 

Звенигородського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5379. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога», хут. Дубина Лисянського  

району     Київської  області 

Ф. Р-5150. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше травня», с. Жаб’янка 

Лисянського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3048. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. Жовтень Лисянського  

району     Київської  області 

Ф. Р-5154. Об’єднаний фонд. Сільськогосподарські артілі (колгоспи)  с. Журжинці 

Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-5250. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської, с. Журжинці Лисянського  

району     Черкаської  області 

Ф. Р-3064. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Авангард», с. Кам’яний Брід 

Лисянського  району     Київської  області 

Ф. Р-3065. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Авангард», с. Кам’яний Брід 

Лисянського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-3043. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Кучківка Лисянського  

району     Київської  області 

Ф. Р-3031. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,  с. Лисянка Лисянського  

району     Черкаської  області 

Ф. Р-3032. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,  с. Лисянка Лисянського  

району     Черкаської  області 

Ф. Р-3033. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,  с. Лисянка Лисянського  

району     Київської  області 

Ф. Р-3045. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «ІІІ-ій Інтернаціонал»,  с. Лисянка 

Лисянського  району     Київської області 

Ф. Р-3046. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове будівництво»,  с. Лисянка 

Лисянського  району     Київської  області 

Ф. Р-3063. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва,  с. Лисянка Лисянського  

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5247. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва,  с. Лисянка Лисянського  

району     Черкаської  області 

Ф. Р-5148. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червона Зірка»,  с. Орли Лисянського  

району     Київської  області 

Ф. Р-5246. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова,  с. Петрівка-Попівка 

Лисянського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5151. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова,  с. Петрівська Гута 

Лисянського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5159. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Котовського,  с. Писарівка 

Лисянського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5380. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик»,  с. Погибляк Лисянського  

району     Київської області 
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Ф. Р-5381. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,  с. Погибляк Лисянського  

району     Черкаської  області 

Ф. Р-3054. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна,  с. Порадівка Лисянського  

району     Черкаської  області 

Ф. Р-3055. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Вільний плугатар»,  с. Лисянка 

Лисянського  району     Київської  області 

Ф. Р-5248. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана Хмельницького,   

с. Почапинці  Лисянського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5375. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,   

с. Почапинці  Лисянського  району     Черкаської  області 

Ф. Р-5376. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя», с. Рідкодуб   

Лисянського  району     Київської області 

Ф. Р-5251. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму», с. Ріпки   

Лисянського  району     Черкаської області 

Ф. Р-5382. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,  с. Ріпки   

Лисянського  району     Київської області 

Ф. Р-5642. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Суворова с. Ріпки   

Лисянського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5147. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова,  с. Розкошівка   

Буцького  району     Черкаської області 

Ф. Р-5649. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова,  с. Розкошівка   

Буцького  району     Черкаської області 

Ф. Р-5384. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний прапор»,  с. Рубаний  Міст   

Буцького  району     Черкаської області 

Ф. Р-5377. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,  с. Семенівка   

Лисянського району     Київської області 

Ф. Р-5378. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Семенівка   

Лисянського  району     Черкаської області 

Ф. Р-5644. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,  с. Семенівка   

Лисянського  району     Черкаської області 

Ф. Р-5152. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Андреєва,  с. Смільчинці   

Лисянського  району     Київської області 

Ф. Р-5157. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса,  с. Смільчинці   

Лисянського  району     Черкаської області 

Ф. Р-3044. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Хлібороб»,  с. Тихонівка   

Лисянського  району     Київської області 

Ф. Р-5243. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний лан»,  с. Товсті Роги   

Лисянського  району     Черкаської області 

Ф. Р-5249. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Федюківка   

Лисянського  району     Черкаської області 

Ф. Р-3062. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 20-річчя Жовтня,  с. Франківка   

Лисянського  району     Київської області 

Ф. Р-3057. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Праця»,  с. Харченкове   

Лисянського  району     Київської області 

Ф. Р-5153. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева,  с. Хижинці   

Лисянського  району     Черкаської області 

Ф. Р-5158. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева,  с. Хижинці   

Лисянського  району     Черкаської області 
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Ф. Р-3035. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1-ше  Травня»,  с. Чаплинка   

Лисянського  району     Черкаської області 

Ф. Р-3036. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «1-ше Травня»,  с. Чаплинка  

Лисянського  району     Черкаської області 

Ф. Р-3037. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра»,  с. Чаплинка  

Лисянського  району     Черкаської області 

Ф. Р-5170. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний промінь»,  с. Чеснівка  

Лисянського  району     Черкаської області 

Ф. Р-4536. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше Травня»,  с. Шестеринці  

Лисянського  району     Черкаської області 

Ф. Р-5383. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ударник»,  с. Шубині Стави  

Буцького  району     Київської області 

Ф. Р-5385. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,  с. Шубині Стави  

Буцького  району     Київської області 

Ф. Р-5386. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Свердлова,  с. Шубині Стави  

Буцького  району     Черкаської області 

Ф. Р-3034. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,  с. Шушківка  

Лисянського  району     Черкаської області 

Ф. Р-3040. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,  с. Яблунівка  

Лисянського  району     Київської області 

Ф. Р-3041. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,  с. Яблунівка  

Лисянського  району     Київської області 

Ф. Р-3042. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,  с. Яблунівка  

Лисянського  району     Черкаської області 

 

Маньківського  району 

 

Ф. Р-5129. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,  с. Антонівка  

Буцького  району    Черкаської області 

Ф. Р-4934. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комуніст»,  с. Багва  

Маньківського   району    Черкаської області 

Ф. Р-4941. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Політвідділ»,  с. Багва  

Буцького  району    Київської області 

Ф. Р-5130. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Іскра»,  с. Березівка  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5137. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Пам’ять Леніну»,  смт. Буки 

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5143. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Підопригори,  с. Буки  

Буцького  району    Київської області 

Ф. Р-4923. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Близнюка,  с. Вікторівка  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4928. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря комунізму»,  с. Дзензелівка  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5201. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Горького,   с. Добра  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4926. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Островського,   с. Іваньки  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4943. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Андер-Марті,  с. Іваньки  

Маньківського  району    Київської області 
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Ф. Р-4944. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Іваньки  

Маньківського  району    Київської області 

Ф. Р-5131. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Жданова,  с. Кислин  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4931. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса,  с. Кищенці  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5202. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Кищенці  

Маньківського  району    Київської області 

Ф. Р-5203. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,  с. Кищенці  

Маньківського  району    Київської області 

Ф. Р-5126. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Красноставка  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4938. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,  с. Крачківка  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5127. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перше  травня»,  с. Кривець  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4933. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе,  с. Кути  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4924. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря»,  с. Мала Маньківка  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4970. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. Мала Маньківка  

Маньківського  району    Київської області 

Ф. Р-4921. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Куйбишева,  с. Маньківка  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4922. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна,  с. Маньківка  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4932. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Маньківка  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4945. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія»,  смт. Маньківка  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5128. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІ з’їзду КПРС,  с. Молодецьке  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4929. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна,  с. Нестерівка  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4946. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Політвідділ»,  с. Нестерівка  

Маньківського  району    Київської області 

Ф. Р-4948. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. Нестерівка  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4930. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,  с. Паланочка  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5124. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Франка,  с. Подібна  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4942. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,  с. Полковниче  

Маньківського  району    Київської  області 

Ф. Р-4951. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях Леніна»,  с. Попівка  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4947. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. Роги  

Маньківського  району    Київської області 
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Ф. Р-5141. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес»,  с. Роги  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5135. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Промінь Жовтня»,  хут. Рудка  

Буцького  району    Київської області 

Ф. Р-4939. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Петровського,  с. Русалівка  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4940. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна,  с. Русалівка  

Буцького  району    Київської області 

Ф. Р-4953. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна,  с. Русалівка  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5650. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. Русалівка  

Буцького  району    Київської області 

Ф. Р-4969. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Сталіна,  с. Тимошівка  

Маньківського  району    Київської області 

Ф. Р-4925. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Дзержинського,  с. Харківка  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4935. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,  с. Чорна Кам’янка  

Маньківського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4936. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,  с. Чорна Кам’янка  

Буцького  району    Київської області 

Ф. Р-4937. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар»,  с. Юрпіль  

Буцького  району    Київської області 

 

Монастирищенського  району 

 

Ф. Р-4075. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса,  с. Аврамівка  

Христинівського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4074. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. Антоніна  

Монастирищенського  району    Вінницької  області 

Ф. Р-4640. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна,  с. Бачкурине  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-5107. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 297 полку,  с. Бачкурине  

Монастирищенського  району    Вінницької  області 

Ф. Р-5621. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мічуріна,  с. Бачкурине  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-3178. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Більшовик»,  с. Владиславчик  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-5786. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря»,  с. Владиславчик  

Монастирищенського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4836. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Дібрівка  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-5108. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 1-ше Травня,   с. Долинка  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4825. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ворошилова,  с. Завалля  

Монастирищенського  району    Вінницької  області 

Ф. Р-3199. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Богдана Хмельницького,   

с. Зарубинці  Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-3179. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Комунар»,  с. Зюбриха  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 
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Ф. Р-5109. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Берія, с. Івахни 

Монастирищенського  району    Вінницької  області 

Ф. Р-5783. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва,  с. Івахни  

Монастирищенського  району    Вінницької  області 

Ф. Р-5784. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва,  с. Івахни  

Христинівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5785. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чапаєва,   с. Івахни  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-3198. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Фрунзе,  с. Княжа Криниця  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4838. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «2-а П’ятирічка»,  с. Княжа Криниця  

Монастирищенського  району    Вінницької  області 

Ф. Р-3189. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Димитрова,  с. Княжики  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-5787. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІ з’їзду КПРС,  с. Княжики  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-5788. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. ХХІ з’їзду КПРС,  с. Княжики  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4839. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча,  с. Копіювата  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4840. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча,  с. Копіювата  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-5617. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ілліча,  с. Копіювата  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-3176. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 7-го з’їзду Рад,  с. Коритня  

Монастирищенського  району    Вінницької  області 

Ф. Р-3177. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Хвиля  Жовтня»,  с. Коритня  

Монастирищенського  району    Вінницької  області 

Ф. Р-3197. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Коритня  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4834. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Челюскінців,  с. Коритня  

Монастирищенського  району    Вінницької області 

Ф. Р-3190. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес»,  с. Леськове  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-3192. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес»,  с. Леськове  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-5622. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Прогрес»,  с. Леськове  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4835. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Мікояна,  с. Летичівка  

Монастирищенського  району    Вінницької області 

Ф. Р-3781. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова,  с. Лукашівка  

Монастирищенського  району    Вінницької  області 

Ф. Р-3782. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна,  с. Лукашівка  

Монастирищенського  району    Вінницької  області 

Ф. Р-3783. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна,   с. Лукашівка  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-3784. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Калініна,   с. Лукашівка  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 
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Ф. Р-4842. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чкалова,   с. Матвіїха  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4072. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Слава»,   с. Нове Місто  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4837. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Громова,   с. Нове Місто  

Монастирищенського  району    Вінницької  області 

Ф. Р-5618. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Маркса,   с. Нове Місто  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-3175. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний комунар»,   с. Новосілка  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-3200. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Пархоменка,   с. Половинчик  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-3779. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Попудня  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4830. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний колос»,   с. Сарни  

Монастирищенського  району    Вінницької  області 

Ф. Р-4831. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Ленянський шлях»,   с. Сарни  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4832. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 8-го Березня,   с. Сарни  

Монастирищенського  району    Вінницької  області 

Ф. Р-4833. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Крупської,   с. Сарни  

Монастирищенського  району    Вінницької області 

Ф. Р-4851. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 50-річчя Жовтня,   с. Сарни  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4816. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Червоний шлях»,   с. Сатанівка  

Монастирищенського  району    Вінницької  області 

Ф. Р-4844. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Чубаря,   с. Степівка  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-3174. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Будьонного,   с. Тарасівка  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-3195. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінського комсомолу,   с. Тарнава 

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-5619. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Ленінського комсомолу,   с. Тарнава 

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4841. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. 40-річчя Жовтня,   с. Теолин  

Монастирищенського  району    Вінницької  області 

Ф. Р-4073. Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Щорса,   с. Терлиця  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-3193. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна»,   с. Халаїдове  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-3194. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Заповіт Леніна»,   с. Халаїдове  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-4843. Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перша  П’ятирічка»,   с. Хайлове  

Монастирищенського  району    Черкаської  області 

Ф. Р-2118. Сільськогосподарська  трудова артіль «Вперед»,   м. Цибулів  

Монастирищенського  району    Уманського округу 

Ф. Р-2140. Сільськогосподарська  трудова артіль ім. Рози Люксембург,   м. Цибулів  

Монастирищенського  району    Уманського округу 
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Ф. Р-3180. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ІІІ-го Інтернаціоналу,   с. Цибулів  

Христинівського  району    Черкаської області 

Ф. Р-3181. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Дзержинського,   с. Цибулів  

Христинівського  району    Черкаської області 

Ф. Р-3196. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Пам’ять Леніна»,   смт. Цибулів  

Монастирищенського  району    Черкаської області 

Ф. Р-3780. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Шлях колгоспника»,   с. Чапаєвка  

Монастирищенського  району    Черкаської області 

Ф. Р-4071. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ХХ з’їзду КПРС,   с. Шабастівка  

Монастирищенського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5623. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Пархоменка,   с. Шабастівка  

Монастирищенського  району    Черкаської області 

Ф. Р-3191. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Горького,   с. Шарнопіль  

Монастирищенського  району    Черкаської області 

Ф. Р-5620. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Шарнопіль  

Монастирищенського  району    Черкаської області 

 

Смілянського  району 

 

Ф. Р-4817. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова,   с. Балаклія  

Смілянського  району    Київської області 

Ф. Р-4819. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Дружба»,   с. Балаклія  

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-4821. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Дружба»,   с. Балаклія  

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5675. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «1-ше Травня»,   с. Балаклія  

Смілянського  району   Київської  області 

Ф. Р-5676. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Робітник»,   с. Балаклія  

Смілянського  району   Київської  області 

Ф. Р-5677. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «17-й Партз’їзд ВКП(б)»,   с. Балаклія  

Смілянського  району   Київської  області 

Ф. Р-4132. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ордена «Знак Пошани» ім. Щорса,    

с. Березняки  Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-4137. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Березняки    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5087. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя», с. Буда-Макіївка    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5093. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Крупської, с. Будки    

Смілянського  району   Київської області 

Ф. Р-4824. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Горького, с. Велика Яблунівка    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-2937. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 12-річчя Жовтня, с. Голов’ятине    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-2938. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Родина», с. Голов’ятине    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-2935. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. Гуляйгородок    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5090. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Залевки    

Смілянського  району   Черкаської  області 



2956 

 

Ф. Р-5673. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Ковалиха    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3846. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Серп і  молот», с. Костянтинівка    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5091. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя», с. Костянтинівка    

Смілянського  району   Київської  області 

Ф. Р-5081. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Правда», с. Куцівка    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5097. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Куцівка    

Ротмистрівського  району   Київської  області 

Ф. Р-5080. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червона Україна», с. Макіївка    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-4822. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Росія», с. Мала Смілянка    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5085. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Мала Смілянка    

Смілянського  району   Київської  області 

Ф. Р-3849. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червона Зірка», с. Мале Старосілля   

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-2936. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Малий Бузуків    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3847. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Заповіт Ілліча», с. Мельниківка    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5092. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Новий побут», с. Миколаївка    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3848. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Заповіт Ілліча», с. Носачів    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5086. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя», с. Носачів    

Ротмистрівського  району   Київської  області 

Ф. Р-5088. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний стяг», с. Носачів    

Ротмистрівського  району   Київської області 

Ф. Р-5089. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Прогрес», с. Носачів    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5670. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Зоря комунізму», с. Пастирське    

Новомиргородського  району   Кіровоградської  області 

Ф. Р-5672. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Прогрес», с. Пастирське    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5674. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Прогрес», с. Пастирське    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-2928. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний Жовтень», с. Плескачівка    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-2929. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний Жовтень», с. Плескачівка    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-2931. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Попівка    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-2932. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Пам’ять Леніна», с. Попівка    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-2933. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Серп», с. Попівка    

Ротмистрівського  району   Київської області 
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Ф. Р-5095. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Друга п’ятирічка», с. Ротмистрівка    

Ротмистрівського  району   Київської  області 

Ф. Р-5096. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Пролетар Жовтня», с. Ротмистрівка    

Ротмистрівського  району   Київської  області 

Ф. Р-5671. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Україна», смт. Ротмистрівка    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5678. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Україна», смт. Ротмистрівка    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3275. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Самгородок    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-4820. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Санжариха    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-2930. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Сердюківка    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-4818. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Сунки    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5082. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Сунки    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5084. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «2-а п’ятирічка», с. Сунки    

Смілянського  району   Київської  області 

Ф. Р-3276. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Зоря комунізму», с. Ташлик    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3277. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Зоря комунізму», с. Ташлик    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5094. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ілліча, с. Теклине    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5083. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чкалова, с. Тернівка    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-2934. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. Червоний Хутір    

Ротмистрівського  району   Київської  області 

Ф. Р-2926. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка, хут. Шевченка    

Смілянського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-2927. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Будьонного, хут. Шевченка    

Смілянського  району   Черкаської  області 

 

Тальнівського  району 

 

Ф. Р-1543. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя», с. Антонівка    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3713. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 15-річчя Жовтня, с. Беринка    

Буцького  району   Черкаської  області 

Ф. Р-1549. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Будівник комунізму», с. Білашки    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-1564. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ленінського комсомолу, с. Веселий 

Кут   Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5118. Об’єднаний фонд.  Сільськогосподарські артілі (колгоспи) с. Вишщнопіль 

Тальнівського району Черкаської області 

Ф. Р-1544. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Глибочок    

Тальнівського  району   Київської  області 
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Ф. Р-1548. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Хрущова, с. Глибочок    

Тальнівського  району   Київської  області 

Ф. Р-3457. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Радянська Україна», с. Глибочок    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3461. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова, с. Глибочок    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-1550. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кагановича, с. Гордашівка    

Тальнівського  району   Київської  області 

Ф. Р-1557. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перше Травня», с. Гордашівка    

Тальнівського  району   Київської  області 

Ф. Р-3460. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Гордашівка    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-1532. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Карла Маркса, с. Гуляйка    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-1553. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Жовтень», с. Довгеньке    

Тальнівського  району   Черкаської області 

Ф. Р-1531. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червона перемога», с. Заліське    

Тальнівського  району   Київської  області 

Ф. Р-1535. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Заліське    

Тальнівського  району   Київської  області 

Ф. Р-3458. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Заповіт Леніна», с. Заліське    

Тальнівського  району   Київської  області 

Ф. Р-5778. Ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська артіль (колгосп) 

«Здобуток Жовтня», с-ще Здобуток Жовтня Тальнівського району Черкаської 

області 

Ф. Р-1547. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Будьонного, с. Зеленьків    

Тальнівського  району   Київської  області 

Ф. Р-1560. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Зеленьків    

Тальнівського  району   Київської  області 

Ф. Р-3452. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Росія», с. Зеленьків    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-1536. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Зоря», с. Кобринова Гребля    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3463. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. Кобринова Гребля    

Тальнівського  району   Київської  області 

Ф. Р-1552. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Фрунзе, с. Кобринова Гребля    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3459. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Правда», с. Кобринова Гребля    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3464. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Кобринова Гребля    

Тальнівського  району   Київської  області 

Ф. Р-3462. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 40-річчя КП України, с. Колодисте    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-1569. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Корсунка    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3454. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Корсунка    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-1534. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Франка, с. Криві  Коліна    

Тальнівського  району   Черкаської  області 
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Ф. Р-1568. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Зірка», с. Лащова    

Тальнівського  району   Київської  області 

Ф. Р-3456. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Лащова    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3465. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Лащова    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3466. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна, с. Лащова    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3712. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Спільна праця», с. Легедзине    

Бабанського  району   Київської  області 

Ф. Р-3717. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Паризька комуна», с. Легедзине    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3718. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний господар», с. Легедзине    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3719. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комунар», с. Легедзине    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3720. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Димитрова, с. Легедзине    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3721. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Молотова, с. Легедзине    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3732. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Богдана Хмельницького,  

с. Легедзине   Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3729. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Островського, с. Лісове    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3731. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кукліча, с. Лісове    

Буцького  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5120. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Орджонікідзе, с. Лоташеве    

Катеринопільського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5121. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Україна», с. Лоташеве    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-1551. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Котовського, с. Майданецьке    

Тальнівського  району   Київської  області 

Ф. Р-1561. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Войкова, с. Майданецьке    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3730. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Енгельса, с. Майданецьке    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-1530. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Мошурів    

Тальнівського  району   Київської  області 

Ф. Р-1538. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Жовтень», с. Мошурів    

Тальнівського  району   Київської  області 

Ф. Р-1570. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перше Травня», с. Мошурів    

Тальнівського  району   Київськоїї  області 

Ф. Р-3726. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Великий Жовтень», с. Мошурів    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-1546. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Щорса, с. Онопріївка    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3725. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Мічуріна, с. Онопріївка    

Тальнівського  району   Черкаської  області 
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Ф. Р-1554. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова, с. Павлівка Друга    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-1540. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Серп і молот», с. Павлівка Перша    

Тальнівського  району   Київської  області 

Ф. Р-1563. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «9  Січня», с. Павлівка Перша    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-3724. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Серп і молот», с. Павлівка Перша    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-1555. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Папужинці    

Тальнівського  району   Київської  області 

Ф. Р-1612. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кагановича,  с. Папужинці    

Тальнівського  району   Київської  області 

Ф. Р-3723. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Калініна, с. Папужинці    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-5119. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Пархоменка, с. Піщана    

Катеринопільського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-1565. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Поташ    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-1545. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Більшовик», с. Романівка    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-1542. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чапаєва, с. Соколівочка    

Тальнівського  району   Черкаської  області 

Ф. Р-1556. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Здобуток Жовтня», м. Тальне    

Київської  області 

Ф. Р-1558. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Будьонного, м. Тальне    

Київської  області 

Ф. Р-1562. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Лан», м. Тальне    

Київської  області 

Ф. Р-1566. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чкалова, м. Тальне    

Київської  області 

Ф. Р-3715. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний партизан», м. Тальне    

Київської  області 

Ф. Р-3727. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чкалова, м. Тальне    

Черкаської  області 

Ф. Р-3728. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Здобуток Жовтня», м. Тальне    

Черкаської  області 

Ф. Р-3714. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Тальянки 

Бабанського  району    Київської  області 

Ф. Р-3711. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога», с. Тальянки    

Тальнівського  району  Черкаської  області 

Ф. Р-3716. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перше Травня», с. Тальянки    

Бабанського  району  Київської  області 

Ф. Р-3722. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога», с. Тальянки    

Бабанського  району  Київської  області 

Ф. Р-1567. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Спільна нива», с. Червоне    

Тальнівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-1533. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Куйбишева,  с. Чеснопіль    

Тальнівського  району  Київської  області 
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Ф. Р-1559. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Радянський  куток»,  с. Чеснопіль    

Тальнівського  району  Київської  області 

Ф. Р-3455. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Куйбишева,  с. Чеснопіль    

Тальнівського  району  Черкаської  області 

Ф. Р-1539. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Крупської,  с. Шаулиха    

Тальнівського  району  Київської  області 

Ф. Р-1541. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога»,  с. Шаулиха    

Тальнівського  району  Київської  області 

Ф. Р-5122. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Постишева,  с. Шаулиха    

Тальнівського  району  Черкаської  області 

 

Уманського  району 

 

Ф. Р-3099. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Більшовик»,  с. Антонівка    

Ладижинського  району  Київської  області 

Ф. Р-3974. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Антонівка    

Ладижинського  району  Київської  області 

Ф. Р-3975. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Антонівка    

Ладижинського  району  Черкаської  області 

Ф. Р-5726. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Дзержинського  с. Антонівка    

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4646. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Промінь Жовтня»,  с. Аполянка    

Уманського  району  Київської  області 

Ф. Р-3092. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Трудовик»,  с. Бабанка    

Бабанського  району  Київської  області 

Ф. Р-3093. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Пролетар»,  с. Бабанка    

Бабанського  району  Київської  області 

Ф. Р-3094. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Котовського,  с. Бабанка    

Бабанського  району  Київської  області 

Ф. Р-3095. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова,  с. Бабанка    

Бабанського  району  Київської  області 

Ф. Р-3096. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. Бабанка    

Бабанського  району  Київської  області 

Ф. Р-3989. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,  с. Бабанка    

Уманського  району  Черкаської  області 

Ф. Р-1610. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Постишева,   с. Берестовець    

Уманського  району  Черкаської  області 

Ф. Р-1362. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний боєць»,  с. Війтівка    

Уманського  району  Київської  області 

Ф. Р-1605. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний боєць»,  с. Війтівка    

Уманського  району  Київської  області 

Ф. Р-3102. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Ленінський шлях»,  с. Вільшана 

Слобідка   Бабанського  району  Черкаської  області 

Ф. Р-3973. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна,  с. Вільшанка   Бабанського  

району  Черкаської  області 

Ф. Р-1372. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Молотова,  с. Гереженівка   

Уманського  району  Київської області 

Ф. Р-1376. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний заможник»,  с. Гереженівка   

Уманського  району  Київської області 
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Ф. Р-3516. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Незаможник»,  с. Гереженівка   

Уманського  району  Київської області 

Ф. Р-5737. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Молотова,  с. Гереженівка   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5957. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ілліча,  с. Гереженівка   Уманського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1370. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. Городецьке   

Уманського  району Черкаської області 

Ф. Р-5814. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Новий  світ,  с. Городниця   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3689. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «3-й  вирішальний»,  с. Гродзеве   

Бабанського  району  Київської області 

Ф. Р-3693. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського,  с. Гродзеве   

Бабанського  району  Київської області 

Ф. Р-5714. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Жданова,  с. Гродзеве   Уманського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-3977. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Друга п’ятирічка»,  с. Громи   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-3978. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Спільне життя»,  с. Громи   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-5719. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Суворова,  с. Громи   Уманського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1374. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна,  с. Дмитрушки   

Уманського  району  Київської області 

Ф. Р-4092. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова,   с. Дмитрушки   

Уманського  району  Київської області 

Ф. Р-5713. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Дмитрушки  

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5824. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Дмитрушки   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3691. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перше травня»,  с. Доброводи   

Бабанського  району  Київської області 

Ф. Р-3692. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Новий побут»,  с. Доброводи   

Бабанського  району  Київської області 

Ф. Р-5742. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ХХІ партз’їзду,  с. Доброводи   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5811. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ХХІ партз’їзду КПРС,  с. Доброводи   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3985. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Дубова   Бабанського  

району  Київської області 

Ф. Р-3987. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леінан,  с. Дубова   Бабанського  

району  Київської  області 

Ф. Р-5717. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Ленінський шлях»,   с. Дубова   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5731. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Малєнкова,  с. Дубова   Бабанського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5741. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Ленінський шлях»,  с. Дубова   

Бабанського  району  Черкаської області 
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Ф. Р-1359. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «П’ятирічка»,  с. Іванівка   Уманського  

району  Київської області 

Ф. Р-5735. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «П’ятирічка»,  с. Іванівка   Уманського  

району  Київської області 

Ф. Р-5815. Сільськогосподарська  артіль (колгосп)ім. Шевченка, с. Іванівка   Уманського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5732. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Колодисте   Уманського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5810. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Переможець»,  с. Коржова   

Бабанського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5813. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Франка,  с. Коржова Слобода   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4094. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка,  с. Коржовий Кут   

Бабанського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4095. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна,  с. Косенівка   Бабанського  

району  Київської області 

Ф. Р-4096. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Більшовик»,  с. Косенівка   

Бабанського  району  Київської області 

Ф. Р-4097. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 17-го партз’їзду,  с. Косенівка   

Бабанського  району  Київської області 

Ф. Р-5237. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комуніст»,  с. Косенівка   Уманського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1371. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Кочержинці   Уманського  

району  Київської області 

Ф. Р-1373. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комунар»,  с. Кочержинці   

Уманського  району  Київської області 

Ф. Р-5798. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Кочержинці   Уманського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1360. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комінтерн»,  с. Кочубіївка   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3988. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комінтерн»,  с. Кочубіївка   

Уманського  району  Черкаської  області 

Ф. Р-1361. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Пам’яті Леніна»,  с. Краснопілка   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3514. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова,  с. Ладижинка   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-3967. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Жданова,  с. Ладижинка   

Ладижинського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3968. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний  колос»,  с. Ладижинка   

Ладижинського   району  Київської області 

Ф. Р-3969. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. Ладижинка 

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-3970. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Жовтнева революція»,  с. Ладижинка   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-3971. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Передовик»,  с. Ладижинка   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-3972. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Малєнкова,  с. Ладижинка   

Ладижинського  району  Черкаської області 
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Ф. Р-4647. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Пархоменка,  с. Ладижинка   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3105. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна,  с. Любашівка   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-3090. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний Прапор»,  с. Максимівка   

Ладижинського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3980. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перше Травня»,  с. Оксанина   

Бабанського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3981. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Юний піонер»,  с. Оксанина   

Бабанського  району  Київської області 

Ф. Р-3982. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка,  с. Оксанина   

Бабанського  району  Київської області 

Ф. Р-3983. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний переможець»,  с. Оксанина 

Бабанського  району  Київської області 

Ф. Р-3984. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Черняхівського,  с. Оксанина   

Бабанського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5715. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім.Черняхівського  с. Оксанина   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3976. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний партизан»,  с. Острівець   

Бабанського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5716. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Дружба»,  с. Острівець   Уманського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1369. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Провідна зірка»,  с. Паланка   

Уманського  району  Київської області 

Ф. Р-5809. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Калініна, с. паланка   Уманського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1367. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Дзержинського,   с. Піковець   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-1366. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Котовського,   с. Полянецьке   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3097. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Жовтневої революції,  с. Посухівка   

Ладижинського  району  Черкаської області 

Ф. Р-1375. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Горького,  с. Пугачівка   Уманського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-3100. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка,  с. Рижавка   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-3101. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. Рижавка   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-3107. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний заможник»,  с. Рижавка   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-3515. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Хрущова,  с. Рижавка   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-5743. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка, с. Рижавка   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-5744. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Карла Маркса,  с. Рижавка   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-5812. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Карла Маркса,  с. Рижавка   

Уманського  району  Черкаської області 
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Ф. Р-3979. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,  с. Рогова   Бабанського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-4642. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка,  с. Родниківка   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5725. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Більшовик»,  с. Ропотуха   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-5727. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Ударник»,  с. Ропотуха   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-5818. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Горького,   с. Ропотуха   Уманського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5826. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «40-років Жовтня»,  с. Ропотуха   

Ладижинського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3098. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Свинарка   Бабанського  

району  Київської області 

Ф. Р-3690. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,   с. Свинарка   Бабанського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1364. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Черняхівського,   с. Собківка   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5825. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чапаєва,  с. Собківка   Уманського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5959. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Іскра»,  с. Собківка   Уманського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1368. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського,  с. Старі Бабани   

Уманського  району  Київської області 

Ф. Р-1377. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога»,  с. Старі Бабани   

Уманського  району  Київської області 

Ф. Р-5817. Сільськогосподарська  артіль (колгоспім. Кутузова,   с. Старі Бабани   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3108. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Енгельса,   с. Степківка   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3103. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Друга п’ятирічка»,  с. Сушківка   

Бабанського  району  Київської області 

Ф. Р-3104. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червона Зірка»,  с. Сушківка   

Бабанського  району  Київської області 

Ф. Р-5712. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Зоря комунізму»,  с. Сушківка   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5823. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Зоря комунізму»,  с. Сушківка   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5710. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комуніст»,  с. Танське   Бабанського  

району  Київської області 

Ф. Р-5711. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,  с. Танське   Бабанського  

району  Київської області 

Ф. Р-5816. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Свердлова,  с. Танське   Уманського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5718. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Україна»,  с. Текуча   Уманського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5720. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний боєць»,  с. Текуча   

Ладижинського  району  Київської області 
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Ф. Р-5721. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Сталінський клич»,  с. Текуча   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-5722. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червона  зірка»,  с. Текуча   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-5723. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перша’ятирічка»,  с. Текуча   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-5738. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Хрущова,  с. Текуча   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-5739. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Україна»,  с. Текуча   Уманського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5733. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ватутіна,  с. Томашівка   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-1363. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова, м. Умані Черкаської області 

Ф. Р-5734. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Прапор комунізму»,  с. Фурманка   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4093. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога»,  с. Черповоди   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-4641. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя»,  с. Черповоди   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-4648. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Фрунзе,  с. Черповоди   Уманського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-1365. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Черняхівського,   с. Чорнявка   

Уманського  району  Київської області 

Ф. Р-5724. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Більшовик»,  с. Шарин   

Ладижинського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3106. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Димитрова,  с. Юрківка   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5961. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Димитрова,  с. Юрківка   

Уманського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3071. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Колос»,  с. Яроватка   Уманського  

району  Київської області 

Ф. Р-5728. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Щорса,  с. Ятранівка   Уманського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5729. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Новий побут»,  с. Ятранівка   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-5730. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «19 МЮД»,  с. Ятранівка   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-5740. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова,  с. Ятранівка   

Ладижинського  району  Київської області 

 

Христинівського  району 

 

Ф. Р-3878. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ватутіна,   с. Багачівка   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4051. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Свердлова,   с. Босівка   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4059. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Дружба»,   с. Ботвинівка   

Христинівського  району  Черкаської області 
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Ф. Р-4060. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Дружба»,   с. Ботвинівка   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4891. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Будьонного,   с. Велика 

Севастьянівка   Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4892. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Спільна праця»,   с. Велика 

Севастьянівка   Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-4893. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Ленінський шлях»,   с. Велика 

Севастьянівка   Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-4894. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Хрущова,   с. Велика Севастьянівка   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4895. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Дзержинського,   с. Велика 

Севастьянівка   Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4900. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Ленінський шлях»,   с. Велика 

Севастьянівка   Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4901. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Ленінський шлях»,   с. Велика 

Севастьянівка   Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3876. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Малєнкова,   с. Вербувата   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3875 Ордена леніна сільськогосподарська артіль (колгосп) «Росія», с. Верхнячка 

Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-3880. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Верхнячка   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4915. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 8-го Березня,   с. Вікторівка   

Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-5214. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,   с. Вільшанка   

Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-4888. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Молотова,   с. Голяківка   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4058. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний шлях»,   с. Гребля  

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4764. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Радянська Україна»,   с. Заячківка   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4765. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Промінь Ілліча»,   с. Івангород   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4896. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «За заможне життя»,   с. Івангород   

Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-4897. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Куйбишева,   с. Івангород   

Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-4898. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ілліча,   с. Івангород   

Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-5219. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червона Перемога»,   с. Козачий Хутір   

Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-3879. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Зоря комунізму»,   с. Кузьмина Гребля   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4049. Ордена «Знак Пошани» сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Леніна,  

с. Ліщинівка Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-5212. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Україна»,   с. Мала Севастьянівка   

Христинівського  району  Черкаської області 
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Ф. Р-5213. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Україна»,   с. Мала Севастьянівка   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5220. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний прапор»,   с. Мала 

Севастьянівка   Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-5342. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Котовського,    с. Орадівка 

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4767. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Маяк»,   с. Осітна   Христинівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-4887. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Зоря комунізму»,   с. Осітна 

Ладижинського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3877. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Пеніжкове   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5212. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Комінтерну,   с. Розсішки   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4899. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Комінтерну,   с. Розсішки   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5218. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. газети «Правда»,   с. Свинарка   

Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-4055. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Синиця   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4056. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний переможець»,   с. Свинарка   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-4057. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ТСОАвіахіма,   с. Свинарка   

Ладижинського  району  Київської області 

Ф. Р-4763. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Іскра»,   с. Сичівка   Христинівського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-4889. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шмідта,   с. Сичівка   

Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-4890. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Сичівка   

Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-5221. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червона Зірка»,   с. Талалаївка   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4052. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Димитрова,   с. Углуватка   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4053. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Димитрова,   с. Углуватка   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4047. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чапаєва,   с. Ухожа   

Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-5215. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Калініна,   с. Христинівка   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5216. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 17-го Партз’їзду,   с. Христинівка   

Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-5217. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 18-го Партз’їзду,   с. Христинівка   

Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-4050. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 9-го січня,   с. Чайківка   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4046. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Шельпахівка   

Христинівського  району  Київської області 
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Ф. Р-4048. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога»,   с. Шельпахівка   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4766. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Колос»,   с. Шукайвода   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4910. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова,   с. Шукайвода   

Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-4911. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова,   с. Шукайвода   

Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-4912. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Паризької Комуни,   с. Шукайвода   

Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-4913. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Жданова,   с. Шукайвода   

Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-4914. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя»,   с. Шукайвода   

Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-4916. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Борці Жовтня»,   с. Ягубець   

Христинівського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4917. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перше Травня»,   с. Ягубець   

Христинівського  району  Київської області 

Ф. Р-4918. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Мічуріна,   с. Ягубець   

Христинівського  району  Черкаської області 

 

 

 

 

Черкаського  району 

 

Ф. Р-1954. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Іскра»,   с. Байбузи   Черкаського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-2585. Сільськогосподарська  артіль (колгосп)ім. Петровського,    с. Березняки   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-2348. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комунар»,   с. Білозір’я   Черкаського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-2349. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 8-го Березня,   с. Білозір’я   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-2350. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 17-го з’їзду ВКП(б),   с. Білозір’я   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3436. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Білозір’я   Смілянського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-3437. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Білозір’я   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5684. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога»,   с. Будище   Черкаського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-2353. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний шлях»,   с. Бузуків   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-557. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Т.Г.Шевченка,    с. Василиця   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-551. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна,    с. Вергуни   Черкаського  

району  Київської області 
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Ф. Р-1955. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Пам’яті Леніна»,   с. Вергуни   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-5192. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Пам’яті Леніна»,   с. Вергуни   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5690. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Пам’яті Леніна»,   с. Вергуни   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5193. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Радянська Україна»,   с. Геронимівка   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5890. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «ОДПУ»,   с. Геронимівка   Черкаського  

району  Київської області 

Ф. Р-5898. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Хрущова,   с. Геронимівка   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5889. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Мануїльського,   с. Дахнівка   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-2583. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Червоної Армії,   с. Дубіївка   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4992. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,   с. Думанці   Черкаського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-2346. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського,   с. Змагайлівка   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-2347. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний партизан»,   с. Змагайлівка   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-3121. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Змагайлівка   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-549. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 17-го з’їзду ВКП(б),   с. Кумейки   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-552. Об’єднана сільськогосподарська артіль (колгосп) «Зоря» с. Кумейки 

Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-555. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ілліча,   с. Кумейки   Черкаського  

району  Київської області 

Ф. Р-2537. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Дніпро»,   с. Леськи   Черкаського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5886. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Заповіт Леніна»,   с. Кумейки   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-5888. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Революційна хвиля»,   с. Кумейки   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-5883. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Прогрес»,   с. Лозівок   Черкаського  

району  Київської області 

Ф. Р-2538. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Ломувате   Черкаського  

району  Київської області 

Ф. Р-5189. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Заповіт Леніна»,   с. Ломувате   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-1945. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Комінтерна,   с. Мошни   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-2339. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перше Травня»,   с. Мошни   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-2351. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нова культура»,   с. Мошни   

Черкаського  району  Київської області 
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Ф. Р-3401. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Дружба»,   с. Мошни   Черкаського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5682. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,   с. Мошни   Черкаського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5683. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червона Зірка»,   с. Мошни   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-1893. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя»,   с. Нечаївка   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-2586. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний партизан»,    

с. Первомайське   Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-2341. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога»,   с. Руська Поляна   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-2344. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Паризької Комуни,   с. Руська 

Поляна   Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-2343. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ВКП(б),   с. Руська Поляна   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-4991. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Зоря комунізму»,   с-ще Руська Поляна   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5190. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Заповіт Леніна»,   с. Сагунівка   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5887. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Більшовик»,   с. Свидівок   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-563. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Т.Г.Шевченка,    с. Софіївка  

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-5685. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Софіївка   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5986. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Т.Г.Шевченка,   с. Софіївка   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-554. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 11-го з’їзду Рад,    с. Станіславчик   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-2342. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 18-го з’їзду ВКП(б),   с. Степанки   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-5191. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 50-річчя Жовтня,   с. Степанки   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-2345. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,    с. Талдики   Черкаського  

району  Київської області 

Ф. Р-2587. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського,   с. Тубільці   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-3560. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Мічуріна,   с. Тубільці   Черкаського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-3400. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ватутіна,   с. Хацьки   Черкаського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5891. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Комінтерну,   с. Хацьки   

Смілянського  району  Київської області 

Ф. Р-5892. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Політвідділу,   с. Хацьки   

Смілянського  району  Київської області 

Ф. Р-553. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 12-річчя Жовтня,    с. Хрещатик   

Черкаського  району  Київської області 
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Ф. Р-2584. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Б.Хмельницького,   с. Хрещатик   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-2354. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Сім’я червоних партизан»,   с. Худяки   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-5688. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Маяк»,   с. Худяки   Черкаського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-2352. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перше Травня»,   с. Хутори   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-5884. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Щорса,   с. Хутори   Черкаського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-556. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського,    с. Червона Слобода   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-1949. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Пролетар»,   с. Червона Слобода   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-3124. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Червона Слобода   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5689. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Молотова,   с. Червона Слобода  

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3559. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Росія»,   с. Чорнявка   Черкаського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5681. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Україна»,   с. Чорнявка   Черкаського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5897. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ХХІІ з’їзду КПРС,   с. Чорнявка   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5885. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Шлях до нового життя»,   с. Чубівка   

Смілянського  району  Черкаської області 

Ф. Р-550. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 12-річчя Жовтня,    с. Шелепухи   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-1666. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Т.Г.Шевченка,   с. Шелепухи   

Черкаського  району  Київської області 

Ф. Р-5687. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Фрунзе,   с. Шелепухи   Черкаського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-3171. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Крупської,   с. Яснозір’я   

Черкаського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5894. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Пролетар»,   с. Білозір’я   

Смілянського  району  Київської області 

Ф. Р-5895. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Молотова,   с. Білозір’я   

Смілянського  району  Київської області 

Ф. Р-5896. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Білозір’я   Смілянського  

району  Київської області 

 

Чигиринського  району 

 

Ф. Р-910. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «КІМ»,   с. Адамівка   Чигиринського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-909. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комінтерн»,   с. Боровиця   

Чигиринського  району  Кіровоградськоїобласті 

Ф. Р-920. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Дружба»,   с. Боровиця   

Чигиринського  району  Черкаської області 
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Ф. Р-900. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Фрунзе,    с. Бужин   Чигиринського  

району  Кіровоградськоїобласті 

Ф. Р-903. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комунар»,   с. Верщаці   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-906. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Широкий лан»,   с. Верщаці   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-939. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Новий господар»,   с. Верщаці   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-5634. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога»,   с. Верщаці   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-911. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Молотова,   с. Вітове   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-907. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Правда»,   с. Галаганівка   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-908. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Більшовицький сигнал»,    

с. Галаганівка   Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-3067. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Калініна,   с. Галаганівка   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-904. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Будьонного,   с. Головківка   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-927. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Іскра»,   с. Головківка   Чигиринського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-932. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Жовтневої революції,    

с. Головківка   Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-894. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 18-го з’їзду ВКП(б),   с. Гущівка   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-3439. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Димитрова,   с. Деменці   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-3438. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,    с. Зам’ятниця   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-895. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 18-го з’їзду ВКП(б),   с. Іванівка   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-941. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Куйбишева,   с. Іванівка   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-3755. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Вітчизна»,   с. Іванівка   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-918. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Горького,   с. Івківці   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-937. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Мічуріна,   с. Івківці   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-926. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Жданова, с. Калантаїв  

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-922. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського, с. Кожарки   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-914. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Карла Маркса,    с. Красносілля   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-934. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Паризької Комуни,   с. Красносілля   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 
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Ф. Р-924. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червона зірка»,   с. Матвіївка   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-913. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Куйбишева,    с. Медведівка   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-897. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Крупської,   с. Мельники   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-916. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «П’ятирічка»,   с. Мельники   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-935. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Ударник»,   с. Мельники   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-917. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Калініна,   с. Мудрівка   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-905. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Дубового,    с. Новоселиця   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-921. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перше травня»,   с. Полуднівка   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-938. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова,    с. Рацеве   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-4004. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Зоря комунізму»,   с. Рацеве   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-4005. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Дніпро»,   с. Рацеве   Чигиринського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-4006. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Прапор комунізму»,   с. Рацеве   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-945. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Енгельса,   с. Розсошинці   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-931. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чапаєва,   с. Рублівка   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-901. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комунар»,   с. Сагунівка   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-925. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червона зірка»,   с. Стецівка   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-936. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Жданова,    с. Стецівка   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3440. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна   с. Стецівка   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-5636. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Дніпро»,   с. Стецівка   Чигиринського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-893. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Богдана Хмельницького   с. Суботів   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3441. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чапаєва,    с. Тарасівка   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-940. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 50-річчя Жовтня,   с. Тарасово-

Григорівка   Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-929. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Україна»,   с. Тіньки   Чигиринського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-5635. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Україна»,   с. Тіньки   Чигиринського  

району  Черкаської області 
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Ф. Р-899. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Зоря»,   с. Топилівка   Чигиринського  

району  Черкаської області 

Ф. Р-919. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,    с. Трушівці   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-5637. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,    с. Трушівці   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-912. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Слава»,   с. Худоліївка   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3066. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Правда»,   хут. Чернече   

Чигиринського  району  Кіровоградської області 

Ф. Р-892. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка,   м. Чигирин   Черкаської 

області 

Ф. Р-933. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «20 років Жовтня»,   с. Чмирівка   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-898. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Тельмана,   с. Чорнявка   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-923. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Щорса,    с. Шабельники   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-928. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна, с. Шабельники   

Чигиринського  району  Черкаської області 

Ф. Р-902. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комунар»,   с. Яничі   Чигиринського  

району  Кіровоградської області 

Ф. Р-943. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комунар»,   с. Яничі   Чигиринського  

району  Кіровоградської області 

 

Чорнобаївського  району 

 

Ф. Р-1133. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Хвиля революції»,   с. Бакаєве   

Чорнобаївського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3675. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний надніпрянець»,   с. Більки   

Іркліївського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1130. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний шлях»,   с. Богодухівка   

Чорнобаївського  району  Полтавськоїобласті 

Ф. Р-1135. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Калініна,    с. Богодухівка   

Чорнобаївського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1139. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Більшовик»,   с. Богодухівка   

Чорнобаївського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1143. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Богодухівка   

Чорнобаївського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1153. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний хлібороб»,   с. Богодухівка   

Чорнобаївського  району  Черкаської області 

Ф. Р-1156. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Друга п’ятирічка»,   с. Богодухівка   

Чорнобаївського  району  Полтавської області 

Ф. Р-3656. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського,    с. Богодухівка   

Чорнобаївського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3657. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Калініна,    с. Богодухівка   

Чорнобаївського  району  Черкаської області 

Ф. Р-3658. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Заповіт Леніна»,   с. Богодухівка   

Чорнобаївського  району  Черкаської області 
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Ф. Р-1196. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ленан,    с. Бузьки   Іркліївського  

району  Полтавської області 

Ф. Р-1200. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ХІІ з’їзду КП(б)У,   с. Васютинці   

Іркліївського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1210. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Васютинці   

Іркліївського  району  Полтавської області 

Ф. Р-2252. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ХVІІ з’їзду КП(б)У,   с. Васютинці   

Іркліївського  району  Полтавської області 

Ф. Р-3651. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Дніпро»,   с. Васютинці   

Чорнобаївського  району  Черкаськоїобласті 

Ф. Р-3652. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Сталінський шлях»,   с. Васютинці   

Іркліївського  району  Черкаської області 

Ф. Р-1118. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Більшовик»,   с. Велика Бурімка   

Чорнобаївського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1119. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Ударник»,   с. Велика Бурімка   

Чорнобаївського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1127. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,   с. Велика Бурімка   

Чорнобаївського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1146. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Воровського,   с. Велика Бурімка   

Чорнобаївського  району  Полтавської області 

Ф. Р-3654. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Маяк»,   с. Велика Бурімка   

Чорнобаївського  району  Черкаської області 

Ф. Р-1121. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Хрущова,    с. Великі Канівці   

Чорнобаївського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1124. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Великі Канівці 

Чорнобаївського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1126. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Будьонного,   с. Великі Канівці   

Чорнобаївського  району  Полтавської області 

Ф. Р-2887. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Будьонного,   с. Вереміївка   

Градизького  району  Полтавської області 

Ф. Р-2888. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Шлях до культури»,   с. Вереміївка   

Градизького  району  Полтавської області 

Ф. Р-2889. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова,   с. Вереміївка   

Градизького  району  Полтавської області 

Ф. Р-2890. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ілліча,   с. Вереміївка   Градизького  

району  Полтавської області 

Ф. Р-3740. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чапаєва,   с. Веселий Поділ   

Чорнобаївського  району  Полтавської області 

Ф. Р-1193. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Клич Ілліча»,   с. Воронинці   

Іркліївського  району  Полтавської області 

Ф. Р-3741. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Клич Ілліча»,   с. Воронинці   

Іркліївського  району  Черкаської області 

Ф. Р-1197. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «3-й Інтернаціонал»,   с. Демки   

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-2891. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Жовнине  

Градизького   району  Полтавської області 

Ф. Р-2892. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 8-го Березня,   с. Жовнине  

Градизького   району  Полтавської області 
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Ф. Р-2893. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чкалова,   с. Жовнине  Градизького   

району  Полтавської області 

Ф. Р-2894. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Добробут»,   с. Жовнине  Градизького   

району  Полтавської області 

Ф. Р-2895. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чкалова,   с. Жовнине  

Чорнобаївського   району  Черкаськоїобласті 

Ф. Р-1182. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 14-річчя Жовтня,   с. Загородище  

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-3747. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Першого Травня,   с. Загородище  

Іркліївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-1195. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чапаєва,   с. Іркліїв Іркліївського   

району  Черкаської області 

Ф. Р-1190. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя»,   с. Кітлове  

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-2896. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Більшовик»,   с. Кліщинці  

Градизького   району  Полтавської області 

Ф. Р-2897. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чапаєва,   с. Кліщинці  Градизького   

району  Полтавської області 

Ф. Р-2898. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чапаєва,   с. Кліщинці  Градизького   

району  Полтавської області 

Ф. Р-3669. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Суворова,   с. Кліщинці  

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-3679. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,   с. Кліщинці  Градизького   

району  Полтавської області 

Ф. Р-1120. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червона Зірка»,   с. Красенівка  

Чорнобаївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1132. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Горького,   с. Красенівка 

Чорнобаївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1155. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Маяковського,   с. Красенівка 

Чорнобаївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1157. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чкалова,   с. Красенівка 

Чорнобаївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-3655. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Дзержинського,   с. Красенівка 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-1207. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Устименка,   с. Крутьки 

Іркліївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-3663. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Героя Радянського Союзу 

С.Я.Устименка,   с. Крутьки Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-3664. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 18-го з’їзду ВКП(б),   с. Ленінське 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-3665. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 18-го з’їзду ВКП(б),   с. Ленінське 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-1179. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Ленінські лани»,   с. Лихоліти 

Іркліївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-1194. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Калініна,   с. Лихоліти Іркліївського   

району  Полтавської області 

Ф. Р-1144. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Радянське село»,   с. Лукашівка 

Чорнобаївського   району  Полтавської області 
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Ф. Р-1149. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,   с. Лукашівка 

Чорнобаївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1150. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Лукашівка 

Чорнобаївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-3737. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Лукашівка 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-3738. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Лукашівка 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-1201. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова,   с. Лящівка 

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1203. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Росія»,   с. Лящівка Чорнобаївського   

району  Черкаської області 

Ф. Р-1131. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «1-ше Травня»,   с. Мала Бурімка 

Чорнобаївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-3666. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Карла Маркса,   с. Мала Бурімка 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-3668. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога»,   с. Мала Бурімка 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-3674. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перше Травня»,   с. Мала Бурімка 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-1138. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Шлях Ілліча»,   с. Малі Канівці 

Чорнобаївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1145. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комунар»,   с. Малі Канівці 

Чорнобаївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1148. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Жовтневий промінь»,   с. Малі Канівці 

Чорнобаївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1142. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,   с. Мар’янівка 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-3678. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,   с. Матвіївка Градизького   

району  Полтавської області 

Ф. Р-1211. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського,   с. Мельники 

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1212. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перше Травня»,   с. Мельники 

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1214. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова,   с. Мельники 

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-3742. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Зоря комунізму»,   с. Мельники 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-3743. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,   с. Мельники Іркліївського   

району  Черкаської області 

Ф. Р-1187. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,   с. Митьки Іркліївського   

району  Полтавської області 

Ф. Р-1191. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Шлях Жовтня»,   с. Митьки 

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-3735. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,   с. Митьки 

Іркліївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-1180. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перше Травня»,   с. Михайлівка 

Іркліївського   району  Полтавської області 
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Ф. Р-1186. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кагановича,   с. Мойсинці 

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1189. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Мойсинці Іркліївського   

району  Полтавської області 

Ф. Р-3671. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Придніпровський»,   с. Мойсинці 

Іркліївського   району  Черкаськоїобласті 

Ф. Р-1199. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Москаленки 

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1215. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Москаленки 

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-3649. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Москаленки 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-1129. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Мохнач 

Чорнобаївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1134. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний Жовтень»,   с. Мохнач 

Чорнобаївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-3667. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 40-річчя Жовтня,   с. Мохнач 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-3677. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 18-го з’їзду ВКП(б),   с. Мутихи 

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1184. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Воровського,   с. Налісне 

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1140. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,   с. Нове Життя 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-3673. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Пам’яті Леніна»,   с. Нове Життя 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-1158. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова,   с. Новоселиця 

Чорнобаївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-3739. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Котовського,   с. Новоселиця 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-3736. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,    

с. Новоукраїнка Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-1208. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Красіна,   с. Першотравневе 

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1209. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Заповіт Леніна»,   с. Першотравневе 

Іркліївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-1213. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя»,   с. Пищики 

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-3670. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Шлях Леніна»,   с. Придніпровське 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-1181. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога»,   с. Ревбинці Іркліївського   

району  Полтавської області 

Ф. Р-1192. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кагановича,   с. Ревбинці 

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-3748. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Щорса,   с. Ревбинці 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-1123. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Карла Маркса,   с. Савківка 

Чорнобаївського   району  Полтавської області 
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Ф. Р-1128. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червона Україна»,   с. Савківка 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-3676. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Жданова,   с. Самовиця 

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1198. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Думка Леніна»,   с. Скородистик 

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1202. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Заповіт Шевченка»,   с. Скородистик 

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-1205. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя»,   с. Скородистик 

Іркліївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-3744. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Радянська Україна»,   с. Скородистик 

Чорнобаївського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3746. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Україна»,   с. Скородистик 

Іркліївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-3653. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Дружба»,   с. Старе Іркліївського   

району  Черкаської області 

Ф. Р-1204. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Жданова,   с. Старий Коврай 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-1141. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Пам’яті Леніна»,   с. Тарасівка 

Чорнобаївського   району  Черкаської області 

Ф. Р-2899. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя»,   с. Тимченки 

Градизького   району  Полтавської  області 

Ф. Р-2900. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Жданова,   с. Тимченки Градизького   

району  Полтавської  області 

Ф. Р-2901. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кагановича,   с. Тимченки 

Градизького   району  Полтавської  області 

Ф. Р-2902. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Тимченки 

Чорнобаївського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-1154. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Правда»,   с. Франківка 

Чорнобаївського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3659. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Правда»,   с. Франківка 

Чорнобаївського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-1147. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Хрестителеве 

Чорнобаївського   району  Полтавської  області 

Ф. Р-1151. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Хрестителеве 

Чорнобаївського   району  Полтавської  області 

Ф. Р-1152. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комінтерн»,   с. Хрестителеве 

Чорнобаївського   району  Полтавської області 

Ф. Р-3733. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ХХІІ з’їзду КПРС,   с. Хрестителеве 

Чорнобаївського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3734. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Сталіна,   с. Хрестителеве 

Чорнобаївського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-1671. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червона зірка»,   с. Червоне 

Іркліївського   району  Полтавської  області 

Ф. Р-1206. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 1-ої сесії Верховної Ради УРСР,    

с. Чорногірка Іркліївського   району  Полтавської  області 

Ф. Р-1188. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського,   с. Червонохиженці 

Іркліївського   району  Полтавської  області 
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Ф. Р-1185. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний шлях»,   с. Чехівка 

Іркліївського   району  Полтавської  області 

Ф. Р-3662. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Чехівка Іркліївського   

району  Черкаської  області 

Ф. Р-1122. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ілліча,   с. Чорнобай 

Чорнобаївського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-1125. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Чорнобай 

Чорнобаївського   району  Полтавської  області 

Ф. Р-1136. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комінтерн»,   с. Чорнобай 

Чорнобаївського   району  Полтавської  області 

Ф. Р-1137. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Карла Маркса,   с. Чорнобай 

Чорнобаївського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3650. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Чорнобай 

Чорнобаївського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3660. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Заповіт Ілліча»,   с. Чорнобай 

Чорнобаївського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3661. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Родина»,   с. Чорнобай 

Чорнобаївського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3672. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Суворова,   с. Чорнобай 

Чорнобаївського   району  Черкаської  області 

 

Шполянського  району 

 

Ф. Р-1301. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя»,   с. Антонівка 

Мокрокалигірського   району  Київської  області 

Ф. Р-3205. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,   с. Антонівка Шполянського   

району  Черкаської  області 

Ф. Р-3227. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Дружба»,   с. Антонівка 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-2281. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Україна»,   с. Бурти Шполянського   

району  Черкаської  області 

Ф. Р-2274. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського,    с. Васильків 

Шполянського   району  Київської  області 

Ф. Р-3217. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Зоря комунізму»,   с. Васильків 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3219. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний шлях»,   с. Васильків 

Шполянського   району  Київської  області 

Ф. Р-3220. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комінтерн»,   с. Васильків 

Шполянського   району  Київської  області 

Ф. Р-3221. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Хрущова,   с. Васильків 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3225. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Калініна,   с. Васильків 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3223. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Червоний Жовтень»,   с. Веселий Кут 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3231. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова,   с. Вітязеве 

Мокрокалигірського   району  Київської  області 

Ф. Р-3210. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога»,   с. Водяне Шполянського   

району  Черкаської  області 
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Ф. Р-4186. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога»,   с. Водяне Шполянського   

району  Черкаської  області 

Ф. Р-3228. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 40-річчя Жовтня,   с. Глиняна Балка 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3202. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Шлях до комунізму»,   с. Журавка 

Златопільського   району  Кіровоградської  області 

Ф. Р-3203. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Молотова,   с. Журавка 

Златопільського   району  Кіровоградської  області 

Ф. Р-3207. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Ленянська зоря»,   с. Журавка 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-2288. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Шевченка,   с. Іскрене 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-1297. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Жовтень»,   с. Кавунівка 

Мокрокалигірського   району  Київської  області 

Ф. Р-3213. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Жовтень»,   с. Кавунівка 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-2269. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Калініна,   с. Кам’януватка 

Шполянського   району  Київської  області 

Ф. Р-2277. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чапаєва,   с. Капустине 

Шполянського   району  Київської  області 

Ф. Р-2278. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Чапаєва,   с. Капустине 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3232. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ХХІ з’їзду КПРС,   с. Капустине 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-1299. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 13-річчя Жовтня,   с. Коротине 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-2289. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ХVІІ партз’їзду,   с. Кримки 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-2282. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ворошилова,   с. Лебедин 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-2283. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Росія»,   с. Лебедин Шполянського   

району  Черкаської  області 

Ф. Р-3209. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського,   с. Лебедин 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3224. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Косовського,   с. Лебедин 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-4518. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Петровського,   с. Лебедин 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3214. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Лип’янка Златопіль-

ського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3215. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,   с. Лип’янка Златопіль-

ського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3229. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Шлях Леніна»,   с. Лип’янка 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3226. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Першого Травня,   с. Лозуватка 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-2273. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Зоря»,   с. Мар’янівка Шполянського   

району  Черкаської  області 
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Ф. Р-3206. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Перемога»,   с. Маслове 

Златопільського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-2275. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Клари Цеткін,   с. Матусів 

Шполянського   району  Київської  області 

Ф. Р-2285. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 15-річчя ВЛКСМ,   с. Матусів 

Шполянського   району  Київської  області 

Ф. Р-2286. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Будьонного,   с. Матусів 

Шполянського   району  Київської  області 

Ф. Р-2287. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Комінтерна,   с. Матусів 

Шполянського   району  Київської  області 

Ф. Р-3204. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Комуніст»,   с. Матусів Шполянського   

району  Черкаської  області 

Ф. Р-3222. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ленінського комсомолу,   с. Матусів 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-4183. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ленінського комсомолу,   с. Матусів 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3216. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Мічуріна,   с. Межигірка 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-2276. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кірова,   с. Надточаївка 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3208. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. ІІІ-го Інтернаціоналу,   с. Нечаєве 

Златопільського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3233. Сільськогосподарська  артіль (колгосп)  «Іскра»,   с. Нечаєве Шполянського   

району  Черкаської  області 

Ф. Р-5651. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «ІІ-а п’ятирічка»,   с. Нова Ярославка 

Мокрокалигірського   району  Київської  області 

Ф. Р-2284. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Нове життя»,   с. Чердегівка 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-2279. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Леніна,   с. Сигнаївка Шполянського   

району  Черкаської  області 

Ф. Р-2268. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Карла Маркса,   с. Скотареве 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-1302. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Спартак»,   с. Соболівка 

Мокрокалигірського   району  Київської  області 

Ф. Р-3218. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Авангард»,   с. Соболівка 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-3226. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. 20-річчя Жовтня,   с. Станіславчик 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-2265. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Т.Г.Шевченка,   с. Терешки 

Шполянського   району  Київської  області 

Ф. Р-4184. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Т.Г.Шевченка,   с. Терешки 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-5665. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Т.Г.Шевченка,   с. Терешки 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-2267. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Ілліча,   с. Товмач Шполянського   

району  Черкаської  області 

Ф. Р-2280. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Крупської,   с. Товмач 

Шполянського   району  Київської  області 
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Ф. Р-3230. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Заповіт Леінан»,   с. Топильна 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-2270. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Литвинова,   с. Устимівка 

Шполянського   району  Київської  області 

Ф. Р-2272. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Кагановича,   с. Ховківка 

Шполянського   району  Київської  області 

Ф. Р-2271. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Жданова,   м. Шпола     Черкаської  

області 

Ф. Р-3211. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «Радянський хлібороб»,   м. Шпола 

Київської  області 

Ф. Р-3212. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Горького,   м. Шпола     Черкаської  

області 

Ф. Р-4185. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Жданова,   м. Шпола    Черкаської  

області 

Ф. Р-1310. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) ім. Калініна,   с. Ярославка 

Шполянського   району  Черкаської  області 

Ф. Р-5652. Сільськогосподарська  артіль (колгосп) «ІІІ-я  п’ятирічка»,   с. Ярославка 

Мокрокалигірського   району  Київської  області 

 

 Лісове  господарство 

 

Ф. Р-2767 Інспектор лісів Уманського і Звенигородського повітів, м. Умань Київської 

губернії 

Ф. Р-2864 Інспектор лісів  10-го  району Шевченківського округу Київської губернії 

Ф. Р-2572. Черкаське обласне управління лісового господарства і лісозаготівель 

Міністерства лісового господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5760. Чигиринська лісозахисна станція управління лісового господарства 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих,  

м. Чигирин Кіровоградської області 

Ф. Р-2607. Колекція документів з лісоустрою лісових масивів Черкаської області 

 

Лісгоспи,  ліспромгоспи,  хімлісгоспи,  ласгоспзаги 

 

Ф. Р-3530. Звенигородське  лісопромислове господарство тресту «Укрінліс», м. Звениго- 

 родка  Київської області 

Ф. Р-4541. Звенигородське лісозаготівельне господарство Черкаського обласного 

управління лісового господарства і заготівель, м. Звенигородка Черкаської 

області 

Ф. Р-5058. Золотоніське  лісозаготівельне господарство Черкаського обласного управління 

лісового господарства і заготівель, с. Вільхи Золотоніського району Черкаської 

області 

Ф. Р-4324. Кам’янське  лісозаготівельне господарство Черкаського обласного управління 

лісового господарства і заготівель, с. Олександрівка Кам’янського району 

Черкаської області 

Ф. Р-2682. Канівське лісове промислове господарство тресту «Укрмебель» Міністерства 

меблевої і столярної промисловості УРСР, м. Канів Київської області 

Ф.Р-4746. Канівське лісозаготівельне господарство Черкаського обласного управління 

лісового господарства і лісозаготівель, м. Канів Черкаської області 
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Ф.Р-5297. Корсунь-Шевченківське лісозаготівельне господарство Черкаського обласного 

управління лісового господарства і лісозаготівель, м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 

Ф.Р-4430. Смілянське лісозаготівельне господарство Черкаського обласного управління 

лісового господарства і лісозаготівель, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-4574. Смілянське лісове промислове господарство тресту «Київліс», м. Сміла 

Київської області 

Ф. Р-3529. Уманське лісозаготівельне господарство Черкаського обласного управління 

лісового господарства і лісозаготівель, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-467. Черкаське лісозаготівельне господарство Черкаського обласного управління 

лісового господарства і лісозаготівель, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-564. Черкаське лісове промислове господарство Черкаського обласного управління 

лісового господарства і лісозаготівель, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-610. Черкаське лісове промислове господарство Київського тресту «Київліс»,  

м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-2836. Черкаська районна контора Українського лісопромислового товариства на паях 

«Укрінліс», м. Черкаси Черкаського округу 

Ф. Р-3757. Чигиринське лісозаготівельне господарство Черкаського обласного управління 

лісового господарства і лісозаготівель, м. Чигирин Черкаської області 

 

Лісорозсадники 

 

Ф. Р-708. Золотоніський лісорозсадник Міністерства  сільського господарства УРСР,  

м. Золотоноша Полтавської області 

Ф. Р-2580. Черкаський державний плодолісорозсадник Черкаської обласної контори по 

шовківництву, м. Черкаси Черкаської області 

 

Лісництва 

 

Ф. Р-407. Байбузівське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, с. Байбузи 

Мошенського району Шевченківського округу Київської губернії 

Ф. Р-392. Городищенське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР,   

м. Городище Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-393. Дахнівське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, с. Дахнівка 

Черкаського повіту  Київської губернії 

Ф. Р-394. Драбівське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, с. Драбівка 

Черкаського повіту  Київської губернії 

Ф. Р-395. Дубіївське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, с. Дубіївка 

Смілянського  району Черкаського округу  

Ф. Р-2819. Звенигородське лісництво Київського губернського земельного управління,  

м. Звенигородка Київської губернії 

Ф. Р-396. Ірдинське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, с-ще Ірдинь 

Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-1045. Кам’янське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР,  

м-ко Кам’янка Кам’янського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-397. Канівське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, м. Канів 

Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-398. Корсунське лісництво Шевченківського (Черкаського) окружного земельного 

управління, м. Корсунь Шевченківського (Черкаського) округу 
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Ф. Р-1044. Матвіївське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, с. Матвіївка 

Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-399. Мошенське збільшене лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, м. 

Мошни  Шевченківського (Черкаського) округу  

Ф. Р-2825. Поташське лісництво Уманського окружного земельного відділу, с. Поташ 

Маньківського району Уманського округу  

Ф. Р-401. Сахнівське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, с. Сахнівка 

Шевченківського (Корсунського) округу  

Ф. Р-402. Смілянське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, м-ко Сміла 

Черкаського округу Київської губернії 

Ф. Р-403. Таганчанське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР,  

м-ко Таганча  Корсунського повіту  Київської губернії 

Ф. Р-2742. Таганчанське лісництво Богуславського повітового земельного відділу,  

м-ко Таганча Канівського повіту Київської губернії 

Ф. Р-405. Черкаське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, м. Черкаси 

Київської губернії 

Ф. Р-1043. Чигиринське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, м. Чигирин 

Київської губернії 

Ф. Р-406. Чорнявське лісництво Народного комісаріату землеробства УСРР, с. Чорнявка 

Черкаського повіту  Київської губернії 

 

Лісо (гідроліс)  меліоративні  станції 

 

Ф. Р-4742. Канівська ордена Трудового Червоного Прапора гідролісомеліоративна станція, 

м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-5162. Лисянська лісомеліоративна станція Черкаського обласного управління 

лісового господарства і лісозаготівель, смт. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області 

 

 Водне  господарство 

 

Ф. Р-2637. Черкаське обласне управління меліорації і водного господарства Міністерства 

меліорації і водного  господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4164. Управління служби експлуатації і технічного нагляду за будівництвом 

захисних споруд на Кременчуцькому водосховищі Міністерства меліорації і 

водного господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

 

Меліоративні  контори,  станції,  управління 

 

Ф. Р-3801. Підставкіфвська лукомеліоративна станція будівельно-монтажного тресту 

«Дніпробуд», с. Підставки Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-4147. Ротмистрівська лукомеліоративна станція будівельно-монтажного тресту 

«Дніпробуд», смт. Ротмистрівка Смілянського  району Черкаської області 

Ф. Р-3806. Тясминське управління експлуатації осушувальних систем Черкаського 

обласного управління меліорації і водного  господарства, м. Чигирин 

Черкаської області 

Ф. Р-4456. Уповноважений Української державної будівльно-меліоративної контори по 

Уманщині, м. Умань Київської губернії 
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Ф. Р-3807. Черкаське управління експлуатації осушувально-зрошувальних систем 

Черкаського обласного управління меліорації і водного господарства,  

с. Чапаєвка Золотоніського району Черкаської області 

Ф. Р-5241. Черкаське управління технічної експлуатації малих рік Міністерства меліорації 

і водного господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5568. Будівельно-монтажний трест «Черкасиводбуд»  Головного управління по 

зрошуванню і будівництву радгоспів на Пвдні України Міністерства меліорації 

і водного господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

 

Рибництво,  рибальство 

 

Ф. Р-5395. Державна інспекція по охороні і відтворенню рибних  запасів та регулювання 

рибальства на Кременчуцькому водосховищі  Українського басейного 

управління по охороні і відтворенню рибних запасів та регулювання 

рибальства, с. Дахнівка Черкаського району Черкаської області 

 

Риборозпладники 

 

Ф. Р-1487. Уманський науково-дослідний опорний пункт рибоводства Української 

селекційно-дослідної станції рибоводства Міністерства землеробства УРСР,  

м. Умань Київської області 

Ф. Р-3866. Риборозплідник  «Осташевка»  Київської контори «Укрдержрибтресту»,  

м. Умань Київської області 

 

 

Риболовецькі  колгоспи 

 

Ф. Р-896. Риболовецький колгосп ім. 17-го партз’їзду Черкаського обласного 

виробничого рибного комбінату, с. Боровиця Чигиринського району Черкаської 

області 

Ф. Р-4995. Вереміївський рибний колгосп  ім. Шмідта, с. Вереміївка Чорнобаївського 

району Черкаської області 

Ф. Р-766. Риболовецький колгосп «Дніпровець», с. Домантове Золотоніського району 

Полтавської області 

Ф. Р-5066. Домантівський  риболовецький колгосп «Дніпровець» Черкаського обласного 

виробничого рибного комбінату, с. Домантове Золотоніського району 

Черкаської області 

Ф. Р-4081. Іркліївський риболовецький колгосп «Прогрес»,  с. Іркліїв  Іркліївського 

району Черкаської області 

Ф. Р-4745. Канівський риболовецький колгосп «Перше Травня», м. Канів Черкаської 

області 

Ф. Р-3170. Риболовецький колгосп «Червоний Жовтень» Черкаського обласного рибного 

комбінату, с. Лозівок Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-3378. Рибне господарство «Острожани» Черкаського обласного рибного комбінату, с. 

Острожани Жашківського району  Черкаської області 

Ф. Р-2416. Черкаський риболовецький колгосп ім. Шевченка, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-5195. Черкаський риболовецький колгосп ім. Шевченка, с. Червона Слобода 

Черкаського району Черкаської  області 
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Охорона  природи 

 

Ф. Р-4754. Черкаська обласна  інспекція з охорони природи Державного комітету УРСР з 

охорони природи, м. Черкаси Черкаської області 

 

 Архітектура.  Будівництво 

 

Ф. Р-2641. Відділ у справах будівництва і архітектури виконавчого комітету Черкаської 

обласної ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

 

 Архітектура 

 

Управління  головного  архітектора 

 

Ф. Р-4738. Управління головного архітектора і містобудування виконавчого комітету 

Черкаської міської Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

 

Районні  архітектори 

 

Ф. Р-4649. Архітектор виконавчого комітету Городищенської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-4687. Архітектор виконавчого комітету Звенигородської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-5502. Архітектор виконавчого комітету Кам’янської районної Ради народних 

депутатів, м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-4972. Архітектор виконавчого комітету Канівської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-5496. Архітектор виконавчого комітету Катеринопільської районної Ради депутатів 

трудящих, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-4785. Архітектор виконавчого комітету Корсунь-Шевченківської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-4813. Архітектор виконавчого комітету Маньківської районної Ради народних 

депутатів, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Ф. Р-5350. Архітектор виконавчого комітету Монастирищенської районної Ради депутатів 

трудящих, смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області 

Ф. Р-5409. Архітектор виконавчого комітету Уманської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5465. Архітектор виконавчого комітету Христинівської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-4954. Архітектор виконавчого комітету Черкаської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5508. Архітектор виконавчого комітету Чорнобаївської районної Ради депутатів 

трудящих, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

Ф. Р-5224. Архітектор виконавчого комітету Шполянської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Шпола Черкаської області 
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 Будівництво 

 

        Організації, установи і підприємства промислового будівництва в промисловій зоні 

 

Управління, відділи капітального будівництва виконкомів 

 

Ф. Р-183. Управління окружного інженера Шевченківського (Черкаського) окружного 

виконавчого комітету Рад робітничих,  селянських і червоноармійських 

депутатів,  м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-5449. Відділ капітального будівництва виконавчого комітету  Уманської міської Ради 

депутатів, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-2514. Управління будівництва Ради народного господарства Черкаського 

економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2639. Управління капітального будівництва виконавчого комітету Черкаської 

обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5471. Управління капітального будівництва виконавчого комітету Черкаської міської 

Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

 

Управління і трести промислового і житлового будівництва 

 

Ф. Р-2534. Будівельне управління № 2, с. Змагайлівка Черкаського району Черкаської 

області 

Ф. Р-2535. Спеціальне будівельне управління,  с. Змагайлівка Черкаського району 

Черкаської області 

Ф. Р-2531. Будівельне управління № 3 спеціального будівельного тресту № 1,  

м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-2533. Спеціальний будівельний трест № 1 Міністерства міського і сільського 

будівництва УРСР, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-4700. Будівельно-монтажний трест комбінату «Черкасипромбуд» Міністерства 

промислового будівництва УРСР, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-2653. Трест «Черкасижитлобуд»  будівельно-монтажного комбінату 

«Черкасипромбуд», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2687. Трест «Черкасипідзембуд»  Головного управління по будівництву Міністерства 

промислового будівництва УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2842. Трест «Черкасипромбуд»  комбінату «Черкасипромбуд», м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-3201. Черкаське будівельно-монтажне управління № 3 тресту «Черкасихімбуд»,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4195. Будівельно-монтажний трест «Черкасихімбуд» комбінату «Черкасипромбуд», 

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4966. Черкаське виробниче будівельно-монтажне об’єднання «Черкасиьуд»  

Української державної будівельної корпорації «Укрбуд», м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-5370. Державний спеціалізований будівельно-монтажний трест 

«Черкасиагроспецмонтаж», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5902. Закрите акціонерне товариство «Черкасирембуд», м. Черкаси Черкаської 

області 
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Будівельні дільниці  і контори 

 

Ф. Р-2525. Уманська контора акціонерного будівельного товариства «Стандарт», м. Умань 

Уманського округу 

Ф. Р-2775. Уманська окружна державна будівельна контора «Держбуд» окружного відділу 

комінального господарства, м. Умань Уманського округу 

Ф. Р-2784. Уманська дільниця Вінницького обласного управління державного 

будівельного контролю, м. Умань Київської області 

Ф. Р-527. Черкаська будівельна дільниця Київського обласного будівельного тресту,  

м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-2465. Будівельна дільниця санаторію «Соснівка»  Українського управління курортів, 

санаторіїв і будинків відпочинку, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-5975. Відкрите акціонерне товариство «Оберіг», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2536. Будівельна дільниця № 2 спеціального будівельного тресту № 1, м. Чигирин 

Черкаської області 

 

Організації, установи і підприємства будівництва в сільській  місцевості 

 

Ф. Р-4101. Ватутінське управління механізації робіт тресту «Черкасисільбуд», м. Ватутіне 

Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-5538. Трест «Уманьсільбуд»  Міністерства  сільського будівництва УРСР, м. Умань 

Черкаської області 

Ф. Р-2627. Черкаська механізована колоні № 11 тресту «Київсільелектромережабуд»,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4343. Об’єднання «Черкасисільбуд»  Міністерства сільського будівництва УРСР,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5632. Черкаський державно-кооперативний трест «Агробуд» Черкаського обласного 

кооперативно-державного об’єднання по агропромисловому будівництву,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5954. Управління виробничо-технологічної комплектації об’єднання 

«Черкасиоблагробуд»,  м. Черкаси Черкаської області 

 

Відділи  сільського і колгоспного будівництва  виконкомів 

 

Ф. Р-2554. Черкаське обласне управління по будівництву в колгоспах, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-5394. Відділ по будівництву в колгоспах виконавчого комітету Буцької районної 

Ради депутатів трудящих, с. Буки Буцького району Черкаської області 

Ф. Р-1770. Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Городищен- 

 ської  районної ради депутатів трудящих, с. Городище Городищенського 

району Київської області 

Ф. Р-1230. Відділ по будівництву в колгоспах  виконавчого комітету Драбівської районної 

Ради депутатів трудящих, с. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-2042. Відділ по будівництву в колгоспах  виконавчого комітету Іркліївської районної 

Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району Черкаської області 

Ф. Р-5228. Відділ по будівництву в колгоспах  виконавчого комітету Звенигородської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Звенигородка Черкаської області 
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Ф. Р-628. Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету 

Золотоніської  районної ради депутатів трудящих, м. Золотоноша Полтавської 

області 

Ф. Р-4627. Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету 

Катеринопільської районної ради депутатів трудящих, с. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаськоїобласті 

Ф. Р-1973. Відділ сільського і колгоспного будівництва виконавчого комітету Ковалівської 

районної ради депутатів трудящих, с. Ковалівка Ковалівського району 

Полтавської області 

Ф. Р-5393. Маньківський районний відділ по будівництву в колгоспах Черкаського 

обласного управління по будівництву в колгоспах, с. Маньківка Маньківського 

району Черкаської області 

Ф. Р-4403. Мокрокалигірський районний відділ сільського і колгоспного будівництва 

Черкаського обласного управління по будівництву в колгоспах, с. Мокра 

Калигірка Мокрокалигірського  району Черкаської області 

Ф. Р-1593. Тальнівський районний відділ по будівництву в колгоспах Черкаського 

обласного управління по будівництву в колгоспах, м. Тальне Черкаської 

області 

Ф. Р-2216. Відділ по будівництву в колгоспах виконавчого комітету Уманської районної 

ради депутатів трудящих, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4282. Відділ сільського і колгоспного будівництва  виконавчого комітету 

Христинівської районної Ради депутатів трудящих, м. Христинівка Черкаської 

області 

Ф. Р-877. Відділ сільського і колгоспного будівництва  виконавчого комітету 

Чигиринської районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин Черкаської 

області 

Ф. Р-1088. Відділ сільського і колгоспного будівництва  виконавчого комітету 

Чорнобаївської районної Ради депутатів трудящих, с. Чорнобай 

Чорнобаївського району Полтавської області 

Ф. Р-2325. Відділ сільського і колгоспного будівництва  виконавчого комітету 

Шполянської районної Ради депутатів трудящих, м. Шпола Черкаської області 

Ф. Р-5430. Шрамківський районний відділ по будівництву в колгоспах Черкаського 

обласного управління  по будівництву в колгоспах, с. Шрамківка 

Шрамківського району Черкаської області 

 

Міжколгоспні об’єднання і районні організації «Мінколгоспбуд» 

 

Ф. Р-4194. Черкаське обласне міжколгоспне об’єднання по будівництву Українського 

республіканського міжколгоспного об’єднання по будівництву, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-4986. Черкаський міжколгоспний трест !Промбудматеріали» Черкаського 

міжколгоспного об’єднання по будівництву «Облміжколгоспбуд», м. Черкаси 

Черкаської області 

 

Районні 

 

Ф. Р-4395. Звенигородська міжколгоспна будівельна організація Черкаської обласної 

міжколгоспної будівельної організації, м. Звенигородка Черкаської області 
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Ф. Р-3578. Катеринопільська міжколгоспна будівельна організація Черкаського обласного  

міжколгоспного об’єднання по будівництву, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-3554. Лисянська міжколгоспна будівельна організація Черкаського обласного 

міжколгоспного об’єднання  по будівництву, с. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області 

Ф. Р-4396. Уманська міжколгоспна будівельна організація Черкаського обласного 

міжколгоспного об’єднання  по будівництву, м. Умань Черкаської області 

 

Транспорт 

 

Ф. Р-5556. Черкаський об’єднаний авіазавод Українського ордена Трудового Червоного 

Прапора управління цивільної авіації Міністерства цивільної авіації СРСР, м. 

Черкаси Черкаської області 

 

Залізничний  транспорт 

 

Ф. Р-5553. Шевченківське відділення Одеської ордена Трудового Червоного Прапора 

залізниці Міністерства шляхів сполучення СРСР, ст.Шевченкове м. Сміла 

Черкаської області 

 

Автомобільний транспорт  будівництво і експлуатація шосейних доріг 

 

Ф. Р-2513. Управління автомобільного і залізничного транспорту Ради народного 

господарства Черкаського економічного адміністративного району, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-2663. Черкаське обласне виробниче управління будівниутва і експлуатації 

автомобільних доріг Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних 

доріг УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-3648. Черкаське обласне виробниче управління автомобільного транспорту 

Головного управління грузового автомобільного транспорту Міністерства 

автомобільного транспорту УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4902. Відділ міського пасажирського транспорту виконавчого комітету Черкаської 

міської Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5275. Черкаське обласне управління грузового автотранспорту Міністерства 

автомобільного транспорту УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5448. Черкаське обласне управління пасажирського автотранспорту Міністерства 

автомобільного транспорту УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

 

Відділи  автотранспорту  і шосейних доріг  виконкомів 

 

Ф. Р-4397. Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 

Бабанської районної Ради депутатів трудящих, с. Бабанка Бабанського району 

Черкаської області 

Ф. Р-5429. Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 

Вільшанської районної Ради депутатів трудящих, с. Вільшанка Вільшанського 

району Черкаської області 



2993 

 

Ф. Р-5056. Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету 

Гельмязівської районної Ради депутатів трудящих, с. Гельмязів 

Гельмязівського айону Черкаської області 

Ф. Р-1077. Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету 

Городищенської районної Ради депутатів трудящих, м. Городище Черкаської 

області 

Ф. Р-5299. Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Драбівської районної Ради депутатів трудящих, смт. Драбів Драбівського 

району Черкаської області 

Ф. Р-4357. Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Жашківської районної Ради депутатів трудящих, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-4381. Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Звенигородської районної Ради депутатів трудящих, м. Звенигородка 

Черкаської області 

Ф. Р-5057. Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Золотоніської районної Ради депутатів трудящих, м. Золотоноша Черкаської 

області 

Ф. Р-2039. Відділ шляхового і транспортного господарства виконавчого комітетту 

Іркліївської районної  Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району 

Полтавської області 

Ф. Р-3021. Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету 

Кам’янської районної Ради депутатів трудящих, м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-4739. Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету 

Канівської районної Ради депутатів трудящих, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-4626. Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Катеринопільської районної Ради депутатів трудящих, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-1969. Шляховий відділ виконавчого комітету Ковалівської районної ради депутатів 

трудящих, с. Ковалівка Ковалівського району Полтавської області 

Ф. Р-3322. Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 

Корсунь-Шевченківської районної Ради депутатів трудящих, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-4082. Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 

Ладижинської районної Ради депутатів трудящих, с. Ладижинка 

Ладижинського району Черкаської області 

Ф. Р-3060. Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Лисянської районної Ради депутатів трудящих, смт. Лисянка Лисянського 

району Черкаської області 

Ф. Р-4950. Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Маньківської районної Ради депутатів трудящих, смт. Маньківка 

Маньківського району Черкаської області 

Ф. Р-5186. Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 

Мокрокалигірської районної Ради депутатів трудящих, с. Мокра Калигірка 

Мокрокалигірського району Черкаської області 

Ф. Р-4064. Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Монастирищенської районної Ради депутатів трудящих, смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 



2994 

 

Ф. Р-4425. Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 

Ротмистрівської районної Ради депутатів трудящих, с. Ротмистрівка 

Ротмистрівського району Черкаської області 

Ф. Р-2946. Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Смілянської районної Ради депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-3532. Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Тальнівської районної Ради депутатів трудящих, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-4398. Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету 

Уманської районної Ради депутатів трудящих, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4339. Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконавчого комітету 

Христинівської районної Ради депутатів трудящих, м. Христинівка Черкаської 

області 

Ф. Р-1930. Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Черкаської районної Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-854. Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого комітету 

Чигиринської районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин Черкаської 

області 

Ф. Р-2844. Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконавчого комітету 

Шполянської районної Ради депутатів трудящих, м. Шпола Черкаської області 

 

Дирекції, трести, управління будівництва і експлуатації шосейних доріг 

 

Ф. Р-2810. Корсунська районна вантажно-розвантажувальна контора Українського 

управління місцевого транспорту, м. Корсунь Київської губернії 

Ф. Р-2412. Шляхово-експлуатаційна дільниця управління автошляхів Київ-Одеса-Ізмаїл 

Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР, м. Умань 

Київської області 

Ф. Р-2413. Управління автошляхів Київ-Одеса-Ізмаїл Міністерства автомобільного 

транспорту і шосейних доріг УРСР, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-3867. Інспектура по шляховому будівництву, м. Умань Київської області 

Ф. Р-5451. Південно-Західний трест автошляхового будівництва «Південзахідшляхбуд» 

Головного управління по будівництву автомобільних доріг «Головшляхбуд» 

Міністерства транспортного  будівництва СРСР, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5533. Черкаський обласний міжколгоспний шляхово-будівельний трест 

«Облміжколгоспшляїбуд» Черкаського обласного міжколгоспного об’єднання 

по будівництву, м. Черкаси Черкаської області 

 

 Зв’язок.  Радиомовлення.  Телебачення 

 

Ф. Р-2615. Черкаський обласний телерадіокомітет виконавчого комітету Черкаської 

обласної  Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2918. Черкаське обласне виробничо-технічне управління зв’язку Міністерства зв’язку 

УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2919. Черкаська обласна дирекція радіотрансляційної мережі Міністерства зв’язку 

УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4511. Черкаське обласне агентство «Союздрук» Черкаського обласного виробничо-

технічного управління зв’язку Міністерства зв’язку УРСР, м. Черкаси 

Черкаської області 
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Поштово-телеграфні відділення 

 

Ф. Р-524. Вергунівське поштове відділення, с. Вергуни Черкаського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-1049. Кам’янське поштово-телеграфне відділення, м-ко Кам’янка Чигиринського 

повіту Кременчуцької губернії 

Ф. Р-4464. Корсунське поштово-телеграфне відділення, м. Корсунь Київської губернії 

Ф. Р-2777. Левківське поштово-телеграфне відділення, с. Левківка Уманського повіту 

Київської губернії 

Ф. Р-2802. Поштово-телеграфні відділення і поштово-телеграфні контори Київської 

губернії 

Ф. Р-2791. Уманське поштово-телеграфне відділення, м. Умань Київської губернії 

Ф. Р-2813. Уманське міське поштово-телеграфне відділення, м. Умань Київської губернії 

Ф. Р-2861. Уманське залізничне поштово відділення, м. Умань Київської губернії 

Ф. Р-2820. Христинівське поштово-телеграфне відділення, ст. Христинівка Уманського 

повіту Київської губернії 

Ф. Р-2797. Цвітківське  залізнично-поштове відділення 4-го відділу  перевезення пошти по 

залізницях, ст. Цвіткове Київської губернії 

Ф. Р-1051. Чигиринське повітове відділення  радіотелеграфного агентства України,  

м. Чигирин Київської губернії 

 

 Торгівля.  Громадське  харчування 

 

Ф. Р-2558. Черкаське обласне управління державної інспекції з якості товарів  та торгівлі 

Головного управління державної інспекції з якості товарів та торгівлі 

Міністерства торгівлі УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4753. Управління громадського харчування виконавчого комітету Черкаської 

обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4829. Черкаський міжобласний трест дороджніх ресторанів Республіканської контори 

по керівництву дорожніми ресторанами Міністерства торгівлі УРСР, м. 

Черкаси Черкаської області 

 

Управління  і відділи  торгівлі  виконкомів 

 

Ф. Р-2654. Управління торгівлі виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5446. Відділ торгівлі виконавчого  комітету Гельмязівської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області 

Ф. Р-5514. Відділ торгівлі виконавчого  комітету Городищенської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-4875. Відділ торгівлі виконавчого  комітету Звенигородської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-2697. Відділ торгівлі виконавчого  комітету Смілянської міської Ради депутатів 

трудящих, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-3069. Відділ торгівлі виконавчого  комітету Уманської міської Ради народних 

депутатів, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-1906. Відділ торгівлі виконавчого  комітету Черкаської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Черкаси Київської області 
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Ф. Р-1904. Відділ торгівлі виконавчого  комітету Черкаської міської Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-889. Відділ торгівлі виконавчого  комітету Чигиринської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-450. Відділ внутрішньої торгівлі Шевченківського (Черкаського) окружного 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-2295. Відділ торгівлі виконавчого комітету Шполянської районної ради депутатів 

трудящих, м. Шпола Київської області 

Ф. Р-5770. Відділ торгівлі виконавчого комітету Шрамківської районної ради депутатів 

трудящих, с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області 

 

Торгівельні  установи 

 

Ф. Р-382. Смілянський торговий пункт «Райдержбудпрому», м-ко Сміла Черкаського 

округу Київської губернії 

Ф. Р-1465. Уманський змішаний торг Міністерства торгівлі УРСР, м. Умань Київської 

області 

Ф. Р-2729. Уманська районна торгівельна контора об’єднання цукрової промисловості 

УРСР, м. Умань Уманського округу 

Ф. Р-3871. Уманське відділення Українського Центрвоєнторгу, м. Умань Київської області 

Ф. Р-465. Черкаська міжрайонна база Київського обласного державного підприємства 

роздрібної торгівлі, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-5878. Черкаський  інформаційно-обчислювальний технічний центр 

«Торгтехсистема», м. Черкаси Черкаської області 

 

Торгзіни 

 

Ф. Р-317. Смілянське відділення Київської обласної контори Всесоюзного об’єднання по 

торгівлі з іноземцями «Торгзін», м. Сміла Київської області 

Ф. Р-318. Черкаське відділення Київської обласної контори Всесоюзного об’єднання по 

торгівлі з іноземцями «Торгзін», м. Черкаси Київської області 

 

Акціонерні  торгівельні  товариства 

 

Ф. Р-446. Черкаська база акціонерного товариства «Плугатар», м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-381. Смілянська районна  контора акціонерного товариства по торгівлі 

сільськогосподарськими машинами, знаряддями і технічними приладами для 

сільського господарства на Україні «Село-техніка», м-ко Сміла Черкаського 

округу Київської губернії 

 

-  «Укравтопромторг» 

 

Ф. Р-470. Черкаське відділення Українського  автотранспортного торгово-промислового 

акціонерного товариства «Укравтопромторг», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-271. Шполянський пункт Київської контори  Українського  автотранспортного 

торгово-промислового акціонерного товариства, м. Шпола Шевченківського 

(Черкаського) округу 
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-  «Русавтоторг» 

 

Ф. Р-1708. Золотоніський заготівельний пункт Русько-Австрійського торгово-

промислового акціонерного товариства по заготівлі сільськогосподарських 

продуктів і сировини, м. Золотоноша Золотоніського округу 

Ф. Р-315. Корсунський заготівельний пункт Російсько-Австрійського торгово-

промислового акціонерного товариства «Росавтоторг», м. Корсунь 

Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-2143. Уповноважений Українського правобережного відділення акціонерного 

товариства «Стандарт» по Уманському району, м. Умань Київської губернії 

Ф. Р-316. Черкаський заготівельний пункт Російсько-Австрійського торгово-

промислового акціонерного товариства, м. Черкаси Шевченківського 

(Черкаського) округу 

 

-  радянсько-польське 

 

Ф. Р-1746. Золотоніський заготівельний пункт радянсько-польського  торгівельного 

акціонерного товариства по заготівлі сільськогосподарських продуктів,  

м. Золотоноша Золотоніського району 

Ф. Р-2750. Кам’янський пункт Радянсько-польського акціонерного торгівельного   

товариства, с. Кам’янка Кам’янського району Київської області 

Ф. Р-2768. Корсунський пункт Радянсько-польського акціонерного торгівельного   

товариства, м. Корсунь Шевченківського округу 

 

 Постачання.   Заготівля.  Збут 

 

Матеріально-технічне постачання 

 

Ф. Р-391. Черкаський тарний  трест «Союзплодоовочтара»  Народного комісаріату 

постачання СРСР, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-2721. Черкаське обласне управління матеріально-технічного постачання і ремонтно-

технічних станцій, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2722. Черкаське обласне управління матеріально-технічного постачання і ремонтно-

технічних станцій Міністерства сільського господарства УРСР, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-4166. Черкаське обласне управління постачання і збуту Державного комітету Ради 

Міністрів УРСР по матеріально-технічному постачанню, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-2520. Контора «Металопостачзбут»  ради народного господарства Черкаського 

економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-3694. Черкаська міжобласна інспекція по контролю за якістю торфу і торфяних 

добрив Української республіканської інспекції по контролю за якістю торфу і 

торф’яних добрив «Укрінсторфдобриво», м. Золотоноша Черкаської області 
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Постачально-збутові організації Черкаського раднаргоспу 

 

Ф. Р-2511. Управління матеріально-технічного постачання і збуту Ради  народного 

господарства Черкаського економічного адміністративного району, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-2517. Управління робітничого постачання Ради народного господарства Черкаського 

економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2519. Матеріально-технічна контора постачання і збуту управління матеріально-

технічного постачання і збуту Ради народного господарства Черкаського 

економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2528. Технічна контора обладнання управління матеріально-технічного постачання і 

збуту Ради народного господарства Черкаського економічного 

адміністративного району, м. Черкаси Черкаської області 

 

Організації з постачання  паливом  населення 

 

Ф. Р-4463. Поташський нафтовий склад Київського районного торгівельного відділення 

об’єднання нафтовими промислами і заводами 

Ф. Р-370. Черкаський нафтовий склад Київського районного нафтового комітету,  

м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-2146. Уповноважений начальника інженерів усіх Збройних Сил України і Криму по 

лісових операціях і постачанню палива Червоній Армії в Черкаському районі, 

м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-2612. Черкаське обласне підприємство по заготівлі та постачанню паливом 

населення, комунально-побутових підприємств і установ виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2851. Шполянський нафтовий склад Київського торгівельного відділення об’єднання 

нафтовими промислами і заводами, м. Шпола Звенигородського повіту 

Київської губернії 

 

Заготівля.  Збут 

 

Ф. Р-5524. Державна інспекція по закупівлях і якості сільськогосподарських продуктів по 

Черкаській області Міністерства заготівель УРСР, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-2618. Черкаське обласне управління хлібопродуктів Міністерства заготівель УРСР, м. 

Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2611. Черкаське обласне управління державної хлібної інспекції Міністерства 

заготівель УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2652. Черкаська обласна контора по заготівлі і відгодівлі худоби і птиці Головного 

управління по заготівлі і промисловій відгодівлі худоби і птиці, м. Черкаси 

Черкаської області 

 

Уповноважені  Міністерства  заготівель 

 

Ф. Р-5436. Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Вільшанському району,  

с. Вільшана Вільшанського району Київської області 

Ф. Р-5918. Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Гельмязівському району,  

с. Гельмязів Гельмязівського  району Черкаської області 
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Ф. Р-1217. Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Драбівському району,  

с. Драбів Драбівського району Полтавської області 

Ф. Р-4551. Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Жашківському району,  

м. Жашків Черкаської  області 

Ф. Р-4543. Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Звенигородському району,  

м. Звенигородка Черкаської  області 

Ф. Р-5907. Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Золотоніському району,  

м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-2044. Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Іркліївському району,  

с. Іркліїв Іркліївського району Полтавської області 

Ф. Р-5295. Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Корсунь-Шевченківському 

району, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-4632. Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Мокрокалигірському району,  

с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського  району Черкаської області 

Ф. Р-5680. Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Тальнівському району,  

м. Тальне Київської області 

Ф. Р-4283. Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Христинівському району,  

м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-1645. Управління Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Черкаській 

області, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2579. Уповноважений Міністерства  заготівель СРСР по Черкаському району,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-852. Уповноважений Міністерства  заготівель СРСР по Чигиринському району,  

м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-1086. Уповноважений Міністерства  заготівель СРСР по Чорнобаївському району,  

с. Чорнобай Чорнобаївського району Полтавської області 

Ф. Р-1972. Уповноважений Міністерства  заготівель СРСР по Шрамківському району,  

с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області 

 

Заготівельні  контори 

 

Ф. Р-2808. Об’єднаний фонд.  Державні заготівельні контори Київської губернської 

особливої військово-продовольчої комісії 

Ф. Р-2829. Звенигородська міжрайонна заготівельна контора Київського оптово-

роздрібного заготівельного плодоовочевого  торгу, м. Звенигородка Київської 

області 

Ф. Р-448. Канівська державна районна заготівельна контора № 1 Народного комісаріату 

продовольства УСРР, м. Канів Київської губернії 

Ф. Р-449. Корсунська державна районна заготівельна контора № 1 Народного комісаріату 

продовольства УСРР, м. Корсунь Київської губернії 

Ф. Р-2589. Черкаське обласне виробничо-заготівельне управління «Вторчермет»  

Українського головного управління по заготівлі, переробці і збуту вторинних 

чорних і кольорових металів, м. Черкаси Черкаської області 

 

Збутові  відділення  і  осередок 

 

Ф. Р-633. Золотоніське міжрайонне відділення Полтавської обласної контори,  

м. Золотоноша Полтавської області 
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Ф. Р-2778. Збутовий осередок Уманського філіалу об’єднання цукрової промисловості 

УРСР, м. Умань 

 

 Житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування 

 

Ф. Р-4635. Управління побутового обслуговування населення виконавчого комітету 

Черкаської обласної ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4752. Управління житлового господарства населення виконавчого комітету 

Черкаської обласної ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5639. Черкаське  виробниче об’єднання газового господарства «Черкасигаз»  

Міністерства комунального господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

 

Відділи  житлового і комунального господарства  виконкомів 

 

Ф. Р-4461. Відділ комунального господарства Шевченківського окружного виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 

Ф. Р-2661. Управління комунального господарства виконавчого комітету Черкаської 

обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5284. Відділ комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської 

Ради депутатів трудящих, м. Золотоноша Полтавської області 

Ф. Р-2696. Відділ комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської 

Ради депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-1474. Відділ комунального господарства виконавчого комітету Уманської міської 

Ради депутатів трудящих, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-602. Відділ комунального господарства виконавчого комітету Черкаської міської 

Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-871. Відділ комунального господарства виконавчого комітету Чигиринської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Чигирин Кіровоградської області 

Ф. Р-2318. Відділ комунального господарства виконавчого комітету Шполянської міської 

Ради депутатів трудящих, м. Шпола Київської області 

 

Міжколгоспні  ради  комунального  господарства 

 

Ф. Р-4010. Катеринопільська міжколгоспна рада комунального обслуговування 

Черкаського обласного відділу комунального господарства, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-4070. Міжколгоспна рада комунального господарства Монастирищенського району, 

смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області 

 

Інвентаризаційні  бюро  і  контора 

 

Ф. Р-495. Черкаське  міжрайонне  інвентаризаційне бюро, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-872. Чигиринська інвентаризаційна контора, м. Чигирин Кіровоградської області 

 

 Народна  освіта.  Підготовка  кадрів 

 

              Відділи,  інспектури  народної  освіти  виконкомів 

 

Окружні 
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Ф. Р-1714. Інспектура народної освіти Золотоніського окружного виконавчого комітету 

Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша 

Золотоніського округу 

Ф. Р-436. Інспектура народної освіти Корсунського окружного виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь Київської 

губернії 

Ф. Р-131. Інспектура народної освіти Шевченківського (Черкаського) окружного 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

 

Обласні управління народної освіти, профтехосвіти 

 

Ф. Р-2567. Відділ народної освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2567. Управління професійно-технічної освіти виконавчого комітету Черкаської 

обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

 

Кущове  об’єднання  шкіл  Одеської  залізниці 

 

Ф. Р-5365. Шевченківське кущове об’єднання шкіл № 7 сектора учбових закладів Одеської 

зализниці, м. Сміла Черкаської області 

 

Повітові 

 

Ф. Р-149. Відділ народної освіти Звенигородського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Звенигородка 

Київської губернії 

Ф. Р-1721. Відділ народної освіти Золотоніського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша 

Полтавської губернії 

Ф. Р-150. Відділ народної освіти Черкаського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси Київської 

губернії 

Ф. Р-1053. Відділ народної освіти Чигиринського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Чигирин 

Кременчуцької губернії 

Ф. Р-148. Відділ народної освіти Шевченківського повітового виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Богуслав 

Шевченківського повіту  Київської губернії 

 

Районні 

 

Ф. Р-3960. Відділ народної освіти  виконавчого комітету Бабанської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Бабанка Бабанського району Черкаської області 

Ф. Р-1048. Інспектура народної освіти Боровицького районного виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Боровиця 

Боровицького району Черкаського округу 
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Ф. Р-4810. Відділ народної освіти виконавчого комітету Буцької  районної Ради депутатів 

трудящих, с. Буки Буцького району Черкаської області 

Ф. Р-4650. Відділ народної освіти виконавчого комітету Вільшанської  районної Ради 

депутатів трудящих, с. Вільшанка Вільшанського району Черкаської області 

Ф. Р-5055. Відділ народної освіти виконавчого комітету Гельмязівської  районної Ради 

депутатів трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області 

Ф. Р-3640. Відділ народної освіти виконавчого комітету Городищенської  районної Ради 

народних депутатів, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-3242. Відділ народної освіти виконавчого комітету Драбівської  районної Ради 

депутатів трудящих, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-3158. Відділ народної освіти виконавчого комітету Жашківської  районної Ради 

депутатів трудящих, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-1626. Відділ народної освіти виконавчого комітету Звенигородської  районної Ради 

народних  депутатів, м. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-630. Відділ народної освіти виконавчого комітету Золотоніської  районної Ради 

народних  депутатів, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-2045. Відділ народної освіти виконавчого комітету Іркліївської  районної Ради 

депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського  району Полтавської області 

Ф. Р-3324. Відділ народної освіти виконавчого комітету Кам’янської  районної Ради 

народних  депутатів, м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-3435. Відділ народної освіти виконавчого комітету Канівської  районної Ради 

депутатів трудящих, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-3575. Відділ народної освіти виконавчого комітету Катеринопільської  районної Ради 

народних  депутатів, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської 

області 

Ф. Р-4661. Відділ народної освіти виконавчого комітету Корсунь-Шевченківської  

районної Ради народних депутатів, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської 

області 

Ф. Р-3961. Відділ народної освіти виконавчого комітету Ладижинської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської області 

Ф. Р-3027. Відділ народної освіти виконавчого комітету Лисянської  районної Ради 

народних  депутатів, смт. Лисянка Лисянського  району Черкаської області 

Ф. Р-4807. Відділ народної освіти виконавчого комітету Маньківської  районної Ради 

народних  депутатів, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Ф. Р-1330. Відділ народної освіти виконавчого комітету Мокрокалигірської  районної Ради 

депутатів трудящих, с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району 

Київськоїобласті 

Ф. Р-4431. Відділ народної освіти виконавчого комітету Монастирищенської  районної 

Ради  народних депутатів, м. Монастирище  Черкаської області 

Ф. Р-4309. Відділ народної освіти виконавчого комітету Ротмистрівської  районної Ради 

депутатів трудящих, с. Ротмистрівка Ротмистрівського району Черкаської 

області 

Ф. Р-3263. Відділ народної освіти виконавчого комітету Смілянської  районної Ради 

народних депутатів, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-4349. Відділ народної освіти виконавчого комітету Тальнівської  районної Ради 

депутатів трудящих, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-3521. Відділ народної освіти виконавчого комітету Уманської  районної Ради 

народних депутатів, м. Умань Черкаської області 
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Ф. Р-4491. Відділ народної освіти виконавчого комітету Христинівської  районної Ради 

народних депутатів, м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-412. Відділ народної освіти виконавчого комітету Черкаської  районної Ради 

народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-849. Відділ народної освіти виконавчого комітету Чигиринської  районної Ради 

народних депутатів, м. Чигирин  Черкаської області 

Ф. Р-5259. Відділ народної освіти виконавчого комітету Чорнобаївської  районної Ради 

народних депутатів, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

Ф. Р-2292. Відділ народної освіти виконавчого комітету Шполянської  районної Ради 

депутатів трудящих, м. Шпола Черкаської області 

Ф. Р-1968. Відділ народної освіти виконавчого комітету Шрамківської  районної Ради 

депутатів трудящих, с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області 

 

Міські 

 

Ф. Р-5708. Відділ народної освіти виконавчого комітету Канівської міської Ради народних 

депутатів, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-2693. Відділ народної освіти виконавчого комітету Смілянськоїміської Ради 

народних депутатів, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-2207. Відділ народної освіти виконавчого комітету Уманської міської Ради народних 

депутатів, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-1890. Відділ народної освіти виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

 

Районні  в  м. Черкаси 

 

Ф. Р-5475. Відділ народної освіти виконавчого комітету Придніпровської районної Ради 

народних депутатів міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5486. Відділ народної освіти виконавчого комітету Соснівської районної Ради 

народних депутатів міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області 

 

 Вищі  навчальні  заклади 

 

Ф. Р-1418. Уманський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Тичини, м. Умань 

Черкаської області 

Ф. Р-1063. Уманський  ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський 

інститут ім. Горького, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5960. Учбово-дослідне господарство «Родниківка»  Уманського 

сільськогосподарського інституту, с. Родниківка  Уманського району 

Черкаської області 

Ф. Р-193. Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300-річчя Воз’єднання 

України з Росією, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-194. Робітничий факультет при Черкаському педагогічному інституті Народного 

комісаріату освіти УРСР, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-2566. Інститут удосконалення кваліфікації учителів відділу народної освіти 

виконавчого комітету Черкаської обласної ради народних депутатів,  

м. Черкаси Черкаської області 
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Ф. Р-4987. Черкаський філіал Київського ордена Леніна політехнічного інституту ім. 50-

річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції Міністерства вищої і 

середньої освіти УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

 

 Середні  спеціальні  навчальні  заклади 

 

Технікуми 

 

Ф. Р-4540. Звенигородський сільськогосподарський  технікум Управління учбових 

закладів  Міністерства сільського господарства УРСР, м. Звенигородка 

Черкаської області 

Ф. Р-5406. Козацький зоотехнічний технікум Міністерства сільського господарства УРСР, 

с. Козацьке Звенигородського району  Черкаської області 

Ф. Р-5353. Шевченківський гідромеліоративний технікум Міністерства  сільського 

господарства УРСР, с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської 

області 

Ф. Р-5292. Золотоніський сільськогосподарський технікум рільників Міністерства 

сільського господарства УРСР, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-2402. Бобрицький сільськогосподарський технікум плодоовочівництва Міністерства 

сільського господарства УРСР, с. Бобриця Канівського району Черкаської 

області 

Ф. Р-2698. Смілянський технікум харчової промисловості Міністерства харчової 

промисловості УРСР, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-4353. Тальнівський сільськогосподарський технікум рільництва, м. Тальне 

Черкаської області 

Ф. Р-5439. Тальнівський будівельний  технікум Міністерства сільського будівництва 

УРСР, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-4352. Тальянківський  радгосп-технікум, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-1416. Уманський теїнікум механізації сільського господарства, м. Умань Черкаської 

області 

Ф. Р-2758. Уманський сільськогосподарський технікум Народного кормісаріату 

землеробства УРСР, м. Умань Київської губернії 

Ф. Р-3869. Уманський музичний технікум Народного комісаріату освіти УРСР, м. Умань 

Київської області 

Ф. Р-199. Черкаський ветеринарний технікум Міністерства землеробства УРСР,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-200. Черкаський шляхово-будівельний  технікум, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-201. Черкаський технікум електрифікації і сільськогосподарського будівництва 

Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-203. Черкаський педагогічний технікум Народного комісаріату освіти УСРР,  

м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-204. Черкаський соціально-економічний технікум Народного комісаріату освіти 

УСРР, м. Черкаси Черкаської округу 

Ф. Р-205. Черкаський агро-економічний технікум Народного комісаріату землеробства 

УРСР, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-3883. Черкаський кооперативний технікум Черкаської обласної спілки споживчих і 

кооперативних товариств, м. Черкаси Черкаської області 



3005 

 

Ф. Р-4475. Черкаський технікум радянської торгівлі Міністерства торгівлі УРСР,  

м. Черкаси  Черкаської області 

Ф. Р-4585. Черкаський фінансово-економічний технікум Будівельного банку СРСР,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-848. Чигиринський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку 

Міністерства сільського господарства УРСР, м. Чигирин Черкаської області 

 

Училища,  школи 

 

Ф. Р-5445. Золотоніське педагогічне училище відділу народної освіти виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Золотоноша 

Черкаської області 

Ф. Р-5281. Черкаська середня сільськогосподарська школа по підготовці голів колгоспів 

Міністерства сільського господарства УРСР, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-196. Канівська педагогічна школа Народного комісаріату УСРР, м. Канів Київської 

губернії 

Ф. Р-5551. Канівське культурно-освітнє училище управління культури виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Канів  Черкаської 

області 

Ф. Р-5946. Канівське педагогічне  училище відділу народної освіти виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Канів  Черкаської області 

Ф. Р-4333. Корсунь-Шевченківське медичне училище відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих,  

м. Корсунь-Шевченківський  Черкаської області 

Ф. Р-4786. Корсунь-Шевченківське педагогічне училище ім. Т.Г.Шевченка відділу 

народної освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Корсунь-Шевченківський  Черкаської області 

Ф. Р-1417. Уманське медичне  училище відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Умань  Черкаської області 

Ф. Р-2228. Уманське педагогічне  училище ім. Т.Г.Шевченка відділу народної освіти 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Умань  

Черкаської області 

Ф. Р-4699. Уманське музичне  училище управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Умань  Черкаської області 

Ф. Р-192. Черкаська окружна радянська партійна школа, м. Черкаси Черкаського повіту 

Ф. Р-202. Черкаське базове медичне училище Міністерства охорони здоров’я УРСР,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-1873. Черкаське педагогічне училище відділу народної освіти виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4016. Черкаська обласна школа майстрів сільського будівництва Управління 

сільськогосподарських учбових закладів  підготовки і перепідготовки кадрів 

Міністерства сільського господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4478. Черкаське музичне училище управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-3758. Чигиринська сільськогосподарська однорічна школа рахівників колгоспів 

Міністерства сільського господарства УРСР, м. Чигирин Черкаської області 
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Професійно-технічні  училища  і  школи 

 

Ф. Р-4963. Городищенське професійне училище цукрової промисловості Черкаського 

виробничо-аграрного об’єднання цукрової промисловості, м. Городище 

Черкаської області 

Ф. Р-5595. Мліївська однолітня сільськогосподарська школа Міністерства сільського 

господарства УРСР, с. Мліїв  Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-4770. Драбівське міське професійно-технічне училище Черкаського обласного 

управління професійно-технічної освіти, смт. Драбів Драбівського району 

Черкаської області 

Ф. Р-208. Звенигородська соціально-економічна школа Народного комісаріату освіти 

УСРР, м. Звенигородка Київської губернії 

Ф. Р-4855. Звенигородська спеціальна школа майстрів сироробства Міністерства м’ясної і 

молочної промисловості УРСР, м. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-490. Кирилівська соціально-економічна школа ім. Т.Г.Шевченка відділу народної 

освіти Звенигородського повітового виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, с. Кирилівка Звенигородського  

повіту 

Ф. Р-5363. Гельмязівське  сільське професійно-технічне училище № 17 Черкаського 

обласного управління професійно-технічної освіти, с. Гельмязів Золотоніського 

району Черкаської області 

Ф. Р-4773. Золотоніська технічна школа тресту «Південьбудмеханізація», м. Золотоноша 

Черкаської області 

Ф. Р-5061. Золотоніське сільське середнє професійно-технічне училище № 10 управління 

професійно-технічної освіти виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

народних депутатів, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-5280. Золотоніська школа рільників Міністерства сільського господарства УРСР,  

м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-5364. Іркліївське сільське професійно-технічне училище № 19 Черкаського обласного 

управління професійно-технічної освіти, с. Іркліїв Чорнобаївського району 

Черкаської області 

Ф. Р-491. Бобрицька школа садівництва та огородництва Народного комісаріату освіти 

УСРР, с. Бобриця Канівського повіту Київської губернії 

Ф. Р-4974. Бобрицьке сільське професійно-технічне училище № 7 Черкаського обласного 

управління професійно-технічної освіти, с. Бобриця Канівського району 

Черкаської області 

Ф. Р-5868. Канівське середнє професійно-технічне училище № 23 Черкаського обласного 

управління професійно-технічної освіти, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-5947. Канівське міське професійно-технічне училище № 20 будівельників 

Черкаського обласного управління професійно-технічної освіти, м. Канів 

Черкаської області 

Ф. Р-213. Мартинівська професійно-технічна  індустріальна школа Народного 

комісаріату освіти УСРР, с. Мартинівка Канівського повіту Київської губернії 

Ф. Р-4975. Степанецьке сільське професійно-технічне училище № 5 Черкаського 

обласного управління професійно-технічної освіти, с. Степанці Канівського 

району Черкаської області 

Ф. Р-215. Шендерівська професійно-технічна школа Народного  комісаріату освіти УСРР, 

с. Шендерівка Канівського повіту Київської губернії 
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Ф. Р-5188. Катеринопільське сільське професійно-технічне училище № 15 Черкаського 

обласного управління  професійно-технічної освіти, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-4558. Корсунь-Шевченківське сільське професійно-технічне училище Черкаського 

обласного управління  професійно-технічної освіти, м. Корсунь- 

Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-4326. Стеблівське сільське професійно-технічне училище № 9 Черкаського обласного 

управління  професійно-технічної освіти, с. Стеблів Корсунь-Шевченківського  

району Черкаської області 

Ф. Р-5165. Лисянське  училище механізації сільського господарства № 16 Черкаського 

обласного управління  професійно-технічної освіти, смт. Лисянка Лисянського 

району Черкаської області 

Ф. Р-5136. Буцьке сільське професійно-технічне училище № 13 Черкаського обласного 

управління  професійно-технічної освіти, смт. Буки Маньківського району 

Черкаської області 

Ф. Р-5941. Монастирищенське міське професійно-технічне училище № 25 Черкаського 

обласного управління  професійно-технічної освіти, смт. Монастирище 

Монастирищенського  району Черкаської області 

Ф. Р-207. Смілянська професійно-технічна школа Народного комісаріату освіти УСРР,  

м. Сміла Черкаського округу Київської губернії 

Ф. Р-4311. Смілянське міське середнє професійно-технічне училище № 11 управління  

освіти  Черкаської обласної державної адміністрації, м. Сміла Черкаської 

області 

Ф. Р-4498. Смілянське міське середнє професійно-технічне училище № 12  Черкаського 

обласного управління професійно-технічної освіти, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-5669. Смілянське технічне училище № 5 управління  освіти  Черкаської обласної 

державної адміністрації, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-4346. Уманське сільське професійно-технічне училище № 6 Черкаського обласного  

управління професійно-технічної освіти, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4878. Уманське технічне училище № 1 управління  освіти  Черкаського обласного  

управління професійно-технічної освіти, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5049. Уманське кооперативне професійно-технічне училище Черкаської обласної 

спілки споживчих і кооперативних товариств, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-1035. Телепинська професійна школа відділу народної освіти  Черкаського 

окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м-ко Телепине Черкаського округу Київської 

губернії 

Ф. Р-209. Черкаська єврейська професійно-технічна механічна школа Народного 

комісаріату освіти УСРР, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-210. Черкаська професійно-кооперативна школа Народного комісаріату освіти 

УСРР, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-211. Черкаська професійна торгівельно-промислова школа Народного комісаріату 

освіти УСРР, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-212. Черкаська професійно-технічна школа глухонімих, м. Черкаси Київського 

округу 

Ф. Р-216. Черкаська професійна кустарно-художня школа Народного комісаріату освіти 

УСРР, м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-309. Черкаська професійно-технічна лісова школа Народного комісаріату освіти 

УСРР, м. Черкаси Київської губернії 
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Ф. Р-859. Черкаське жіноче ремісниче училище відділу народної освіти Черкаського  

повітового виконавчого  комітету Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-1419. Черкаське кооперативне професійно-технічне училище, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-3762. Черкаське професійне торгівельне училище, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4321. Черкаське технічне училище № 8 (хіміків) Черкаського обласного управління 

професійно-технічної освіти, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4474. Черкаське міське професійно-технічне училище № 1 будівельників Черкаського 

обласного управління професійно-технічної освіти, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-4586. Черкаське середнє міське провесійно-технічне училище № 15 будівельників 

Черкаського обласного управління професійно-технічної освіти, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-4587. Черкаське технічне училище № 2 будівельників Черкаського обласного 

управління професійно-технічної освіти, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5589. Черкаське середнє міське провесійно-технічне училище № 21 будівельників 

Черкаського обласного управління професійно-технічної освіти, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-1036. Чигиринське середнє шляхово-будівельне технічне училище, м. Черкаси 

Київської губернії 

 

Учбові  комбінати,  пункти 

 

Ф. Р-226. Черкаський учбовий пункт Київського акціонерного товариства «Установка» (з 

підготовки будівельних працівників), м. Черкаси Шевченківського 

(Черкаського) округу 

Ф. Р-3745. Черкаський обласний учбовий комбінат управління  підготовки кадрів ЦСУ 

УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4168. Учбово-курсовий комібант «Головкиївбуду»  Міністерства будівництва УРСР, 

м. Черкаси Черкаської області 

 

Курси 

 

Ф. Р-197. Кирилівські 3-річні педагогічні курси ім. Т.Г.Шевченка, с. Кирилівка 

Звенигородського повіту Київської губернії 

Ф. Р-1687. Мойсинські 3-річні педагогічні курси відділу народної освіти  Золотоніського 

повітового виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Мойсинці Золотоніського повіту  Полтавської 

губернії 

Ф. Р-217. Стеблівські професійно-кооперативні технічні курси Народного комісаріату 

освіти УСРР, м-ко Стеблів Канівського повіту Київської губернії 

Ф. Р-198. Корсунські вищі 3-річні педагогічні курси ім. Т.Г.Шевченка Народного 

комісаріату освіти УСРР, м. Корсунь Шевченківського (Корсунського) округу 

Ф. Р-225. Корсунські вечірні загальноосвітні курси групи викладачів, м. Корсунь 

Канівського повіту Київської губернії 

Ф. Р-2867. Уманське відділення Всесоюзних агрономічних курсів цукрового тресту,  

м. Умань Уманського округу 



3009 

 

Ф. Р-206. Черкаські  фармацевтичні курси народного комісаріату охорони здоров’я 

УСРР, м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-227. Черкаські курси  каменярів Центрального інституту праці, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу 

 

Загальноосвітні  школи 

 

Ф. Р-5332. Городищенська середня школа № 2 ім. В.П.Чкалова відділу народної освіти 

виконавчого комітету Городищенської районної Ради народних депутатів,  

м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-5588. Дирдинська  восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Городищенської районної Ради народних депутатів, с. Дирдин  

Городищенського району  Черкаської області 

Ф. Р-5333. Петропавлівська середня школа ім. Героя Радянського Союзу Чуєнка відділу 

народної освіти виконавчого комітету Городищенської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Петропавлівка Городищенського району Черкаської області 

Ф. Р-4032. Білоусівська середня школа № 2 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Драбівської районної Ради депутатів трудящих, с. Білоусівка Драбівського 

району Черкаської області 

Ф. Р-4033. Великохутірська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з 

виробничим навчанням ім. Героя Радянського Союзу Куниці С.А. виконавчого 

комітету Драбівської районної Ради депутатів трудящих, смт. Драбів 

Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-4487. Драбівська середня школа відділу  народної освіти виконавчого комітету 

Драбівської районної Ради народних депутатів, смт. Драбів Драбівського 

району Черкаської області 

Ф. Р-5610. Шрамківська середня школа-інтернат відділу  народної освіти виконавчого 

комітету Драбівської районної Ради депутатів трудящих, смт. Шрамківка 

Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-3376. Жашківська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа № 5 

відділу народної освіти виконавчого комітету Жашківської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-5205. Тинівська середня школа відділу народної осввіти виконавчого комітету 

Жашківської районної Ради депутатів трудящих, с. Тинівка Жашківського 

району Черкаської області 

Ф. Р-5820. Вільховецька восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Звенигородської районної Ради народних  депутатів, с. Вільховець 

Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-4106. Звенигородська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа ім. 

С.М.Кірова відділу народної освіти  виконавого комітету Звенигородської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-4107. Звенигородська середня школа-інтернат  відділу народної  освіти виконавчого 

комітету Звенигородської  районної Ради депутатів трудящих, м. Звенигородка 

Черкаської області 

Ф. Р-5226. Шевченківська восьмирічна школа-інтернат  відділу народної  освіти 

виконавчого комітету Звенигородської  районної Ради депутатів трудящих,   

с. Шевченкове  Звенигородського району Черкаської області 



3010 

 

Ф. Р-5653. Гладківщинська восьмирічна школа відділу народної  освіти виконавчого 

комітету Золотоніської  районної Ради народних депутатів, с. Гладківщина 

Золотоніського району  Черкаської області 

Ф. Р-1686. Золотоніська третя трудова школа, м. Золотоноша Полтавської губернії 

Ф. Р-4722. Золотоніська середня школа № 1 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Золотоніської районної Ради народних депутатів, м. Золотоноша Черкаської 

області 

Ф. Р-4725. Золотоніська санаторна середня школа-інтернат відділу народної освіти 

виконавчого комітету Золотоніської районної Ради депутатів трудящих,  

м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-5062. Золотоніська допоміжна восьмирічна школа-інтернат відділу народної освіти 

виконавчого комітету Золотоніської районної Ради депутатів трудящих,  

м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-4723. Новодмитрівська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа 

відділу народної освіти виконавчого комітету Золотоніської районної Ради 

депутатів трудящих,  м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-5048. Вербівська восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Кам’янської районної Ради народних депутатів, м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-5046. Кам’янська середня школа № 4 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Кам’янської районної Ради народних депутатів, м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-5047. Михайлівська середня школа  відділу народної освіти виконавчого комітету 

Кам’янської районної Ради народних депутатів, м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-220. Канівська друга семирічна єдина трудова школа Народного комісаріату освіти 

УСРР, м. Канів Київської губернії 

Ф. Р-408. Канівська районна єдина трудова  семирічна школа Народного комісаріату 

освіти УСРР, м. Канів Київської губернії 

Ф. Р-473. Канівська третя районна єдина трудова семирічна школа Народного 

комісаріату освіти УСРР, м. Канів Київської губернії 

Ф. Р-5870. Канівська середня школа ім. Героя Радянського Союзу Х.В.Малика відділу 

народної освіти  виконавчого комітету Канівської міської Ради народних 

депутатів, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-518. Лазірцівська трудова початкова школа Народного комісаріату освіти УСРР,  

с. Лазірці Канівського району Черкаського округу 

Ф. Р-4599. Ліплявська середня школа ім. А.П.Гайдара відділу народної освіти виконавчого 

комітету Канівської районної Ради депутатів трудящих, с. Ліпляве Канівського 

району Черкаської області 

Ф. Р-517. Пищальниківська трудова початкова школа Народного комісаріату освіти 

УСРР, с. Пищальники Канівського району Черкаського округу 

Ф. Р-4598. Попівська восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Канівської районної Ради депутатів трудящих, с. Попівка Канівського району 

Черкаської області 

Ф. Р-5660. Гуляйпільська восьмирічна загальноосвітня школа ім. Героя Радянського 

Союзу А.О.Ігнатьєва відділу народної освіти виконавчого комітету 

Катеринопільської  районної Ради народних депутатів, с. Гуляйполе 

Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-540. Єрківська неповна середня школа, с. Єрки Катеринопільського району 

Київської області 
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Ф. Р-5174. Катеринопільська середня школа № 1 відділу народної освіти виконавчого 

комітету Катеринопільської районної Ради народних депутатів,  

смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-541. Пальчиківська неповна середня школа, с. Пальчик Катеринопільського району 

Київської області 

Ф. Р-5325. Зарічанська восьмирічна школа відділу народної освіти  виконавчого комітету 

Корсунь-Шевченківської районної Ради депутатів трудящих, с. Заріччя 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-222. Корсунська районна перша єдина  трудова  школа ім. Т.Г.Шевченка Народного 

комісаріату освіти УСРР, м. Корсунь Київської губернії 

Ф. Р-4783. Корсунь-Шевченківська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа 

№ 4 з виробничим навчанням відділу народної освіти виконавчого комітету 

Корсунь-Шевченківської районної Ради депутатів трудящих, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-5609. Сахнівська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Корсунь-Шевченківської районної Ради народних депутатів, с. Сахнівка 

Корсунь-Шевченківського району Черкаської області 

Ф. Р-5163. Лисянська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Лисянської районної Ради народних депутатів, смт. Лисянка Лисянського 

району Черкаської області 

Ф. Р-5164. Лисянська восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Лисянської районної Ради депутатів трудящих, смт. Лисянка Лисянського 

району Черкаської області 

Ф. Р-5138. Багвянська восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Маньківської районної Ради депутатів трудящих, с. Багва Маньківського 

району Черкаської області 

Ф. Р-4716. Дзензелівська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Маньківської районної Ради депутатів трудящих, с. Дзензелівка Маньківського 

району Черкаської області 

Ф. Р-5125. Маньківська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Маньківської  районної Ради народних депутатів, смт. Маньківка Черкаської 

області 

Ф. Р-1038. Боровицька трудова школа Черкаської окружної інспектури народної освіти,  

с. Боровиця Медведівського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-1037. Івківецька трудова школа Черкаського окружного відділу  народної освіти,  

с. Івківці  Медведівського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-1032. Медведівська  трудова школа Черкаського окружного відділу  народної освіти, 

с. Медведівка Медведівського району Шевченківського округу 

Ф. Р-364. Витязівська трудова чотирирічна школа Народного комісаріату освіти УСРР,  

с. Витязеве Мокрокалигірського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-4076. Монастирищенська середня школа відділу народної освіти виконавчого 

комітету Монастирищенської районної Ради народних депутатів,  

м. Монастирище Черкаської області 

Ф. Р-4848. Монастирищенська восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого 

комітету Монастирищенської районної Ради народних депутатів,  

смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області 

Ф. Р-363. Березняцька єдина трудова семирічна школа Народного комісаріату освіти 

УСРР, с. Березняки Смілянського району Шевченківського (Черкаського) 

округу 
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Ф. Р-294. Дубіївська єдина трудова чотирирічна школа Народного комісаріату освіти 

УСРР, с. Дубіївка Смілянського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-218. Ротмистрівська єдина трудова семирічна школа Народного комісаріату освіти 

УСРР, с. Ротмистрівка Ротмистрівського району Шевченківського 

(Черкаського) округу 

Ф. Р-4141. Ротмистрівська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Смілянської районної Ради народних депутатів, смт. Ротмистрівка 

Смілянського району  Черкаської області 

Ф. Р-224. Смілянська друга єдина трудова семирічна школа ім. В.Г.Короленка Народного 

комісаріату освіти УСРР, м. Сміла  Київської області  

Ф. Р-3269. Смілянська загальноосвітня трудова політехнічна школа № 11 з виробничим 

навчанням відділу народної освіти виконавчого комітету Смілянської міської 

Ради депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-3274. Смілянська середня школа № 2 з виробничим навчанням відділу народної 

освіти виконавчого комітету Смілянської міської Ради народних депутатів,  

м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-3856. Смілянська допоміжна школа-інтернат № 8 з виробничим навчанням відділу 

народної освіти виконавчого комітету Смілянської міської Ради народних 

депутатів, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-3857. Смілянська спеціальна школа-інтернат № 9 для глухих дітей з виробничим 

навчанням відділу народної освіти виконавчого комітету Смілянської міської 

Ради народних депутатів, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-4496. Смілянська восьмирічна школа № 6 відділу народної освіти виконавчого 

комітету Смілянської міської Ради народних депутатів, м. Сміла Черкаської 

області 

Ф. Р-4499. Смілянська середня загальноосвітня заочна школа  відділу народної освіти 

виконавчого комітету Смілянської міської Ради депутатів трудящих, м. Сміла 

Черкаської області 

Ф. Р-4828. Ташлицька восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Смілянської районної Ради народних депутатів, с. Ташлик Смілянського 

району  Черкаської області 

Ф. Р-5796. Тальнівська середня школа-інтернат відділу народної освіти виконавчого 

комітету Тальнівської районної Ради народних депутатів, м. Тальне Черкаської 

області 

Ф. Р-5797. Тальнівська середня школа № 1 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Тальнівської районної Ради народних депутатів, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-5827. Бабанська допоміжна школа-інтернат відділу народної освіти виконавчого 

комітету Черкаської обласної  Ради депутатів трудящих, с. Бабанка Уманського 

району Черкаської області 

Ф. Р-1415. Гереженівська середня школа, с. Гереженівка Уманського району Київської 

області 

 

Ф. Р-5829. Ладижинська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з 

виробничим навчанням відділу народної освіти виконавчого комітету 

Уманської районної Ради депутатів трудящих, с. Ладижинка Уманського 

району Черкаської області 

Ф. Р-1407. Уманська середня школа № 7, м. Умань Черкаської області 
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Ф. Р-1420. Уманська спеціальна школа-інтернат для глухих дітей відділу народної освіти 

виконавчого комітету Уманської міської Ради депутатів трудящих, м. Умань 

Черкаської області 

Ф. Р-1421. Уманська допоміжна школа-інтернат № 5 для глухих дітей відділу народної 

освіти виконавчого комітету Уманської міської Ради депутатів трудящих, м. 

Умань Черкаської області 

Ф. Р-4530. Уманська середня школа-інтернат № 1 для глухих дітей відділу народної освіти 

виконавчого комітету Уманської міської Ради народних депутатів,  

м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5003. Верхняцька восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Христинівської районної Ради депутатів трудящих, с. Верхнячка 

Христинівського району Черкаської області 

Ф. Р-5209. Христинівська середня школа № 1 ім.Корнійчука відділу народної освіти 

виконавчого комітету Христинівської районної Ради народних депутатів,  

м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-2582. Леськівська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Черкаської районної Ради депутатів трудящих, с. Леськи Черкаського району 

Черкаської області 

Ф. Р-223. Хацьківська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа відділу 

народної освіти виконавчого комітету Черкаської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Хацьки Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-219. Черкаська середня школа №1 Народного комісаріату освіти УРСР, м. Черкаси 

Київської області 

Ф. Р-221. Черкаська друга трудова семирічна школа Народного комісаріату освіти УСРР, 

м. Черкаси Черкаського округу Київської губернії 

Ф. Р-441. Черкаська третя єдина трудова семирічна школа Народного комісаріату освіти 

УСРР, м. Черкаси Черкаського округу Київської губернії 

Ф. Р-1875. Черкаська середня школа № 2 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Соснівської районної Ради народних депутатів міста Черкаси, м. Черкаси 

Черкаського округу Київської губернії 

Ф. Р-5027. Черкаська школа-інтернат  № 16 для сліпих дітей відділу народної освіти 

виконавчого комітету Черкаської міської Ради  депутатів трудящих, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-5028. Черкаська допоміжна школа-інтернат № 16 відділу народної освіти 

виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних депутатів, м. Черкаси 

Черкаської  області 

Ф. Р-5029. Черкаська середня санаторна школа-інтернат № 14 для дітей хворих сколіозом 

відділу народної освіти виконавчого комітету Черкаської міської ради 

народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5030. Черкаська середня школа № 20 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Соснівської районної Ради депутатів трудящих міста Черкаси, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-832. Боровицька середня школа, с. Боровиця Чигиринського району Кіровоградської 

області 

Ф. Р-5532. Галаганівська восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Чигиринської районної Ради народних депутатів, с. Галаганівка Чигиринського 

району Черкаської області 

Ф. Р-826. Суботівська  неповна середня школа, с. Суботів Чигиринського району 

Кіровоградської області 
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Ф. Р-829. Чигиринська середня школа № 2, м. Чигирин Кіровоградської області 

Ф. Р-830. Чигиринська середня школа № 1 ім. Богдана Хмельницького відділу народної 

освіти виконавчого комітету Чигиринської районної Ради народних депутатів, 

м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-5531. Чигиринська восьмирічна школа- інтернат ім. Богдана Хмельницького відділу 

народної освіти виконавчого комітету Чигиринської районної Ради народних 

депутатів, м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-825. Шабельницька неповна середня школа, с. Шабельники Чигиринського району 

Кіровоградської області 

Ф. Р-5360. Іркліївська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Чорнобаївської районної  Ради народних депутатів, с. Іркліїв Чорнобаївського 

району Черкаської області 

Ф. Р-5100. Староковрайська восьмирічна школа відділу народної освіти виконавчого 

комітету Чорнобаївської районної Ради депутатів трудящих, с. Старий Коврай 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Ф. Р-5361. Хрестителівська середня школа відділу народної освіти виконавчого комітету 

Чорнобаївської районної Ради народних депутатів, с. Хрестителеве 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Ф. Р-4196. Матусівська середня школа № 1 відділу народної освіти виконавчого комітету 

Шполянської районної Ради депутатів трудящих, с. Матусів Шполянського 

району Черкаської області 

Ф. Р-4516. Шполянська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа-інтернат 

відділу народної освіти виконавчого комітету Шполянської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Шпола Черкаської області 

Ф. Р-4517. Шполянська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа № 1 з 

виробничим навчанням відділу народної освіти виконавчого комітету 

Шполянської районної Ради депутатів трудящих, м. Шпола Черкаської області 

 

Дитячі будинки, приймальник-розпридільник.  Будинок дитини 

 

Ф. Р-2410. Звенигородський дитячий будинок відділу народної освіти виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Звенигородка 

Черкаської області 

Ф. Р-2429. Катеринопільський дитячий будинок відділу народної освіти виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, с. Катеринопіль 

Катеринопільського району  Київської області 

Ф. Р-1426. Уманський дошкільний дитячий будинок № 2 відділу народної освіти 

виконавчого комітету Уманської міської Ради депутатів трудящих, м. Умань 

Черкаської області 

Ф. Р-1427. Уманський дошкільний дитячий будинок № 1 відділу народної освіти 

виконавчого комітету Уманської міської Ради депутатів трудящих, м. Умань 

Черкаської області 

Ф. Р-545. Черкаський спеціальний дитячий будинок № 1 відділу народної освіти 

виконавчого комітету Черкаської міської Ради депутатів трудящих, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-579. Черкаський спеціальний дитячий будинок № 2 відділу народної освіти 

виконавчого комітету Черкаської міської Ради депутатів трудящих, м. Черкаси 

Черкаської області 
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Ф. Р-5569. Черкаський спеціальний дитячий будинок № 1 відділу народної освіти 

виконавчого комітету Черкаської міської Ради  народних депутатів, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-487. Черкаський дитячий приймальник-розпридільник управління Міністерства 

Внутрішніх Справ по Київській області, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-4019. Черкаський Будинок дитини відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області 

 

Обласний  будинок  учителя 

 

Ф. Р-3881. Черкаський обласний будинок учителя Черкаського обласного комітету 

професійної спілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ,  

м. Черкаси Черкаської області 

 

Палац  і  будинок  піонерів 

 

Ф. Р-4018. Черкаський міський Палац піонерів відділу народної освіти виконавчого 

комітету Черкаської міської Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Черкської 

області 

Ф. Р-2224. Уманський міський будинок піонерів відділу народної освіти виконавчого 

комітету Уманської міської Ради депутатів трудящих, м. Умань Київської 

області 

 

 Дитячо-юнацькі  школи 

 

Музичні  і  художня  школи 

 

Ф. Р-5334. Городищенська дитяча музична школа-семирічка управління культури 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-4027. Драбівська дитяча музична школа управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів, смт. Драбів Драбівського району  

Черкаської області 

Ф. Р-4550. Жашківська семирічна музична школа управління культури виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Жашків  

Черкаської області 

Ф. Р-5401. Ватутінська семирічна музична школа управління культури виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

м. Ватутіне Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-4105. Звенигородська дитяча музична школа управління культури виконавчого 

комітету Черкаської обласної ради народних депутатів,  

м. Звенигородка  Черкаської області 

Ф. Р-4721. Золотоніська неповна середня дитяча музична школа управління культури 

виконавчого комітету Черкаської обласної ради народних депутатів,  

м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-5045. Кам’янська музична школа ім. П.І.Чайковського управління культури 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

м. Кам’янка  Черкаської області 
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Ф. Р-5869. Канівська дитяча музична школа відділу культури виконавчого комітету 

Канівської районної ради народних депутатів, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-5658. Катеринопільська дитяча музична школа  управління культури виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-4561. Корсунь-Шевченківська дитяча музична школа ім. К.Г.Стеценко  управління 

культури виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, 

м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-5166. Лисянська дитяча музична школа  управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів, смт. Лисянка Лисянського 

району Черкаської області 

Ф. Р-5646. Маньківська семирічна дитяча музична школа  управління культури 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

смт. Маньківка  Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4850. Монастирищенська дитяча музична школа  управління культури виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 

Ф. Р-4497. Смілянська дитяча музична школа  управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-1422. Уманська дитяча музична школа  управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5210. Христинівська семирічна дитяча музична школа  управління культури 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

м.. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-5915. Червонослобідська дитяча музична школа  управління культури виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, с. Червона Слобода 

Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-4017. Черкаська дитяча музична школа  управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4601. Чигиринська дитяча музична школа  управління культури виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Чигирин Черкаської 

області 

Ф. Р-5359. Чорнобаївська дитяча музична школа  управління культури виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, смт. Чорнобай 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Ф. Р-4681. Шполянська дитяча музична школа  управління культури виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Шпола Черкаської області 

Ф. Р-5592. Черкаська державна дитяча художня школа відділукультури виконавчого 

комітету Черкаської міської Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської 

області 

 

Спортивні  школи 

 

Ф. Р-5593. Городищенська дитячо-юнацька спортивна школа відділу народної освіти 

виконавчого комітету Городищенської районної Ради народних депутатів,  

м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-5031. Черкаська дитячо-юнацька спортивна школа № 1 відділу народної освіти 

виконавчого комітету Черкаської міської Ради депутатів трудящих,  

м. Черкаси Черкаської області 
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Ф. Р-5591. Черкаська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського 

резерву комітету по фізичній культурі і спорту виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси  

Черкаської області 

Станції 

 

Ф. Р-2564. Черкаська обласна станція юних техніків відділу народної освіти виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-2565. Черкаська обласна станція юних туристів відділу народної освіти виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-4286. Черкаська обласна станція юних натуралістів відділу народної освіти 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

м. Черкаси Черкаської області 

  

 Наука 

 

Ф. Р-2515. Центральне бюро технічної інформації ради народного господарства 

Черкаського економічного адміністративного району, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-2676. Відділ технічної інформації Черкаського проектно-конструкторського 

технологічного інституту, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4580. Будинок науково-технічної пропаганди Міністерства хімічної промисловості 

СРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5567. Черкаський міжгалузевий територіальний центр науково-технічної інформації і 

пропаганди Українського науково-дослідного інституту науково-технічної 

інформації і техніко-економічних досліджень, м. Черкаси Черкаської області 

 

 

Проектні  інститути 

 

Ф. Р-2673. Черкаський філіал державного проектного інституту «Гіпроцивільпромбуду»  

Головного управління  проектних організацій Держбуду УРСР, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-4285. Черкаський філіал республіканського проектного інституту 

«Гіпроцивільпромбуду»  Головного управління  проектних організацій по 

землевпорядкуванню, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4984. Черкаський філіал Українського державного інституту проектування садів і 

виноградників Міністерства харчової промисловості СРСР, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-5371. Державний інститут по проектуванню підприємств легкої промисловості № 13 

(ДПІ-13)  Міністерства легкої промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-5501. Черкаський відділ комплексного проектування проектного інституту 

«Укооппроект», м. Черкаси Черкаської області 
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Проектно-технологічні, конструкторські,  дослідні інститути, трести 

 

Ф. Р-544. Технічний проект заводу гідравлічного  вапна, с. Брідок Лисянського району 

Київської області 

Ф. Р-4289. Черкаський філіал республіканського проектно-дослідного інституту «Укркол- 

 госппроект», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4341. Черкаський проектно-конструкторський технологічний інститут Міністерства 

машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів 

СРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4528. Черкаський філіал проектно-технологічного тресту «Київоргтехбуд», м. 

Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5573. Черкаське відділення науково-дослідного інституту техніко-економічних 

досліджень Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-5605. Черкаське відділення Всесоюзного проектно-конструкторського інституту 

технології електротехнічного виробництва Міністерства електротехнічної 

промисловості СРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5703. Черкаський державний науково-дослідний інститут іонообмінних матеріалів 

Міністерства хімічної промисловості України, м. Черкаси Черкаської області 

 

Конструкторські  бюро,  спеціалізовані конструкторські бюро, конструкторсько- 

технологічні бюро 

 

Ф. Р-4416. Смілянське спеціалізоване конструкторське бюро науково-виробничого 

об’єднання «Цукор», м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-2540. Конструкторсько-технологічне бюро Черкаського обласного управління 

місцевої промисловості, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2541. Конструкторсько-технологічне бюро Черкаської обласної ради  промислової 

кооперації, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2542. Конструкторсько-технологічне бюро Черкаського тресту культурно-побутових 

товарів,  м. Черкаси Черкаської області 

 

Дослідні  лабораторії 

 

Ф. Р-2684. Черкаська  обласна нормативно-дослідна лабораторія по науковій організації 

праці Міністерства  комунального господарства УРСР, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-5500. Черкаський центр стандартизації і метрології Українського республіканського 

управління Держстандарту СРСР, м. Черкаси Черкаської області 

 

Наукові  заповідники 

 

Ф. Р-3700. Канівський державний заповідник Київського ордена Леніна державного 

університету ім. Т.Г.Шевченка, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-4161. Уманський  дендропарк «Софіївка»  Академії Наук УРСР, м. Умань Черкаської 

області 
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 Архівні  установи 

 

Державні  архіви 

 

Ф. Р-1219. Драбівський державний районний архів  Архівного відділу Міністерства 

Внутрішніх справ УРСР по Полтавській області, с. Драбів Драбівського району 

Полтавської області 

Ф. Р-2407. Черкаський філіал Київського обласного державного архіву Архівного 

управління Міністерства Внутрішніх справ УРСР по Київській області,   

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2471. Архівний відділ виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2635. Державний архів Черкаської області виконавчого комітету Черкаської обласної 

Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-228. Шевченківське (Черкаське) окружне архівне управління, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-4590. Державний архів виконавчого комітету Шрамківської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Шрамківка Шрамківського району Черкаської області 

 

 Культура  і  мистецтво.  Друк 

 

          Органи і установи  культури 

 

Відділи культури і кінофікації  виконкомів 

 

Обласні 

 

Ф. Р-2631. Управління культури виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4494. Управління кінофікації виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

 

Районні 

 

Ф. Р-4391. Відділ культури виконавчого комітету Бабанської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Бабанка Бабанського району Черкаської області 

Ф. Р-4778. Відділ культури виконавчого комітету Гельмязівської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області 

Ф. Р-2449. Відділ кінофікації виконавчого комітету Городищенської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Городище  Київської області 

Ф. Р-4519. Відділ культури виконавчого комітету Бабанської районної Ради народних 

депутатів, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-1232. Відділ кінофікації виконавчого комітету Драбівської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Драбів Драбівського району Полтавської області 

Ф. Р-5344. Відділ культурно-освітньої роботи виконавчого комітету Драбівської районної 

Ради депутатів трудящих, смт. Драбів Драбівського  району Полтавської 

області 

Ф. Р-5345. Відділ культури виконавчого комітету Драбівської районної Ради народних 

депутатів, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 
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Ф. Р-3911. Дирекція кіномережі Жашківського району Черкаського обласного управління 

кінофікації,  м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-4356. Відділ культури виконавчого комітету Жашківської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-4099. Відділ культури виконавчого комітету Звенигородської районної Ради 

народних депутатів, м. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-4272. Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської районної Ради народних 

депутатів, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-5356. Відділ культури виконавчого комітету Іркліївської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району Черкаської області 

Ф. Р-5357. Відділ культурно-освітньої роботи виконавчого комітету Іркліївської районної 

Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району Полтавської області 

Ф. Р-4527. Відділ культури виконавчого комітету Кам’янської районної Ради народних 

депутатів, м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-4596. Відділ культури виконавчого комітету Канівської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Канів Черкаської області 

 

Ф. Р-4600. Відділ культурно-освітньої роботи виконавчого комітету Катеринопільської 

районної Ради депутатів трудящих, с. Катеринопіль Катеринопільського району 

Київської області 

Ф. Р-4633. Відділ культури виконавчого комітету Катеринопільської районної Ради 

народних депутатів, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської 

області 

Ф. Р-3002. Відділ культури виконавчого комітету Корсунь-Шевченківської районної Ради 

народних депутатів, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-5033. Відділ культурно-освітньої роботи виконавчого комітету Корсунь-

Шевченківської районної Ради депутатів трудящих, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-4390. Відділ культури виконавчого комітету Ладижинської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської області 

Ф. Р-3026. Відділ культури виконавчого комітету Лисянської районної Ради народних 

депутатів, смт. Лисянка Лисянського  району Черкаської області 

Ф. Р-4715. Відділ культури виконавчого комітету Маньківської районної Ради народних 

депутатів, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Ф. Р-5351. Відділ культури виконавчого комітету Монастирищенської районної Ради 

народних депутатів, смт. Монастирище Монастирищенського району 

Черкаської області 

Ф. Р-4424. Відділ культури виконавчого комітету Ротмистрівської районної Ради депутатів 

трудящих, с. Ротмистрівка Ротмистрівського району Черкаської області 

Ф. Р-2942. Відділ культури виконавчого комітету Смілянської районної Ради народних 

депутатів, м. Сміла  Черкаської області 

Ф. Р-4350. Відділ культури виконавчого комітету Тальнівської районної Ради народних 

депутатів, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-4389. Відділ культури виконавчого комітету Уманської районної Ради народних 

депутатів, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-3873. Відділ культури виконавчого комітету Христинівської районної Ради народних 

депутатів, м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-2623. Відділ кінофікації і кінопрокату виконавчого комітету Черкаської обласної 

Ради  депутатів трудящих,  м. Черкаси Черкаської області 
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Ф. Р-4299. Відділ культури виконавчого комітету Черкаської районної Ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-874. Відділ культури виконавчого комітету Чигиринської районної Ради народних 

депутатів, м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-890. Відділ кінофікації виконавчого комітету Чигиринської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Чигирин Кіровоградської  області 

Ф. Р-5366. Відділ культури виконавчого комітету Чорнобаївської районної Ради народних 

депутатів, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

Ф. Р-5367. Відділ культурно-освітньої роботи виконавчого комітету Чорнобаївської 

районної Ради депутатів трудящих, с. Чорнобай Чорнобаївського району 

Полтавської області 

Ф. Р-2182. Відділ культури виконавчого комітету Шполянської районної Ради народних 

депутатів, м. Шпола Черкаської області 

Ф. Р-5706. Відділ культурно-освітніх установ виконавчого комітету Шполянської районної 

Ради депутатів трудящих, м. Шпола Черкаської області 

Ф. Р-5346. Відділ культурно-освітньої роботи виконавчого комітету Шрамківської 

районної Ради депутатів трудящих, с. Шрамківка Шрамківського району 

Полтавської області 

Ф. Р-5347. Відділ культури виконавчого комітету Шрамківської районної Ради народних 

депутатів, с. Шрамківка Шрамківського  району Черкаської області 

 

Міські 

 

Ф. Р-2692. Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської Ради народних 

депутатів, м. Сміла  Черкаської області 

Ф. Р-3071. Відділ культури виконавчого комітету Уманської міської Ради народних 

депутатів, м. Умань  Черкаської області 

Ф. Р-5368. Відділ культурно-освітньої роботи виконавчого комітету Уманської міської 

Ради  депутатів трудящих, м. Умань Київської області 

Ф. Р-5554. Відділ культури виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних 

депутатів, м. Черкаси  Черкаської області 

 

Контора  кінопрокату 

 

Ф. Р-3238. Черкаська обласна контора по прокату кінофільмів Головного управління 

кінофікації і кінопрокату Комітету по кіноматографії при раді Міністрів УРСР, 

м. Черкаси Черкаської області 

 

Будинки  народної  творчості  і  художньої  самодіяльності 

 

Ф. Р-1753. Золотоніський окружний  «Селянський будинок», м. Золотоноша 

Золотоніського округу 

Ф. Р-230. Черкаський центральний робітничий клуб Черкаської окружної  ради 

професійних спілок,  м.Черкаси Шевченківського (Черкаського)  округу 

Ф. Р-427. Черкаський центральний робітничий клуб промислової кооперації, м. Черкаси 

Київської області 

Ф. Р-2624. Обласний науково-методичний центр народної творчості і культурно-освітньої 

роботи управління культури виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 
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Будинки  культури 

 

Ф. Р-1497. Уманський районний Будинок культури, м. Умань Київської області 

 

Музеї 

 

Ф. Р-5227. Шевченківський літературно-меморіальний музей Т.Г.Шевченка Міністерства 

культури УРСР, с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-1750. Золотоніський музей відділу народної освіти Золотоніського повітового 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Золотоноша Полтавської губернії 

Ф. Р-379. Смілянський народний музей відділу народної освіти Черкаського повітового 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м-ко Сміла Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-4529. Уманський краєзнавчий музей Київського обласного комітету у справах 

культурно-освітніх установ, м. Умань Київської області 

Ф. Р-229. Черкаський окружний музей відділу народної освіти Черкаського окружного 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських  і червоноармійських  

депутатів, м. Черкаси Черкаського округу Київської губернії 

 

Бібліотека 

 

Ф. Р-2448. Городищенська районна бібліотека для дорослих, м. Городище Київської 

області 

 

 Установи  мистецтва 

 

Ф. Р-1892. Черкаський державний обласний український музично-драматичний театр ім. 

Т.Г.Шевченка  управління культури виконавчого комітету  Черкаської обласної 

Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5369. Черкаський обласний театр ляльок управління культури виконавчого комітету  

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Черкаси  

Черкаської області 

Ф. Р-3998. Черкаська обласна філармонія управління культури виконавчого комітету  

Черкаської обласної ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-510. Народний хор, с. Будище Звенигородського повіту Київської губернії 

 

 Органи і установи  друку 

 

Ф. Р-2569. Управління у справах друку, видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2911. Черкаська обласна контора книжкової  торгівлі Українського  об’єднання 

книжкової торгівлі «Укркнига», м. Черкаси Черкаської  області 

Ф. Р-4502. Черкаське обласне управління по охороні державних таємниць у пресі та інших 

засобах масової інформації Державного комітету України по охороні  

державних таємниць у пресі та інших  засобах масової інформації, м. Черкаси 

Черкаської області 
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Ф. Р-4178. Обласна редакційна колегія тому «Історія міст і сіл  Української РСР. 

Черкаська область», м. Черкаси Черкаської області 

 

Редакції  газет 

 

Ф. Р-4087. Редакція газети «Нове село» - орган Бабанського райкому Компартії України і 

районної ради депутатів трудящих, с. Бабанка Бабанського району Черкаської 

області 

Ф. Р-4812. Редакція газети «Ленінський шлях» - орган Буцького райкому Компартії 

України і районної ради депутатів трудящих, с. Буки Буцького району 

Черкаської області 

Ф. Р-5516. Редакція газети «Колгоспні лани» - орган Городищенського райкому Компартії 

України і районної ради народних депутатів, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-5011. Редакція газети «Прапор Жовтня» - орган Драбівського райкому Компартії 

України і районної ради депутатів трудящих, смт. Драбів Драбівського району 

Черкаської області 

Ф. Р-4359. Редакція газети «Світло комунізму» - орган Жашківського райкому Компартії 

України і районної ради депутатів трудящих, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-4103. Редакція газети «Шевченків край» - орган Звенигородського райкому Компартії 

України і районної ради народних депутатів, м. Звенигородка Черкаської 

області 

Ф. Р-4569. Редакція газети «Прапор Леніна» - орган Золотоніського райкому Компартії 

України і районної ради депутатів трудящих, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-5042. Редакція газети «Трудова слава» - орган Кам’янського райкому Компартії 

України і районної ради народних депутатів, м. Кам’янка  Черкаської області 

Ф. Р-4740. Редакція газети «Дніпрова зірка» - орган Канівського міського комітету 

Компартії України, міської  і районної Рад народних депутатів, м. Канів 

Черкаської області 

Ф. Р-4620. Редакція газети «Авангард» - орган Катеринопільського райкому Компартії 

України і районної Ради народних депутатів, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського  району Черкаської області 

Ф. Р-4329. Редакція газети «Ленінським шляхом» - орган Корсунь-Шевченківського 

райкому Компартії України і районної Ради народних депутатів, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-4088. Редакція газети «Колгоспні лани» - орган Ладижинського райкому Компартії 

України і районної Ради депутатів трудящих, с. Ладижинка Ладижинського 

району Черкаської області 

Ф. Р-4369. Редакція газети «Червоний Жовтень» - орган Лисянського райкому Компартії 

України і районної Ради народних депутатів, смт. Лисянка Лисянського району 

Черкаської області 

Ф. Р-4811. Редакція газети «Промінь комунізму» - орган Маньківського райкому 

Компартії України і районної Ради  народних депутатів, смт.Маньківка 

Маньківського  району Черкаської області 

Ф. Р-4404. Редакція газети «Трибуна колгоспника» - орган Мокрокалигірського райкому 

Компартії України і районної Ради депутатів трудящих, с. Мокра Калигірка 

Мокрокалигірського району Черкаської області 

Ф. Р-4637. Редакція газети «Зоря» - орган Монастирищенського райкому Компартії 

України і районної Ради народних депутатів, смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 
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Ф. Р-2702. Редакція газети «Зоря» - орган Смілянського міського комітету Компартії 

України і районної Ради депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-2714. Редакція газети «Червоний стяг» - орган Смілянського районного і міського 

комітетів Компартії України, районної і міської Рад народних депутатів,  

м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-3074. Редакція газети «Уманська зоря» - орган Уманського районного і міського 

комітетів Компартії України, районної і міської Рад народних депутатів,  

м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5709. Редакція газети «Трибуна хлібороба» - орган Христинівського райкому 

Компартії України і районної Ради  народних депутатів, м. Христинівка 

Черкаської області 

Ф. Р-2516. Обласна редакція газети «Молодь Черкащини», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2726. Редакція газети «Шлях революції» - орган Черкаського повітового комітету 

КП(б)У, повітового виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і  

червоноармійських депутатів та повітового бюро профспілки, м. Черкаси 

Київської губернії 

Ф. Р-4319. Редакція газети «Черкаська правда» - орган Черкаського обкому Компартії 

України і обласної Ради народних депутатів,  м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4735. Редакція газети «Серп і молот» - орган Черкаського райкому Компартії України 

і районної Ради депутатів трудящих,  м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4301. Редакція газети «Зоря комунізму» - орган Чигиринського райкому Компартії 

України і районної Ради народних депутатів,  м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-5362. Редакція газети «Світлий шлях» - орган Чорнобаївського райкому Компартії 

України і районної Ради депутатів трудящих,  смт. Чорнобай Чорнобаївського 

району  Черкаської області 

Ф. Р-2300. Редакція газети «Шполянські вісті» - орган Шполянського райкому Компартії 

України і районної Ради депутатів трудящих,  м. Шпола Черкаської області 

Ф. Р-5771. Редакція газети «Шлях до комунізму» - орган Шрамківського райкому 

Компартії України і районної Ради депутатів трудящих,  с. Шрамківка 

Шрамківського району  Черкаської області 

 

Типографії 

 

Ф. Р-4144. Смілянська міська типографія управління по друку виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-268. Черкаська  четверта державна типографія, м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-479. Типографія Черкаського кооперативу «Допомога школі», м. Черкаси 

Кременчуцької губернії 

Ф. Р-3236. Черкаська обласна типографія ім. газети «Правда» управління у справах 

видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі виконавчого комітету Черкаської 

обласної ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

 

 Охорона  здоров’я 

 

Ф. Р-4335. Аптечне управління виконавчого комітету Черкаської  обласної ради народних 

депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4581. Черкаське  обласне бюро судово-медичної експертизи відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси 

Черкаської області 
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Ф. Р-2670. Черкаський обласний Будинок санітарної освіти, м. Черкаси Черкаської області 

 

          Відділи  охорони  здоров’я  виконкомів 

 

Ф. Р-2570. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

 

Окружні 

 

Ф. Р-1738. Відділ охорони здоров’я Золотоніського окружного виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша 

Золотоніського округу 

Ф. Р-132. Інспектура охорони здоров’я Шевченківського (Корсуньского) окружного 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Корсунь Шевченківського (Корсунського) округу 

Ф. Р-133. Інспектура охорони здоров’я Шевченківського (Черкаського) окружного 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

 

Повітові 

 

Ф. Р-146. Відділ охорони здоров’я Шевченківського (Богуславського) виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,  

м. Богуслав Шевченківського повіту Київської губернії 

Ф. Р-1732. Відділ охорони здоров’я Золотоніського виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Золотоноша  

Полтавської губернії 

Ф. Р-2789. Відділ охорони здоров’я Уманського виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Умань Київської губернії 

Ф. Р-147. Відділ охорони здоров’я Черкаського виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-2527. Відділ охорони здоров’я Чигиринського виконавчого комітету Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Чигирин Київської губернії 

 

Районні 

 

Ф. Р-5821. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Бабанської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Бабанка Бабанського району Черкаської області 

Ф. Р-4814. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Буцької районної Ради депутатів 

трудящих, с. Буки Буцького району Черкаської області 

Ф. Р-5540. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Вільшанської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Вільшана Вільшанського району Київської області 

Ф. Р-4776. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Гельмязівської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області 

Ф. Р-1767. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Городищенської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Городище Городищенського району Київськоїобласті 

Ф. Р-1227. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Драбівської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Драбів Драбівського району Полтавської області 
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Ф. Р-4358. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Жашківської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-4775. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Золотоніської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-5603. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Іркліївської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району Черкаської області 

Ф. Р-5043. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Кам’янської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Кам’янка Кіровоградської області 

Ф. Р-5335. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Канівської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-3570. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Катеринопільської районної 

Ради депутатів трудящих, смт. Катеринопіль Катеринопільського району 

Черкаської області 

Ф. Р-4553. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Корсунь-Шевченківської 

районної Ради депутатів трудящих, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської 

області 

Ф. Р-5822. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Ладижинської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської області 

Ф. Р-5074. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Смілянської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-5114. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Тальнівської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-1439. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Уманської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4760. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Христинівської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-410. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-856. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Чигиринської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-1084. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Чорнобай районної Ради 

депутатів трудящих, с. Чорнобай Чорнобаївського  району Черкаської області 

Ф. Р-2192. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Шполянської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Шпола Черкаської області 

Ф. Р-1961. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Шрамківської районної Ради 

депутатів трудящих, с. Шрамківка Шрамківського району  району Черкаської 

області 

 

Міські 

 

Ф. Р-2694. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Смілянської міської Ради 

народних депутатів, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-1430. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Уманської міської Ради 

народних депутатів, м. УманьЧеркаської області 

Ф. Р-3120. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської міської Ради 

народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 
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Лікарні 

 

Ф. Р-4777. Гельмязівська районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Гельмязівської районної Ради депутатів трудящих, с. Гельмязів 

Гельмязівського району Полтавської області 

Ф. Р-4971. Городищенська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-4769. Драбівська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-4546. Жашківська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих,  

м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-5952. Звенигородська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

м. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-635. Золотоніська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-4334. Камянська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих,  

м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-5388. Канівська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Канів  

Черкаської області 

Ф. Р-3569. Катеринопільська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

смт. Катеринопіль Катеринопільського  Черкаської області 

Ф. Р-4552. Корсунь-Шевченківська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-4293. Лисянська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

смт. Лисянка  Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-4808. Маньківська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Ф. Р-4432. Монастрищенська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

смт. Монастирище Монастирищенського Черкаської області 

Ф. Р-5076. Смілянська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Сміла 

Черкаської області 

Ф. Р-5113. Тальніська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Тальне  

Черкаської області 
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Ф. Р-4385. Уманська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, м. Умань  

Черкаської області 

Ф. Р-4761. Христинівська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-613. Черкаська міська  лікарня № 1 відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Черкаської міської Ради народних депутатів, м. Черкаси 

Ф. Р-1911. Черкаська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, м. Черкаси 

Ф. Р-2604. Черкаська обласна лікарня лікувально-санаторного управління  відділу охорони 

здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2707. Черкаська обласна психіатрична трудова колонія управління відділу охорони 

здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

с. Мале Старосілля  Смілянського  району Черкаської області 

Ф. Р-4315. Черкаська обласна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Черкаської обласної Ради народних депутатів,  м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4472. Черкаська психіатрична лікарня № 1 відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-5570. Черкаська міська лікарня № 3 відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Черкаської міської Ради народних депутатів,  м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-880. Чигиринська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

м.Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-4080. Чорнобаївська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,   

смт. Чорнобай Черкаської області 

Ф. Р-2843. Шполянська центральна районна лікарня ім. братів  М.І. і А.І.Коломійченків 

відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради 

народних депутатів,  м. Шпола Черкаської області 

Ф. Р-5561. Шрамківська центральна районна лікарня відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Шрамківської Ради депутатів трудящих,  с. Шрамківка 

Шрамківського району  Черкаської області 

 

Лікувально-харчувальний пункт 

 

Ф. Р-2546. Бобринський лікувально-харчувальний пункт Київської районної комісії по 

евакуації населення, ст. Бобринська Південно-Західної залізниці 

 Поліклініки 

 

Ф. Р-233. Смілянська  робітничо-селянська поліклініка, м. Сміла Київської області 

Ф. Р-5576. Черкаська обласна стоматилогічна поліклініка відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

м. Черкаси Черкаської області 
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 Диспансери 

 

Ф. Р-583. Черкаський обласний шкіряно-венерологічний диспансер відділу охорони 

здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, 

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2672. Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер відділу охорони 

здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, с. 

Геронимівка Черкаського району Черкаської області 

Ф. Р-4098. Черкаський обласний психоневрологічний диспансер відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4317. Черкаський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер відділу охорони 

здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів, 

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4382. Черкаський обласний онкологічний диспансер відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5587. Черкаський обласний наркологічний диспансер відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської обласної Ради народних депутатів,  

м. Черкаси Черкаської області 

 

 Курортне  управління,  санаторії 

 

Ф. Р-1891. Соснівське курортне управління Головного курортного управління 

Міністерства охорони здоров’я УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-1237. Драбівський кістково-туберкульозний санаторій, с. Драбів Драбівського району 

Черкаської області 

Ф. Р-5098. Звенигородський  міжколгоспний санаторій «Радон», хут. Червоний 

Звенигородського району  Черкаської області 

Ф. Р-2632. Черкаський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Руська 

Поляна»  відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Черкаської обласної 

Ради народних депутатів, с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської 

області 

Ф. Р-1872. Туберкульозний санаторій № 3 Соснівського курортного управління,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2193. Соснівський туберкульозний санаторій № 1 «Дніпро»  Української промислової 

страхової ради, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2705. Туберкульозний санаторій «Промінь»  Управління санаторіями Міністерства 

охорони здоров’я УРСР, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2706. Туберкульозний санаторій «Сосняк»  Київського теритоіального Управління 

санаторіями Міністерства охорони здоров’я УРСР, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-4578. Соснівський туберкульозний санаторій «Першотравневий»  Головного 

управління спеціалізованих санаторіїв Міністерства охорони здоров’я УРСР,  

м. Черкаси Черкаської області 

 Будинки  відпочинку 

 

Ф. Р-512. Будинок відпочинку відділу охорони здоров’я Шевченківського (Корсунського)  

окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і 
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червоноармійських депутатів, с. Козацьке Звенигородського району 

Корсунського округу Київської губернії 

Ф. Р-2467. Леськівський  будинок відпочинку – спеціальний санаторійтубсанаторій  

Українського управління курортів санаторіїв і будинків відпочинку,  

с. Леськове Монастирищенського району Черкаської області 

Ф. Р-232. Будинок відпочинку Центрального комітету професійної спілки працівників 

річкового транспорту, Черкаси-Соснівка Київської області 

 

 Станції 

 

Ф. Р-1909. Черкаська районна малярійна станція відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Черкаської  районної Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Київської 

області 

Ф. Р-2655. Черкаська обласна санітарно-епідеміологічна станція відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської  обласної Ради народних депутатів,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2675. Черкаська обласна станція переливання  крові відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Черкаської  обласної Ради народних депутатів,  

м. Черкаси Черкаської області 

 

 Фізкультура.  Спорт 

 

           Комітет  по  фізкультурі  і спорту  виконкомів 

 

Ф. Р-5077. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті Смілянської 

районної Ради депутатів трудящих,  м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-2664. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті Черкаської 

обласної Ради народних депутатів,  м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-3240. Комітет по фізичній культурі і спорту при виконавчому комітеті Черкаської 

міської Ради народних депутатів,  м. Черкаси Черкаської області 

 

          Ради  добровільних  спортивних  товариств 

 

Ф. Р-2548. Черкаська міжрайонна рада добровільного спортивного товариства «Спартак», 

м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-2549. Черкаська обласна рада добровільного спортивного товариства «Спартак»,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2591. Черкаська обласна рада добровільного спортивного товариства «Авангард»,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2592. Черкаська обласна рада добровільного спортивного товариства «Іскра»,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2593. Черкаська обласна рада студентського спортивного товариства «Буревісник»,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2608. Черкаська обласна рада кооперативно-профспілкового фізкультурно- 

спортивного товариства «Колос», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2610. Черкаська обласна рада Всесоюзного фізкультурно-спортивного ордена Леніна 

товариства «Динамо», м. Черкаси Черкаської області 
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Ф. Р-3257. Черкаська обласна рада спілки спортивних товариств і організацій Української 

республіканської Ради Всесоюзного фізкультурно-спортивного ордена Леніна 

товариства «Динамо»,   м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-3884. Черкаська  міжрайонна рада Всесоюзного ордена Трудового Червоного 

Прапора добровільного спортивного товариства «Трудові резерви», м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-5577. Черкаська  міжрайонна рада добровільного спортивного товариства 

професійних спілок,  м. Черкаси Черкаської області 

 

 

 Соціальне  забезпечення 

 

            Відділи,  інспектури  соціального і державного  забезпечення  виконкомів   

 

Окружні 

 

Ф. Р-1742. Відділ  соціального забезпечення Золотоніського окружного виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,  

м. Золотоноша Золотоніського округу 

Ф. Р-126. Інспектура  соціального забезпечення Шевченківського (Корсунського) 

окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Корсунь Київської  губернії 

Ф. Р-127. Інспектура  соціального забезпечення Шевченківського (Черкаського) 

окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) 

округу 

 

Повітові 

 

Ф. Р-1737. Відділ  соціального забезпечення Золотоніського повітового виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,  

м. Золотоноша Полтавської губернії 

Ф. Р-145. Відділ  соціального забезпечення Шевченківського (Корсунського) повітового 

виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів,  м. Корсунь Київської губернії 

Ф. Р-2788. Відділ  соціального забезпечення Уманського повітового виконавчого комітету 

Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,  м. Умань Київської 

губернії 

Ф. Р-144. Відділ  соціального забезпечення Черкаського повітового виконавчого комітету 

Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,   

м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-1059. Відділ  соціального забезпечення Чигиринського повітового виконавчого 

комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів,   

м. Чигирин Кременчуцької губернії 

 

Обласний 

 

Ф. Р-2588. Відділ соціального  забезпечення  виконавчого комітету Черкаської обласної 

Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 
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Районні 

 

Ф. Р-4083. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Бабанської  районної  

Ради депутатів трудящих, с. Бабанка Бабанського району Черкаської області 

Ф. Р-5132. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Буцької  районної  Ради 

депутатів трудящих, с. Буки Буцького району Черкаської області 

Ф. Р-3639. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Вільшанської  районної  

Ради депутатів трудящих, с. Вільшана Вільшанського району Черкаської 

області 

Ф. Р-5285. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Гельмязівської  

районної  Ради депутатів трудящих, с. Гельмязів Гельмязівського району 

Полтавської області 

Ф. Р-2461. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Городищенської  

районної  Ради депутатів трудящих, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-1233. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Драбівської  районної  

Ради депутатів трудящих, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-3910. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Жашківської  районної  

Ради депутатів трудящих, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-4876. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Звенигородської  

районної  Ради депутатів трудящих, м. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-627. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Золотоніської  районної  

Ради депутатів трудящих, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-1172. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Іркліївської  районної  

Ради депутатів трудящих, с. Іркліїв Іркліївського району Черкаської області 

Ф. Р-3022. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Кам’янської  районної  

Ради народних депутатів, м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-5336. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Канівської  районної  

Ради депутатів трудящих, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-5171. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Катеринопільської 

районної  Ради депутатів трудящих, смт. Катеринопіль Катеринопільського 

району Черкаської області 

Ф. Р-1965. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Ковалівської  районної  

Ради депутатів трудящих, с. Ковалівка Ковалівського району Полтавської 

області 

Ф. Р-3617. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Корсунь-

Шевченківської  районної  Ради депутатів трудящих, м. Корсунь-

Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-4084. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Ладижинської  

районної  Ради депутатів трудящих, с. Ладижинка Ладижинського району 

Черкаської області 

Ф. Р-3025. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Лисянської  районної  

Ради депутатів трудящих, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-5140. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Маньківської  районної  

Ради народних депутатів, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської 

області 

Ф. Р-4631. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Мокрокалигірської  

районної  Ради депутатів трудящих, с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського 

району Київської області 
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Ф. Р-4065. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Монастирищенської  

районної  Ради депутатів трудящих, смт. Монастирище Монастирищенського 

району Черкаської області 

Ф. Р-2939. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Смілянської  районної  

Ради депутатів трудящих, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-4022. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Тальнівської  районної  

Ради депутатів трудящих, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-1493. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Уманської  районної  

Ради депутатів трудящих, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4490. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Христинівської  

районної  Ради депутатів трудящих, м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-2573. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Черкаської районної  

Ради народних депутатів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5473. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Придніпровської  

районної  Ради депутатів трудящих міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-5484. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Соснівської  районної  

Ради депутатів трудящих міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-886. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Чигиринської  районної  

Ради депутатів трудящих, м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-1092. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Чорнобаївської  

районної  Ради депутатів трудящих, смт. Чорнобай Чорнобаївського району 

Черкаської області 

Ф. Р-2290. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Шполянської  районної  

Ради народних депутатів, м. Шпола Черкаської області 

Ф. Р-3244. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Шрамківської  

районної  Ради депутатів трудящих, с. Шрамківка Шрамківського району 

Черкаської області 

 

Міські 

 

Ф. Р-5541. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Городищенської 

міської  Ради депутатів трудящих, м. Городище  Черкаської області 

Ф. Р-4727. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Золотоніської міської  

Ради депутатів трудящих, м. Золотоноша  Черкаської області 

Ф. Р-2691. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Смілянської міської  

Ради депутатів трудящих, м. Сміла  Черкаської області 

Ф. Р-1472. Відділ  соціального забезпечення виконавчого комітету Уманської міської  

Ради депутатів трудящих, м. Умань  Черкаської області 

Ф. Р-3117. Відділ державного соціального забезпечення виконавчого комітету Черкаської 

міської  Ради депутатів трудящих, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-3119. Відділ державного соціального забезпечення виконавчого комітету Черкаської 

міської  Ради депутатів трудящих, м. Черкаси  Черкаської області 

 

 Комітети,  комісії,  товариства   соціальної  допомоги 

 

Ф. Р-5779. Відділ державної допомоги  багатодітним  і одиноким  матерям  фінансового 

відділу виконавчого комітету Чигиринської районної ради депутатів трудящих, 

м. Чигирин  Кіровоградської  області 
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Ф. Р-2743. Шевченківський окружний комітет допомоги  жертвам  інтервенції, м. Корсунь 

Київської губернії 

Ф. Р-2821. Уповноважений Київської районної комісії єврейського громадського комітету 

по наданню допомоги  постраждалим від погромів по Черкаському району,  

м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-2834. Уповноважений Київської районної комісії єврейського громадського комітету 

по наданню допомоги  постраждалим від погромів по Чигиринському району,  

м. Чигирин Київської губернії 

 

Партизанські  комісії 

 

Ф. Р-1692. Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при 

Бирлівському районному виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Бирлівка Бирлівського району  Харківської 

області 

Ф. Р-1691. Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при 

Драбівському районному виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, с. Драбів Драбівського району  Харківської 

області 

Ф. Р-2142. Комісія по обліку у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан 

при Корсунському районному виконавчому комітеті Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Корсунь  Київської області 

Ф. Р-461. Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при 

Мошенському районному військовому комісаріаті, с. Мошни Мошенського 

району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-463. Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан ім. 

П.І.Петровського районному виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, м. Городище ім. П.І.Петровського Київської 

області 

Ф. Р-462. Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при 

Черкаському районному виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, м. Черкаси Київської  області 

Ф. Р-2141. Комісія по обліку у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан 

при Шевченківському (Черкаському) окружному військовому комісаріаті,  

м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-1693. Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при 

Чорнобаївському районному виконавчому комітеті Рад робітничих, селянських 

і червоноармійських депутатів, с. Чорнобай Чорнобаївського району  

Полтавської області 

 

 

 Громадські  організації 

 

 

               Професійні  спілки 

 

Ради,  секретаріати,  бюро  профспілок 

 

Обласні 
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Ф. Р-2561. Черкаська обласна рада професійних спілок, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2562. Черкаська обласна промислова рада професійних спілок, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-2563. Черкаська обласна сільська рада професійних спілок, м. Черкаси Черкаської 

області 

 

 

Окружні 

 

Ф. Р-1702. Золотоніська окружна рада професійних спілок, м. Золотоноша Полтавської 

губернії 

Ф. Р-234. Шевченківське (Корсунське) окружне бюро професійних спілок, м. Корсунь 

Київської губернії 

Ф. Р-235. Шевченківська (Черкаська) окружна рада професійних спілок, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу 

 

Повітові 

 

Ф. Р-720. Уповноважений Богуславського  повітового бюро професійних спілок по 

Корсунському району, м. Корсунь Київської губернії 

Ф. Р-2522. Центральне бюро  професійних спілок Уманської  повітової Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Умань Київської губернії 

Ф. Р-2835. Уманське повітове  професійних спілок Уманської  повітової Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Умань Київської губернії 

Ф. Р-262. Черкаське повітове  професійних спілок Уманської  повітової Ради робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси Київської губернії 

 

Районні 

 

Ф. Р-241. Вільшанський районний секретаріат професійних спілок, с. Вільшана 

Вільшанського району Черкаського округу 

Ф. Р-1700. Золотоніський районний секретаріат професійних спілок, м. Золотоноша  

Шевченківського округу 

Ф. Р-1698. Іркліївський районний секретаріат професійних спілок, с. Іркліїв Іркліївського 

району Шевченківського округу 

Ф. Р-977. Кам’янський районний секретаріат професійних спілок, м-ко Кам’янка 

Кам’янського району  Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-244. Канівський районний секретаріат професійних спілок, м. Канів Черкаського 

округу 

Ф. Р-240. Корсунський районний секретаріат професійних спілок, м. Корсунь 

Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-243. Матусівський районний секретаріат професійних спілок, с. Матусів 

Матусівського району Черкаського округу 

Ф. Р-242. Мокрокалигірський районний секретаріат професійних спілок, с. Мокра 

Калигірка Мокрокалишірського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-245. Стеблівський районний секретаріат професійних спілок, с. Стеблів 

Стеблівського району Черкаського округу 



3036 

 

Ф. Р-238. Таганчанський районний секретаріат професійних спілок, м-ко Таганча 

Таганчанського району Шевченківського округу 

Ф. Р-236. Мошенська районна рада професійних спілок, с. Мошни Черкаського району 

Київської області 

Ф. Р-237. Черкаська районна рада професійних спілок, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-239. Шполянський районний секретаріат професійних спілок, м. Шпола Черкаського 

округу 

 

Міські 

 

Ф. Р-4526. Смілянська міська рада професійних спілок, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-4525. Уманська міська рада професійних спілок, м. Умань Черкаської області  

         Галузеві  комітети  профспілок  працівників 

 

- Державних установ 

 

Ф. Р-4959. Городищенський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-5431. Драбівський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ, смт. Драбів Драбівського  району Черкаської області 

Ф. Р-5526. Жашківський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-4726. Золотоніський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-4676. Кам’янський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ, м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-4744. Канівський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-4629. Катеринопільський районний комітет професійної спілки працівників 

державних установ, смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської 

області 

Ф. Р-4787. Корсунь-Шевченківський районний комітет професійної спілки працівників 

державних установ, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-4161. Лисянський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 

Ф. Р-5503. Маньківський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Ф. Р-4846. Монастирищенський районний комітет професійної спілки працівників 

державних установ, смт. Монастирище Монастирищенського району 

Черкаської області 

Ф. Р-2710. Смілянський міський комітет професійної спілки працівників державних 

установ, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-4123. Смілянський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-3112. Уманський міський комітет професійної спілки працівників державних установ, 

м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5459. Уманський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ, м. Умань Черкаської області 
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Ф. Р-4885. Христинівський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ, м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-2556. Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників державних 

установ, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2578. Черкаський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4000. Чигиринський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ, м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-4967. Чорнобаївський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ, смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

Ф. Р-5374. Шполянський районний комітет професійної спілки працівників державних 

установ, м. Шпола Черкаської області 

 

 

-  Фінансових  і  банківських 

 

Ф. Р-1660. Черкаський обласний комітет професійної спілки фінансових і банківських 

працівників, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2557. Черкаський районний комітет професійної спілки фінансових і банківських 

працівників, м. Черкаси Київської області 

 

-  Електроенергетичної,  вугільної,  нафтохімічної  і  машинобудівної  промисловості 

 

Ф. Р-3256. Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників енергетики і 

електротехнічної промисловості, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-3710. Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників нафтової, 

хімічної і газової  промисловості, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4524. Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників 

машинобудування і приладобудування, м. Черкаси Черкаської області 

 

-  Деревообробної  промисловості 

 

Ф. Р-1701. Золотоніський  повітовий відділ  професійної спілки  деревообробників,  

м. Золотоноша Кременчуцької губернії 

Ф. Р-248. Фабрично-заводський комітет професійної спілки працівників деревообробної 

промисловості Черкаської фанерної фабрики, м. Черкаси Черкаського округу 

Ф. Р-460. Шевченківське (Черкаське) окружне відділення професійної спілки  

працівників деревообробної промисловості Черкаської фанерної фабрики,  

м. Черкаси  Шевченківського (Черкаського ) округу 

 

-  Легкої  (швейної,  шкіряної)  промисловості 

 

Ф. Р-421. Корсунський містечковий комітет професійної спілки працівників швейної 

промисловості, м. Корсунь Київської губернії 

Ф. Р-3250. Шевченківське окружне відділення професійної спілки працівників шкіряної 

промисловості, м. Корсунь Київської губернії 

Ф. Р-254. Шевченківське (Черкаське) окружне відділення професійної спілки працівників 

швейної  промисловості, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 
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Ф. Р-258. Черкаське окружне відділення професійної спілки працівників шкіряної 

промисловості, м. Черкаси Черкаського округу 

Ф. Р-259. Черкаське повітове відділення професійної спілки працівників швейної  

промисловості, м. Черкаси Київської  губернії 

Ф. Р-260. Черкаське повітове відділення професійної спілки працівників і службовців 

шкіряного виробництва, м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-3251. Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників текстильної і 

легкої промисловості, м. Черкаси Черкаської області 

 

-  Харчової  та  харчосмакової  промисловості 

 

Ф. Р-2837. Буцький районний комітет професійної спілки працівників харчосмакової 

промисловості, м-ко Буки Уманського округу Київської губернії 

Ф. Р-1699. Фабрично-заводський районний комітет професійної спілки працівників і 

службовців харчової промисловості  Гельмязівського  млина, м. Золотоноша 

Полтавської губернії 

 

Ф. Р-1743. Золотоніський повітовий відділ Всеросійської професійної спілки працівників  і 

службовців харчової промисловості «Харчовик», м. Золотоноша Кременчуцької 

губернії 

Ф. Р-2817. Шевченківський окружний комітет професійної спілки працівників  

харчосмакової промисловості, м. Корсунь Київської губернії 

Ф. Р-2868. Корсунське повітове відділення  професійної спілки працівників  

харчосмакової промисловості, м. Корсунь Київської губернії 

Ф. Р-2144. Шевченківський (Черкаський) окружний комітет професійної спілки 

«Харчосмак», м. Черкаси  Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-2616. Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників харчової 

промисловості, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2870. Черкаське окружне відділення професійної спілки працівників харчової 

промисловості  «Харчосмак», м. Черкаси Київської  губернії 

 

-  Місцевого і комунального господарства 

 

Ф. Р-5953. Звенигородський районний комітет професійної спілки працівників місцевої 

промисловості і комунально-побутових підприємств, м. Звенигородка  

Черкаської області 

Ф. Р-526. Шевченківське (Корсунське) окружне відділення професійної спілки 

працівників комунального господарства, м. Корсунь Київської губернії 

Ф. Р-247. Фабрично-заводський комітет професійної спілки працівників комунального 

господарства електростанції, м. Сміла Шевченківського  (Черкаського) округу 

Ф. Р-5523. Смілянський міський комітет професійної спілки працівників місцевої 

промисловості і комунально-побутових підприємств, м. Сміла Черкаської 

області 

Ф. Р-5450. Уманський міський комітет професійної спілки працівників місцевої 

промисловості і комунально-побутових підприємств, м. Умань Черкаської 

області 

Ф. Р-257. Шевченківський (Черкаський) окружний відділ професійної спілки працівників 

комунального господарства, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 
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Ф. Р-2543. Черкаський обласний комітет  професійної спілки працівників  місцевої 

промисловості, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2544. Черкаський обласний комітет  професійної спілки працівників  комунального 

господарства, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2545. Черкаський обласний комітет  професійної спілки працівників  місцевої 

промисловості і комунально-побітових підприємств, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-2801. Місцевий комітет професійної спілки працівників місцевої промисловості і 

комунально-побутових підприємств при Черкаській обласній проектно-

кошторисній конторі, м. Черкаси Черкаської області 

 

-  Сільського  і  лісового господарства 

 

Ф. Р-5199. Городищенська районна Рада професійної спілки працівників 

агропромислового комплексу, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-4297. Драбівський районний комітет професійної спілки працівників сільського 

господарства, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-3909. Жашківський районний комітет професійної спілки працівників і службовців  

сільського господарства і заготівель, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-2744. Звенигородський повітовий комітет професійної спілки працівників землі і 

лісу, м. Звенигородка Київської губернії 

Ф. Р-3836. Звенигородська районна Рада голів профспілкових організацій  

агропромислового комплексу, м. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-4273. Золотоніська районна професійної спілки працівників  агропромислового 

комплексу, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-976. Кам’янський районний комітет професійної спілки працівників  землі і лісу,  

м-ко Кам’янка Кам’янського району  Черкаського округу 

Ф. Р-4672. Кам’янська районна Рада професійної спілки  працівників  агропромислового 

комплексу, м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-4594. Канівський районний комітет професійної спілки працівників і службовців 

сільського господарства і заготівель, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-2755. Робітничий комітет Всеросійської  професійної спілки працівників і службовців 

землі і лісу при Таганчанському лісництві, м-ко Таганча Канівського повіту 

Київської губернії 

Ф. Р-4011. Катеринопільський районний комітет професійної спілки працівників 

агропромислового комплексу, смт. Катеринопіль Катеринопільського району 

Черкаської області 

Ф. Р-2753. Шевченківський окружний відділ Всеросійської  професійної спілки 

працівників землі і  лісу, м. Корсунь Шевченківського округу 

Ф. Р-2799. Шевченківський повітовий відділ Всеросійської  професійної спілки 

працівників землі і  лісу, м. Корсунь Київської губернії 

Ф. Р-4555. Корсунь-Шевченківський районний комітет професійної спілки працівників 

агропромислового комплексу, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-4378. Лисянський районний комітет професійної спілки працівників сільського 

господарства, смт. Лисянка Лисянського району  Черкаської області 

Ф. Р-4504. Маньківський районний комітет професійної спілки працівників сільського 

господарства, смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 
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Ф. Р-4062. Монастирищенський районний комітет професійної спілки працівників 

сільського господарства, смт. Монастирище Монастирищенського району 

Черкаської області 

Ф. Р-422. Смілянський районний комітет Всеукраїнської  професійної спілки працівників 

землі і лісу, м. Сміла Черкаського округу Київської губернії 

Ф. Р-4138. Смілянський районний комітет Всеукраїнської  професійної спілки працівників 

агропромислового  комплексу, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-5116. Тальнівський районний комітет Всеукраїнської  професійної спілки працівників 

і службовців сільського господарства і заготівель, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-2733. Уманський повітовий відділ Всеукраїнської  професійної спілки працівників 

землі і лісу, м. Умань Київської губернії 

Ф. Р-2740. Уманський окружний комітет  професійної спілки сільськогосподарських і 

лісових працівників, м. Умань Уманського округу 

Ф. Р-2827. Уманський окружний відділ Всеукраїнської  професійної спілки працівників 

землі і лісу, м. Умань Уманського округу 

Ф. Р-4989. Уманський районний комітет Всеукраїнської  професійної спілки працівників і 

службовців сільського господарства і заготівель, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4884. Христинівський районний комітет Всеукраїнської  професійної спілки 

працівників і службовців сільського господарства, м. Христинівка Черкаської 

області 

Ф. Р-2550. Шевченківський окружний комітет Всеукраїнської  професійної спілки 

працівників і службовців землі і лісу, м. Черкаси Шевченківського округу 

Ф. Р-2600. Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників сільського 

господарства, м. Черкаси Черкаської області 

 

Ф. Р-2628. Місцевий комітет професійної спілки працівників сільського господарства  і 

заготівель при Черкаській будівельно-монтажній конторі «Укрсільелектробуд», 

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-3122. Черкаський районний комітет комітет професійної спілки працівників 

агропромислового комплексу, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-3255. Черкаський обласний комітет комітет професійної спілки працівників лісових 

галузей, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5759. Черкаський міський комітет комітет професійної спілки працівників 

агропромислового комплексу, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4002. Чигиринський районний комітет комітет професійної спілки працівників 

сільського господарства, м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-1697. Чорнобаївський обласний комітет комітет професійної спілки працівників землі 

і лісу, с. Чорнобай Чорнобаївського району Шевченківського округу 

Ф. Р-5104. Чорнобаївський обласний комітет комітет професійної спілки працівників і 

службовців сільського господарства і заготівель, смт. Чорнобай 

Чорнобаївського району Черкаської області 

Ф. Р-3951. Шполянський обласний комітет комітет професійної спілки працівників і 

службовців сільського господарства і заготівель, м. Шпола Черкаської області 

 

-  Будівництва 

 

Ф. Р-255. Шевченківське (Черкаське) окружне відділення професійної спілки 

будівельних працівників, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 
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Ф. Р-2619. Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників будівництва і 

промисловості будівельних матеріалів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2620. Черкаський груповий комітет професійної спілки працівників міського  і 

сільського будівництва, м. Черкаси Черкаської області 

 

-  Зв’язку,  транспорту  і  автомобільних  шляхів 

 

Ф. Р-2752. Бобринський дільничний комітет професійної спілки працівників і службовців 

залізничного і водного транспорту Південно-Західної  залізниці,  

ст. Бобринська  Канівського  повіту Київської губернії 

Ф. Р-455. Корсунський робітничий комітет професійної спілки працівників зв’язку,  

м. Корсунь Черкаського округу 

Ф. Р-2792. Шевченківське окружне відділення професійної спілки працівників зв’язку,  

м. Корсунь Шевченківського округу 

Ф. Р-2730. Христинівський містечковий комітет професійної спілки працівників і 

службовців залізничного і водного транспорту, ст. Христинівка Київської 

губернії 

Ф. Р-256. Шевченківське (Черкаське)  окружне відділення професійної спілки 

працівників і службовців місцевого транспорту, м. Черкаси Шевченківського 

(Черкаського) округу 

Ф. Р-261. Черкаське повітове відділення відділення професійної спілки працівників і 

службовців місцевого транспорту, м. Черкаси Київської губернії  

Ф. Р-2648. Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників зв’язку,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2649. Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників автотранспорту і 

шосейних доріг, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2650. Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників зв’язку,  

м. Черкаси Черкаської області 

 

-  Торгівлі,  громадського харчування,  споживчої  кооперації 

 

Ф. Р-420. Комітет службовців Городищенської районної  особливої військово-

продовольчої комісії, м. Городище Черкаського повіту Київської губернії 

Ф. Р-5513. Городищенський районний комітет професійної спілки працівників споживчої 

кооперації, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-4591. Драбівський районний комітет професійної спілки працівників торгівлі і  

споживчої кооперації, смт. Драбів Драбівського району  Черкаської області 

Ф. Р-2409. Місцевий комітет профспілкової організації Жашківського пункту 

«Південзаготзерно», с. Жашків Жашківського району Київської області 

Ф. Р-3377. Жашківський   районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-5225. Звенигородський   районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації, м. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-1722. Золотоніський повітовий відділ професійної спілки працівників радянських, 

кооперативних, громадських і торгівельних установ, м. Золотоноша  

Кременчуцької губернії 

Ф. Р-4567. Золотоніський районний комітет професійної спілки працівників споживчої 

кооперації, м. Золотоноша  Черкаської області 
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Ф. Р-5391. Профспілковий комітет Кам’янського районного споживчого товариства (на 

правах районного комітету профспілки), м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-5196. Канівський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-4402. Катеринопільський районний комітет професійної спілки працівників 

державної торгівлі і споживчої кооперації, смт. Катеринопіль 

Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-2754. Шевченківський окружний відділ професійної спілки працівників народного 

харчування, м. Корсунь Київської губернії 

Ф. Р-4670. Корсунь-Шевченківський районний комітет професійної спілки працівників 

споживчої кооперації, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-4375. Лисянський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської 

області 

Ф. Р-5504. Маньківський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації, смт. Маньківка Маньківського району 

Черкаської області 

Ф. Р-4651. Монастирищенський районний комітет професійної спілки працівників 

державної торгівлі і споживчої кооперації, смт. Монастирище 

Монастирищенського району Черкаської області 

Ф. Р-4130. Смілянський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації, м.Сміла Черкаської області 

Ф. Р-5575. Смілянський міський комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-5238. Тальнівський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-2200. Уманський районний комітет професійної спілки працівників споживчої 

кооперації, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5456. Уманський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5572. Уманський міський комітет професійної спілки працівників державної торгівлі 

і споживчої кооперації, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5341. Христинівський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації, м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-459. Шевченківський (Черкаський)  окружний відділу  професійної спілки 

радянських і торгівельних службовців, м. Черкаси Шевченківського 

(Черкаського) округу 

Ф. Р-2677. Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2678. Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників споживчої 

кооперації, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2679. Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і громадського харчування, м. Черкаси  Черкаської області 

Ф. Р-4482. Черкаський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4997. Чигиринський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації, м. Чигирин Черкаської області 
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Ф. Р-4968. Чорнобаївський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації, смт. Чорнобай Чорнобаївського району 

Черкаської області 

Ф. Р-4683. Шполянський районний комітет професійної спілки працівників державної 

торгівлі і споживчої кооперації, м. Шпола Черкаської області 

 

-  Освіти,  вищої  школи  і  наукових  установ 

 

Ф. Р-4962. Городищенська районна Рада голів профкомів  і профорганізаторів працівників 

освіти і науки, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-4588. Драбівський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи і наукових установ, смт. Драбів Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-4547. Жашківський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи і наукових установ, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-4853. Звенигородський районний комітет професійної спілки працівників освіти і 

науки, м. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-1696. Золотоніське повітове бюро професійної спілки працівників освіти і 

соціалістичної культури, м. Золотоноша Полтавської губернії 

Ф. Р-1747. Золотоніське повітове бюро професійної спілки працівників освіти і 

соціалістичної культури, м. Золотоноша Кременчуцької губернії 

Ф. Р-4568. Золотоніський районний комітет професійної спілки працівників освіти і науки, 

м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-4679. Кам’янський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи  і наукових установ,  м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-4743. Канівський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи  і наукових установ,  м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-5498. Катеринопільський районний комітет професійної спілки працівників освіти, 

вищої школи  і наукових установ,  смт. Катеринопіль Катеринопільського 

району  Черкаської області 

Ф. Р-4556. Корсунь-Шевченківський районний комітет професійної спілки працівників 

народної освіти і науки,  м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 

Ф. Р-4377. Лисянський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи  і наукових установ,  смт. Лисянка Лисянського району Черкаської 

області 

Ф. Р-5505. Маньківський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи  і наукових установ,  смт. Маньківка Маньківського району Черкаської 

області 

Ф. Р-4845. Монастирищенський районний комітет професійної спілки працівників освіти, 

вищої школи  і наукових установ,  смт. Монастирище Монастирищенського 

району Черкаської області 

Ф. Р-2700. Смілянський міський комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи  і наукових установ,  м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-2701. Смілянський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи  і наукових установ,  м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-3113. Уманський міський комітет професійної спілки працівників освіти,  м. Умань 

Черкаської області 

Ф. Р-5457. Уманський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи  і наукових установ,  м. Умань Черкаської області 
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Ф. Р-5211. Христинівський районний комітет професійної спілки працівників освіти, 

вищої школи  і наукових установ,  м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-253. Шевченківський (Черкаський) окружний відділ професійної спілки працівників 

освіти,  м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-2529. Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи  і наукових установ,  м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-3882. Черкаський міський комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи  і наукових установ,  м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5480. Придніпровський районний комітет професійної спілки працівників освіти і 

науки міста Черкаси,  м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5491. Соснівський районний комітет професійної спілки працівників освіти і науки 

міста Черкаси, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4483. Черкаський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи  і наукових установ,  м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-974. Медведівський місцевий комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи  і наукових установ,  с. Медведівка Чигиринського повіту 

Кременчуцької губернії 

Ф. Р-4414. Чигиринський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи  і наукових установ,  м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-5103. Чорнобаївський районний комітет професійної спілки працівників освіти, 

вищої школи  і наукових установ,  смт. Чорнобай Чорнобаївського району 

Черкаської області 

Ф. Р-3957. Шполянський районний комітет професійної спілки працівників освіти, вищої 

школи  і наукових установ,  м.  Шпола Черкаської області 

 

-  Культури,  поліграфії 

 

Ф. Р-4771. Гельмязівський районний комітет професійної спілки працівників культури,  

с. Гельмязів Гельмязівського району Черкаської області 

Ф. Р-4960. Городищенський районний комітет професійної спілки працівників культури,  

м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-4026. Драбівський районний комітет професійної спілки працівників культури,  

смт. Драбів  Драбівського району Черкаської області 

Ф. Р-5552. Звенигородська районна Рада голів  профорганізацій спілки працівників 

культури, м. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-5278. Золотоніський районний комітет професійної спілки працівників культури,  

м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-4678. Рада голів профкомів працівників культури  Кам’янського району, м. Кам’янка 

Черкаської області 

Ф. Р-4593. Канівський районний комітет професійної спілки працівників культури,  

м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-5497. Катеринопільський районний комітет професійної спілки працівників культури, 

смт. Катеринопіль Катеринопільського району Черкаської області 

Ф. Р-2756. Шевченківський окружний відділ професійної спілки працівників мистецтва,  

  м. Корсунь  Шевченківського округу 

Ф. Р-4329. рада голів професійної спілки працівників культури, м. Корсунь-Шевченківсь-

кий Черкаської області 

Ф. Р-4376. Лисянський районний комітет професійної спілки працівників культури,  

смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області 
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Ф. Р-5647. Маньківський районний комітет професійної спілки працівників культури,  

смт. Маньківка Маньківського району Черкаської області 

Ф. Р-4628. Мокрокалигірський районний комітет професійної спілки працівників 

культури, с. Мокра Калигірка Мокрокалигірського району Черкаської області 

Ф. Р-5349. Монастирищенський районний комітет професійної спілки працівників 

культури, смт. Монастирище Монастирищенського району Черкаської області 

Ф. Р-2711. Смілянський міський комітет професійної спілки працівників культури,  

м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-4133. Рада голів профспілкових комітетів працівників культури міста Сміла, м.Сміла 

Черкаської області 

Ф. Р-5858. Тальнівський районний комітет професійної спілки працівників культури,  

м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-3114. Рада голів профспілкових комітетів працівників культури міста Умані, м.Умань 

Черкаської області 

Ф. Р-5458. Уманський районний комітет професійної спілки працівників культури,  

м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-5466. Христинівський районний комітет професійної спілки працівників культури,  

м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-246. Черкаський заводський комітет професійної спілки працівників поліграфійної 

промисловості, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-252. Шевченківське (Черкаське) окружне відділення професійної спілки працівників 

мистецтва, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-2568. Черкаський обласний комітет професійної спілки працівників культури,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4484. Черкаський районний комітет професійної спілки працівників культури,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4302. Чигиринський районний комітет професійної спілки працівників культури,  

м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-5105. Чорнобаївський районний комітет професійної спілки працівників культури,  

смт. Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області 

Ф. Р-4322. Шполянський районний комітет професійної спілки працівників культури,  

м. Шпола Черкаської області 

 

-  Медицини 

 

Ф. Р-4961. Городищенська районна Рада голів профспілкових комітетів працівників 

охорони здоров’я, м. Городище  Черкаської області 

Ф. Р-4854. Звенигородська районна Рада голів профспілкових комітетів працівників 

охорони здоров’я, м. Звенигородка  Черкаської області 

Ф. Р-5279. Золотоніський районний комітет  професійної  спілки медичних працівників, м. 

Золотоноша  Черкаської області 

Ф. Р-4675. Рада голів профкомів і профорганізаторів медичних установ Кам’янського 

району, м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-4973. Канівський районний комітет  професійної  спілки медичних працівників,  

м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-4009. Катеринопільський районний комітет  професійної  спілки медичних 

працівників, смт. Катеринопіль Катеринопільського району  Черкаської області 

Ф. Р-4559. Корсунь-Шевченківська Рада голів  професійної  спілки медичних працівників, 

м. Корсунь-Шевченківський   Черкаської області 
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Ф. Р-4535. Лисянський районний комітет  професійної  спілки медичних працівників,  

смт. Лисянка Лисянського району  Черкаської області 

Ф. Р-4809. Маньківський районний комітет  професійної  спілки медичних працівників, 

смт. Маньківка Маньківського району  Черкаської області 

Ф. Р-4847. Монастирищенський районний комітет  професійної  спілки медичних 

працівників, смт. Монастирище Монастирищенського району  Черкаської 

області 

Ф. Р-5079. Рада голів профкомів лікувально-профілактичних установ міста Сміли,  

м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-2709. Смілянський міський комітет  професійної  спілки медичних працівників,  

м. Сміла  Черкаської області 

Ф. Р-5115. Тальнівський районний комітет  професійної  спілки медичних працівників,  

м. Тальне  Черкаської області 

Ф. Р-2219. Рада голів профкомів медичних працівників  міста Умані, м. Умань Черкаської 

області 

Ф. Р-5549. Уманський районний комітет  професійної  спілки медичних працівників,  

м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-4762. Христинівський районний комітет  професійної  спілки медичних працівників, 

м. Христинівка  Черкаської області 

Ф. Р-5571. Соснівський районний комітет  професійної  спілки медичних працівників 

міста Черкаси, м. Черкаси  Черкаської області 

Ф. Р-4119. Черкаський районний комітет  професійної  спілки медичних працівників,  

с. Червона Слобода Черкаського району  Черкаської області 

Ф. Р-2571. Черкаський обласний комітет  професійної  спілки медичних працівників,  

м. Черкаси  Черкаської області 

Ф. Р-5758. Черкаський міський комітет  професійної  спілки медичних працівників,  

м. Черкаси  Черкаської області 

Ф. Р-4001. Чигиринський районний комітет  професійної  спілки медичних працівників,  

м. Чигирин  Черкаської області 

Ф. Р-5258. Чорнобаївський районний комітет  професійної  спілки медичних працівників, 

смт. Чорнобай Чорнобаївського району  Черкаської області 

Ф. Р-4682. Шполянський районний комітет  професійної  спілки медичних працівників,  

м. Шпола  Черкаської області 

 

Профспілкові  курси 

 

Ф. Р-5397. Учбово-методичний центр Координаційної ради Федерації незалежних 

професійних спілок  Черкаської області, м. Черкаси Черкаської області 

 

Туристично-екскурсійні  організації 

 

Ф. Р-3698. Канівська туристична база ВУРПС Черкаської обласної ради по туризму і  

екскурсіям, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-4534. Черкаська обласна Рада по туризму і екскурсіях Української республіканської 

Ради по туризму і екскурсіях, м. Черкаси Черкаської області 

 

 

 

 



3047 

 

 Добровільні  товариства 

 

-  миротворницькі 

 

Ф. Р-3995. Уманський міський комітет товариства «Червоного Хреста» Черкаського 

обласного комітету Червоного Хреста, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-2908. Черкаський обласни й комітет товариства Червоного Хреста, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-5564. Черкаська обласна асоціація миру та Черкаське обласне відділення 

Українського фонду миру, м. Черкаси Черкаської області 

 

-  військово-спортивні 

 

Ф. Р-377. Шевченківська (Черкаська)  окружна рада сприяння обороні, авіації і хімічній 

промисловості СРСР, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-4342. Черкаський обласний комітет товариства сприяння обороні України,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4729. Черкаський міський комітет Добровільного товариства сприяння армії, авіації і 

флоту, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4415. Чигиринський районний комітет Добровільного товариства сприяння армії, 

авіації і флоту, м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-2704. Черкаське обласне добровільне пожежне товариство Добровільного пожежного 

товариства України, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5373. Черкаська обласна Рада республіканського товариства рятування на воді 

України, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5566. Черкаська обласна організація Всеукраїнської спілки автомобілістів,  

м. Черкаси Черкаської області 

 

-  педагогічні  і  просвітницькі 

 

Ф. Р-1710. Золотоніська окружна комісія допомоги дітям, м. Золотоноша Золотоніського 

округу 

Ф. Р-263. Шевченківське (Черкаське)  окружне  правління товариства «Друзі дітей»,  

м. Черкаси Шевченківськорго (Черкаського) округу 

Ф. Р-264. Черкаське районне товариство «Друзі дітей», м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-430. Черкаське районне товариство «Просвіта», м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-2665. Черкаське обласне відділення товариства «Знання»  України, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-4468. Рада Черкаської обласної організації Українського товариства охорони 

пам’яток історії і культури, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5563. Черкаська обласна організація товариства книголюбів України, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-5579. Черкаське обласне відділення Педагогічного товариства України, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-5630. Черкаське обласне товариство «Заповіт», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5795. Черкаське обласне відділення дитячого фонду України, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-5836. Черкаське обласне об’єднання товариства «Просвіта» Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка, м. Черкаси Черкаської області 
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Ф. Р-5969. Обласна спілка жінок Черкащини, м. Черкаси Черкаської області 

 

 

-  наукові,  науково-технічні,  науково-медичні 

 

Ф. Р-444. Шевченківський (Черкаський) окружний відділ товариства «Друзі радіо СРСР», 

м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-2609. Черкаська обласна Рада товариства винахідників і раціоналізаторів України,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-2644. Обласне правління науково-технічного товариства будівельної індустрії 

Черкаської обласної Ради науково-технічного товариства, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-2614. Черкаське обласне управління Спілки  наукових та інженерних об’єднань 

України, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5582. Об’єднаний фонд. Черкаські обласні наукові медичні товариства, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-5583. Черкаське обласне відділення Українського науково-фармацевтичного 

товариства, м. Черкаси Черкаської області 

 

-  літературні,  мистецькі 

 

Ф. Р-2642. Черкаські художньо-виробничі майстерні Художнього фонду УРСР,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4193. Черкаська обласна організація Всеукраїнської музичної спілки,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4595. Черкаська оорганізація Спілки художників України, м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-4636. Черкаська обласна організація Національної Спілки журналістів України,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4731. Обласний профспілковий центр культури і організації дозвілля трудящих 

Координаційної Ради Федерації незалежних профспілок Черкаської області,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5276. Черкаська обласна організація Спілки письменників УРСР, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-5507.  Черкаська обласна організація Спілки архітекторів УРСР, м. Черкаси 

Черкаської області 

 

-  соціального  захисту 

 

Ф. Р-1901. Черкаське учбово-виробниче підприємство глухих Українського товариства 

глухих, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4316. Черкаський обласний відділ Українського товариства глухих, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-336. Черкаське міське відділення Українського товариства сліпих, м. Черкаси 

Київської області 

Ф. Р-3469. Черкаський обласний відділ Українського товариства глухих, м. Черкаси 

Черкаської області 

Ф. Р-4905. Черкаська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих, 

м. Черкаси Черкаської області 
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Ф. Р-5600. Черкаська обласна Рада первинних організацій Українського товариства сліпих, 

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5793. Черкаська обласна Рада первинних організацій Українського добровільного 

товариства  боротьби за тверезість і здоров’я, м. Черкаси Черкаської області 

 

-  природоохоронні 

 

Ф. Р-3237. Черкаська обласна організація Українського товариства мисливців і рибалок, м. 

Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-4320. Черкаська обласна організація Українського товариства охорони природи,  

м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5239. Черкаська обласна організація Українського товариства кролівників і 

звірівників-любителів, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5602. Черкаська обласна асоціація садівничих товариств, м. Черкаси Черкаської 

області 

 

 Кооперація 

 

Ф. Р-350. Шевченківський (Черкаський)  окружний кооперативний комітет, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу 

 

          Кредитна 

 

Ф. Р-342. Коваликське  сільськогосподарське кредитне товариство, с. Ковалиха 

Балакліївського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-1707. Золотоніське товариство взаємного кредиту, м. Золотоноша Золотоніського 

округу 

Ф. Р-178. Кошмаківський сільський комітет взаємної допомоги, с. Кошмак Корсунського 

району Черкаського округу 

Ф. Р-176. Сотниківське сільське товариство взаємної допомоги, с. Сотники Корсунського 

району Шевченківського (Корсунського) округу 

Ф. Р-2121. Монастирищенське районне товариство взаємної допомоги, м. Монастирище 

Уманського округу 

Ф. Р-1615. Сарнівське сільськогосподарське кредитне товариство, с. Сарни 

Монастирищенського району Уманського округу 

Ф. Р-2408. Цибулівське сільськогосподарське кредитне товариство, с. Цибулів 

Монастирищенського району Уманського округу 

Ф. Р-175. Голов’ятинське сільське товариство взаємної допомоги, с. Голов’ятине  

Смілянського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-324. Смілянське товариство взаємного кредиту, м. Сміла Шевченківського 

(Черкаського) округу 

Ф. Р-177. Яблунівське сільське товариство взаємної допомоги, с. Яблунівка Смілянського 

району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-3525. Кредитне зернове товариство, с. Краснопілка  Уманського району Київської 

області 

Ф. Р-418. Білозірський районний комітет взаємної допомоги, с. Білозір’я Черкаського 

округу  Київської губернії 

Ф. Р-322. Черкаське обліково-позикове товариство взаємного кредиту, м. Черкаси 

Шевченківського (Черкаського) округу 
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Ф. Р-1060. Чигиринський районний комітет взаємної допомоги, м. Чигирин Черкаського 

округу  Київської губернії 

 

          Промислова 

 

Ф. Р-1706. Золотоніська спілка сільськогосподарських кредитних кооперативів «Червоний 

хлібороб», м. Золотоноша Золотоніського округу 

Ф. Р-319. Смілянська міжрайонна спеціальна спілка промислових кооперативів 

мінералообробних та будівельних промислів, м. Сміла Київської області 

Ф. Р-366. Смілянське районне кооперативне об’єднання виробничих бурякових товариств 

ім. Н.К.Крупської, м. Сміла Київської області 

Ф. Р-320. Шевченківське (Черкаське) міжрайонне галузеве об’єднання харчових і 

сільськогосподарських промислів, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-341. Черкаська районна спілка сільськогоссподарських кредитних та кустарно-

промислових кооперативних колективів, м. Черкаси Шевченківського 

(Черкаського) округу 

Ф. Р-354. Черкаська міжрайонна спілка промислової  кооперації, м. Черкаси Київської 

області 

Ф. Р-355. Шевченківська (Черкаська) окружна спілка кустарно-промислових товариств, 

м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-378. Шевченківське окружне відділення Всеукраїнського товариства земельного  

влаштування трудящих євреїв, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) 

округу 

Ф. Р-439. Шевченківська (Черкаська) окружна спілка тваринницьких і молочних 

сільськогосподарських кооперативів, м. Черкаси Шевченківського 

(Черкаського) округу 

Ф. Р-468. Черкаська міжрайонна спілка лісової, лісохімічної, деревообробної і меблевої 

кооперації, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-2469. Черкаська обласна Рада промислововї кооперації Української промислової 

Ради, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-1024. Чигиринська повітова спілка кредитних, позиково-ощадних і споживчих 

товариств, м. Чигирин Кременчуцької губернії 

 

Промислові артілі,  приватні  фірми  і  малі  підприємства 

 

Ф. Р-270. Попівський мукомельний млин Шевченківської (Черкаської) спілки споживчих  

товариств, с. Попівка Балакліївського району  Шевченківського (Черкаського) 

округу 

Ф. Р-388. Старосільська продуктивна кооперативна артіль по виробництву мотузки 

«Зірка», с. Старосілля Городищенського району Черкаського округу 

Ф. Р-2765. Звенигородська контора птахівничої кооперації, м. Звенигородка Київської 

губернії 

Ф. Р-1703. Золотоніська продуктивно-кооперативна артіль  махорочників «Слава»,  

м. Золотоноша Золотоніського округу 

Ф. Р-1709. Золотоніське ощадно-позикове промислово-кооперативне товариство, м. Золо- 

 тоноша Золотоніського округу 

Ф. Р-1711. Золотоніське кустарно-промислове кредитно-кооперативне товариство 

«Кустарсамодіяч», м. Золотоноша Золотоніського округу 
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Ф. Р-1704. Артіль інвалідів «Червоний схід»  по закупівлі і забою худоби, с. Лихоліти 

Іркліївського району Шевченківського округу 

Ф. Р-969. Кам’янська  промислова артіль кравців «Шлях до соціалізму», м-ко Кам’янка 

Камянського району Шевченківського округу 

Ф. Р-970. Івківецька артіль інвалідів «Праця інваліда»  районної кооперативної спілки 

інвалідів, с. Івківці Медведівського району Шевченківського (Черкаського) 

округу 

Ф. Р-2244. Цибулівське птахівниче товариство Уманської окружної спілки птахівничої 

кооперації, м-ко Цибулів Монастирищенського району Уманського округу 

Ф. Р-329. Лозівське кустарно-промислове кооперативне товариство по заготівлі і сплаву 

лісу, с. Лозівок Мошенського району Шевченківського (Черкаського округу 

Ф. Р-327. Смілянське промислово-виробниче кооперативне товариство «Червоний 

продуцент», м. Сміла Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-328. Смілянська кустарно-продуктивна кооперативна артіль  салотопів «Жиркость», 

м. Сміла Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-331. Смілянська кравецька промислово-кооперативна артіль «Червоний кустар»,  

м. Сміла Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-332. Смілянська кустарна промислова кооперативна артіль «Червона голка»,  

м. Сміла Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-333. Смілянська міжрайонна артіль грабарів ім. 10-річчя Жовтня, м. Сміла Київської 

області 

Ф. Р-371. Смілянський млин № 7 Київського обласного державного борошномельного 

тресту «Союзмука»,  м. Сміла  Київської області 

Ф. Р-387. Смілянська кооперативна артіль «Утильщик», м. Сміла Київської області 

Ф. Р-437. Смілянська ковальсько-бондарна артіль «Червоний коваль і бочкар», м. Сміла 

Черкаського округу 

Ф. Р-323. Сунківське кустарно-промислове кредитне товариство, с. Сунки Смілянського 

району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-389. Тернівська кустарно-промислова кооперативна артіль по переробці зерна 

«Комунар», с. Тернівка Смілянського району Шевченківського (Черкаського) 

округу 

Ф. Р-384. Робітничий кооператив Сидорівського пісочно-цукрового заводу, с. Сидорівка 

Стеблівського району Шевченківського округу 

Ф. Р-3518. Уманська артіль інвалідів «Перемога», м. Умань Київської області 

Ф. Р-3523. Уманський робітничий кооператив «Пролетарій» підприємств громадського 

харчування, м. Умань Київської області 

Ф. Р-3526. Хлібопекарня Уманського  робітничого кооперативу «Пролетарій», м. Умань 

Київської області 

Ф. Р-3868. Артілі багатопромислової кооперації і кооперації інвалідів Уманського району 

Ф. Р-438. Дахнівська борошномельна артіль інвалідів, с. Дахнівка Черкаського району 

Черкаського округу 

Ф. Р-386. Леськівська кооперативна артіль інвалідів по вичиненню шкіри, с. Леськи 

Черкаського району Шевченківського округу 

Ф. Р-330. Мошенське лісогосподарське кооперативне товариство «Незаможник»,  

с. Мошни Черкаського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-321. Черкаська районна трудова кооперативна артіль грабарів «Грабар», м. Черкаси 

Київської області 

Ф. Р-325. Черкаська промислова металообробна  кооперативна артіль «Ударник»,  

м. Черкаси Київської області 
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Ф. Р-334. Шевченківське міжрайонне галузеве торгівельне об’єднання кооперації 

інвалідів при районній кооперативній спілці інвалідів «Міжрайінторг»,  

м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-348. Черкаський міський робітничий кооператив, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-433. Перша Черкаська продуктивно-кооперативна артіль «Червоний мебельщик»,  

м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-434. Черкаська трудова кооперативна артіль  швеців «Трудшвець», м. Черкаси 

Київської області 

Ф. Р-435. Черкаська продуктивно-кооперативна артіль по виробництву махорки 

«Червоний самокат», м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-1064. Шевченківське окружне кооперативно-виробниче  об’єднання інвалідів,  

м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-1932. Черкаська артіль ім. Лесі Українки Української художньої промислової спілки, 

м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-1934. Черкаська промислово-кооперативна артіль «Червоний харчовик», м. Черкаси 

Київської області 

Ф. Р-1951. Черкаська артіль «Побуткомбінат»  Київської обласної різнопромислової 

спілки, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-1952. Черкаська артіль інвалідів «Перемога»  Київської обласної ради промислової 

кооперації, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-2917. Чигиринське повітове відділення чинбарів, м. Златопіль Чигиринського повіту 

Кременчуцької губернії 

Ф. Р-971. Кожарківська артіль «Незаможник» по виготовленню черепиці, с. Кожарки 

Чигиринського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-965. Чигиринська виробнича кооперативна артіль «Шкіряна праця», м. Чигирин 

Черкаського округу 

Ф. Р-966. Чигиринська промислово-кооперативна артіль «Своя праця», м. Чигирин 

Київської області 

 

           

          Сільськогосподарська 

 

Ф. Р-338. Балакліївська сільськогосподарська артіль «Робітник», с. Балаклія 

Балакліївського району Черкаського округу 

Ф. Р-1745. Драбвська філія Прилуцької окружної спілки  сільськогосподарських і 

кредитних кооперативів, с. Драбів Драбівського району Прилуцького округу 

Ф. Р-1026. Лебедівське сільськогосподарське кооперативно-кредитне товариство,  

с. Лебедівка Кам’янського району Черкаського округу 

Ф. Р-428. Корсунське міжгосподарське і промислове товариство, м. Корсунь Київської 

губернії 

Ф. Р-343. Хрещатицьке меліоративне товариство «Незаможник», с. Хрещатик 

Мошенського району Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-344. Шелепухська земельна громада, с. Шелепухи Мошенського району 

Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-231. Товариство «Селянський будинок», с. Березняки Смілянського району 

Черкаського округу 

Ф. Р-337. Смілянське районне кущове об’єднання колгоспів «Заповіт Ілліча», м. Сміла 

Київської області 

Ф. Р-339. Сільськогосподарська артіль «Серп і молот», м. Сміла Київської області 
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Ф. Р-2828. Пилявське селищне скотарсько-виробниче кооперативне товариство, с. Пилява 

Таганчанського району Шевченківського округу 

Ф. Р-340. Черкаська сільськогосподарська артіль «Сад», м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-1712. Новоселицьке селищне товариство по спільній обробці землі ім. Т.Г.Шевченка, 

хут. Новоселиця Чорнобаївського району Черкаського округу 

 

          Споживча 

 

Ф. Р-345. Шевченківська (Черкаська) окружна спілка споживчих кооперативних 

товариств, м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-2647. Черкаська обласна спілка споживчих і кооперативних товариств Української 

спілки споживчих товариств «Укоопспілка», м. Черкаси Черкаської області 

 

  Районні  споживчі  товариства 

 

Ф. Р-4085. Бабанська районна спілка споживчих і кооперативних товариств, с. Бабанка 

Бабанського району Черкаської області 

Ф. Р-4949. Буцька районна спілка споживчих і кооперативних товариств Черкаської 

обласної спілки споживчих і кооперативних товариств, с. Буки Буцького  

району Черкаської області 

Ф. Р-5329. Вільшанська районна спілка споживчих і кооперативних товариств,  

с. Вільшана Вільшанського  району Черкаської області 

Ф. Р-5283. Гельмязівська районна спілка споживчих і кооперативних товариств Черкаської 

обласної спілки споживчих і кооперативних товариств, с. Гельмязів 

Гельмязівського  району Черкаської області 

Ф. Р-456. Городищенське єдине споживче товариство, м. Городище Кременчуцької 

губернії 

Ф. Р-1071. Городищенське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, м. Городище Черкаської області 

Ф. Р-1238. Драбівське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, смт. Драбів Драбівського району 

Черкаської області 

Ф. Р-3453. Жашківське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, м. Жашків Черкаської області 

Ф. Р-4539. Звенигородське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, м. Звенигородка Черкаської області 

Ф. Р-4728. Золотоніське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, м. Золотоноша Черкаської області 

Ф. Р-2255. Іркліївська районна спілка споживчих і кооперативних товариств Черкаської 

обласної спілки споживчих і кооперативних товариств, с. Іркліїв Іркліївського  

району Черкаської області 

Ф. Р-3323. Кам’янське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, м. Кам’янка Черкаської області 

Ф. Р-5237. Канівське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки споживчих 

і кооперативних товариств, м. Канів Черкаської області 

Ф. Р-4401. Катеринопільське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, смт. Катеринопіль Катеринопільського 

району Черкаської області 
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Ф. Р-4788. Корсунь-Шевченківське районне споживче товариство Черкаської обласної 

спілки споживчих і кооперативних товариств, м. Корсунь-Шевченківський 

Черкаської області 

Ф. Р-4086. Ладижинська районна  спілка споживчих і кооперативних  товариств,  

с. Ладижинка Ладижинського району Черкаської області 

Ф. Р-4291. Лисянське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, смт Лисянка Лисянського району  

Черкаської області 

Ф. Р-4952. Маньківське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, смт Маньківка Маньківського району  

Черкаської області 

Ф. Р-1333. Мокрокалигірська районна спілка споживчих і кооперативних товариств 

Черкаської обласної спілки споживчих і кооперативних товариств, с. Мокра 

Калигірка  Мокрокалигірського району  Черкаської області 

Ф. Р-4434. Монастирищенське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, смт Монастирище Монастирищенського 

району  Черкаської області 

Ф. Р-4573. Ротмистрівська районна спілка споживчих і кооперативних товариств 

Черкаської обласної спілки споживчих і кооперативних товариств,  

с. Ротмистрівка Ротмистрівського району  Черкаської області 

Ф. Р-347. Смілянська спілка споживчих товариств, м. Сміла Київської губернії 

Ф. Р-385. Смілянсько-Кам’янська  районна спілка споживчих товариств, м. Сміла 

Шевченківського (Черкаського) округу 

Ф. Р-2944. Смілянське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, м. Сміла Черкаської області 

Ф. Р-1594. Тальнівське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, м. Тальне Черкаської області 

Ф. Р-2211. Уманська районна спілка споживчих товариств Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, м. Умань Черкаської області 

Ф. Р-3874. Христинівське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, м. Христинівка Черкаської області 

Ф. Р-1907. Черкаське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки споживчих 

і кооперативних товариств, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-884. Чигиринське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, м. Чигирин Черкаської області 

Ф. Р-4512. Чорнобаївське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, смт. Чорнобай Чорнобаївського району 

Черкаської області 

Ф. Р-2188. Шполянське районне споживче товариство Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, м. Шпола Черкаської області 

Ф. Р-1964. Шрамківська районна спілка споживчих товариств Черкаської обласної спілки 

споживчих і кооперативних товариств, с. Шрамківка Шрамківського району 

Черкаської області 

 

           Сільські  споживчі  товариства 

 

Ф. Р-447. Ксаверівське сільське споживче товариство, с. Ксаверове Балакліївського 

району Шевченківського округу 
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Ф. Р-365. Перше Березняцьке товариство споживачів, с. Березняки Черкаського повіту 

Київської губернії 

Ф. Р-429. Черепинське сільське споживче товариство, с. Черепин Черкаського повіту 

Київської губернії 

Ф. Р-2776. Бобринське відділення  транспортно-споживчого товариства Південно-Західної 

залізниці, с. Бобринська Чигиринського повіту Київської губернії 

Ф. Р-349. Шполянське єдине споживче товариство «Селянин», м. Шпола 

Шевченківського (Черкаського) округу 

 

 Фонди  особового  походження 

 

Ф. Р-5645. Артеменко Микола Михайлович – доктор економічних наук, академік 

Української Академії аграрних наук 

Ф. Р-3434. Особистий архів Брайченка Миколи Семеновича – краєзнавця с. Вільховець 

Звенигородського району Черкаської області 

Ф. Р-5945. Бушин Микола Іванович – доктор історичних наук, професор Черкаського 

державного технологічного університету, академік Української Академії 

історичних наук 

Ф. Р-5905. Вакка Борис Олександрович – дослідник роду Вакків, член генеалогічних і 

геральдичного товариства у Москві 

Ф. Р-5958. Брати Варавви – українські культурні діячі, письменники 

Ф. Р-5962. Гончарь  Григорій Мойсейович – Герой Радянського Союзу 

Ф. Р-5791. Гончаренко Володимир Андрійович – поет, фольклорист, краєзнавець, 

журналіст 

Ф. Р-5950. Городинець Іван Сергійович – заслужений учитель України, краєзнавець 

Ф. Р-5399. Гудима Гнат Олександрович – заслужений лікар УРСР 

Ф. Р-2488. Дубковецький Федір Іванович – двічі Герой Соціалістичної Праці, депутат 

Верховної Ради СРСР, голова колгоспу «Здобуток Жовтня» м. Тальне 

Черкаської області 

Ф. Р-3990. Комарницький Микола Федорович – журналіст, краєзнавець 

Ф. Р-5955. Ліхцов Михайло Степанович – журналіст, поет, винахідник, політичний в’язень 

1960-х  років 

Ф. Р-5626. Найден (Воротилов)  Семен Платонович – журналіст 

Ф. Р-5470. Недоля-Гончаренко Леонід Володимирович – поет, драматург, журналіст 

Ф. Р-2328. Нестеренко Трохим Терентійович – персональний пенсіонер 

Ф. Р-5585. Нехорошев Степан Степнович – фольклорист 

Ф. Р-5900. Олександрук Антон Карлович – кандидат історичних наук, краєзнавець 

Ф. Р-5901. Онищенко (Любченко)  Василь Нестерович – краєзнавець 

Ф. Р-5874. Оніпченко Валентина Павлівна – доцент кафедри  гуманітарних наук  

Черкаського філіалу Київського політехнічного інституту, кандидат історичних  

наук 

Ф. Р-2470. Остроус Василь Васильович – член Київської першої біржової артілі, 

співробітник Богуславської повітової продовольчої інспекції 

Ф. Р-5428. Пономаренко Михайло Федорович – краєзнавець, член  ономастичної комісії 

інституту  мовознавства  Академії наук УРСР 

Ф. Р-5792. Портянко Олексій Андрійович – краєзнавець 

Ф. Р-5844. Пресняков Олег Павлович – професор кафедри російської та зарубіжної 

літератури Черкаського державного педагогічного інституту доктор 

філологічних наук 
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Ф. Р-2547. Родомський Семен Юхимович – секретар Черкаського обкому і перший 

секретар Черкаського райкому Компартії України, депутат Верховної ради 

України 

Ф. Р-5574. Рубін Симон Самойлович – лауреат державної премії СРСР,  заслужений діяч 

науки УРСР, доктор сільськогосподарських наук 

Ф. Р-5662. Сердюк Андрій Васильович – краєзнавець 

Ф. Р-5704. Сизоненко Федір Якович, Сизоненко Галина Сильвестрівна – доцент, кандидат 

наук, громадські діячі 

Ф. Р-5799. Симиренки – купці 1-ої гільдії, спадкові почесні громадяни м. Одеса, 

промисловці, видатні вчені-помологи та соціологи, меценати 

Ф. Р-5627. Симоненко Василь Андрійович – поет 

Ф. Р-5904. Степанець Віктор Свиридович – журналіст 

Ф. Р-5586. Степанович Василь Автономович – краєзнавець-археолог 

Ф. Р-5519. Суботін Серафим Павлович – Герой Радянського Союзу 

Ф. Р-5624. Храбан Григорій Юхимович – краєзнавець 

Ф. Р-5663. Шарапанюк Іван Миронович – голова товариства жертв незаконних репресій 

Ф. Р-5849. Ширінкін Михайло Іванович – самодіяльний художник, майстер 

деревопластики 

Ф. Р-5628. Якименко Григорій Микитович – архівіст, перший директор Черкаського 

обласного державного архіву 

Ф. Р-314. Яцковський Клименкт Якович (в чернецтві – Йосип) – єпископ Черкаський, 

Полтавський та Херсонський 

 

 Колекції  документів 

 

Ф. Р-534. Колекція. Історичні довідки про найважливіші  події Великої Вітчизняної війни 

1941-1945 рр. у м. Черкаси та Черкаському районі 

Ф. Р-2475. Колекція.  Спогади старих більшовиків, червоногвардійців, червоних партизан і 

ініших учасників громадянської війни і соціалістичного будівництва 

Ф. Р-2660. Колекція.  Знатні  люди Черкащини 

Ф. Р-4169. Колекція.  Спогади Героїв Радянського Союзу і кавалерів Ордена Слави- 

уродженців Черкащини 

Ф. Р-4852. Колекція.  Документи по землевпорядкуванню Звенигородського району 

Ф. Р-5549. Колекція.  Учасники Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. 

Ф. Р-5629. Колекція.  Краєзнавці  Черкащини 

Ф. Р-5664. Колекція.  Голод на Черкащині  в 1932 – 1933, 1946 – 1947 роках 

Ф. Р-5666. Колекція.  Участь радянських військовослужбовців-уродженців, жителів 

Черкащини у військових діях за межами СРСР ІІ-ої світової війни 

Ф. Р-5667. Колекція.  Спогади про репресії 1930-х початку 1950-х років на території 

Черкащини 

Ф. Р-5668. Колекція.  Спогади уродженців, жителів Черкащини про перебування в 

концтаборах, на примусових роботах в фашистській Німеччині в період 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. 

Ф. Р-5757. Колекція.  Громадсько-політичні  організації та рухи Черкащини 

Ф. Р-5899. Колекція.  Книги  реєстрації актів  цивільного стану Черкаської області 

Ф. Р-5977. Колекція.  Документи про події, пов’язані з виборами Президента України у 

2004 році 
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 Період  Тимчасового уряду,  Української  Директорії,  Української  

держави 

 

Ф. Р-1869. Золотоніський повітовий комісар Тимчасового уряду, м. Золотоноша 

Полтавської губернії 

Ф. Р-504. Черкаський повітовий комісар Тимчасового уряду, м. Черкаси Київської  

губернії 

Ф. Р-505. Черкаський повітовий старостат «Української держави», м. Черкаси Київської 

губернії 

Ф. Р-1870. Золотоніська міська управа, м. Золотоноша Полтавської губернії 

Ф. Р-1616. Телепинський  волосний наглядач, м-ко Телепине Черкаського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-2415. Газета «Вісті»  Золотоніської повітової комендатури Директорії УНР,  

м. Золотоноша Полтавської губернії 

 

         Волосні  земські  управи 

 

Ф. Р-498. Вільшанська  волосна земська управа, м-ко Вільшана Звенигородського повіту 

Київської губернії 

Ф. Р-1866. Безпальчівське волосне  правління, с. Безпальче Золотоніського повіту 

Полтавської губернії 

Ф. Р-496. Курилівська волосна земська управа, с. Курилівка Канівського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-497. Корсунська волосна земська управа, м. Корсунь Київської губернії 

Ф. Р-499. В’язівська волосна земська управа, м-ко В’язівок Черкаського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-2474. Земельний відділ Медведівського волосного виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Медведівка 

Чигиринського повіту Київської губернії 

Ф. Р-2473. Шабельницька волосна земська управа, с. Шабельники Чигиринського повіту 

Київської губернії 

         Сільські  управи 

 

Ф. Р-501. Ковалівське  сільське  управління, с. Ковалі Канівського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-502. Ломуватське  сільське  управління, с. Ломувате Черкаського повіту Київської 

губернії 

Ф. Р-503. Сердюківське  сільське  управління, с. Сердюківка Черкаського повіту 

Київської губернії 

 

         Земельні  управи 

 

Ф. Р-2831. Земельний відділ Верхняцького волосного виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Верхнячка 

Уманського повіту Київської губернії 

Ф. Р-2909. Христинівська волосна земельна управа, с. Христинівка Уманського повіту 

Київської губернії 

Ф. Р-2478. Черкаська повітова земельна управа, м. Черкаси  Київської губернії 
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        Продовольчі  управи 

 

Ф. Р-507. Корсунська  волосна  продовольча управа, м. Корсунь Київської губернії 

Ф. Р-2826. Тальнівська волосна продовольча управа, м. Тальне Київської губернії 

Ф. Р-863. Продовольчий відділ Черкаської міської управи, м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-2811. Черкаська повітова продовольча управа, м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-2865. Чигиринська повітова продовольча управа, м. Чигирин Київської губернії 

 

        Учительське  товариство,  партія  боротьбистів 

 

Ф. Р-525. Черкаська повітова учительська спілка, м. Черкаси Київської губернії 

Ф. Р-532. Золотоніська організація Української комуністичної партії (боротьбистів),  

м. Золотоноша Полтавської губернії 

 

 Період німецько-фашистської окупації  під час Великої  вітчизняної війни 

1941 – 1945 рр. 

 

       Органи  правління 

 

Районні  управи 

 

Ф. Р-1854. Драбівська районна управа, с. Драбів Драбівського району Полтавської області 

Ф. Р-1355. Златопільська районна управа, м. Златопіль Кіровоградської області 

Ф. Р-1354. Кам’янська районна управа, м. Кам’янка  Кіровоградської області 

Ф. Р-1832. Ковалівська районна управа, с. Шрамківка Ковалівського району Полтавської 

області 

Ф. Р-52. Черкаська районна управа, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-1351. Чигиринська районна управа, м. Чигирин Кіровоградської області 

 

       Сільські  управи  і  старостати 

 

Ф. Р-1845. Ліплявська сільська управа (старостат), с. Ліплява Гельмязівського району 

Полтавської області 

 

Ф. Р-1839. Підставківська сільська управа (старостат), с. Підставки Гельмязівського 

району Полтавської області 

Ф. Р-1852. Мехедівська сільська управа (старостат), с. Мехедівка Драбівського району 

Полтавської області 

Ф. Р-1838. Перервинцівська сільська управа (старостат), с. Перервинці Драбівського 

району Полтавської області 

Ф. Р-2640. Жашківська сільська управа (старостат), с. Жашків Жашківського району 

Київської області 

Ф. Р-1840. Антипівська сільська управа (старостат), с. Антипівка Золотоніського району 

Полтавської області 

Ф. Р-1830. Бубнівська сільська управа (старостат), с-ще Бубнове Золотоніського району 

Полтавської області 

Ф. Р-1851. Вільхівська сільська управа (старостат), с. Вільхи Золотоніського району 

Полтавської області 
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Ф. Р-5838. Дібрівська сільська управа (старостат), с. Дібрівка Золотоніського району 

Полтавської області 

Ф. Р-1843. Дмитрівська сільська управа (старостат), с. Дмитрівка Золотоніського району 

Полтавської області 

Ф. Р-1853. Драбівецька сільська управа (старостат), с. Драбівці Золотоніського району 

Полтавської області 

Ф. Р-1834. Коробівська сільська управа (старостат), с. Коробівка Золотоніського району 

Полтавської області 

Ф. Р-1841. Кривоносівська сільська управа (старостат), с. Кривоносівка Золотоніського 

району Полтавської області 

Ф. Р-1842. Мицалівська сільська управа (старостат), с. Мицалівка Золотоніського району 

Полтавської області 

Ф. Р-1850. Новодмитрівська сільська управа (старостат), с. Нова Дмитрівка 

Золотоніського району Полтавської області 

Ф. Р-1844. Сльозчино-Слобідська сільська управа (старостат), с. Сльозчина Слобідка 

Золотоніського району Полтавської області 

Ф. Р-1837. Хрущівська сільська управа (старостат), с. Хрущівка Золотоніського району 

Полтавської області 

Ф. Р-1831. Щербинівська сільська управа (старостат), с. Щербинівка Золотоніського 

району Полтавської області 

Ф. Р-2492. Васютинська сільська управа (старостат), с. Васютинці Іркліївського району 

Полтавської області 

Ф. Р-1848. Митьківська сільська управа (старостат), с. Митьки Іркліївського району 

Полтавської області 

Ф. Р-1835. Пищиківська сільська управа (старостат), с. Пищики Іркліївського району 

Полтавської області 

Ф. Р-1833. Кантакузівська сільська управа (старостат), с. Кантакузівка Ковалівського 

району Полтавської області 

Ф. Р-1847. Капустинецька сільська управа (старостат), с. Капустинці Ковалівського району 

Полтавської області 

Ф. Р-2489. Летичівська сільська управа (старостат), с. Летичівка Монастирищенського 

району Вінницької області 

Ф. Р-62. Березняцька сільська управа (старостат), с. Березняки Черкаського району 

Київської області 

Ф. Р-61. Білозірська сільська управа (старостат), с. Білозір’я Черкаського району 

Київської області 

Ф. Р-326. Бузуківська сільська управа (старостат), с. Бузуків Черкаського району 

Київської області 

Ф. Р-41. Василицька сільська управа (старостат), с. Василиця Черкаського району 

Київської області 

Ф. Р-59. Кумейківська сільська управа (старостат), с. Кумейки Черкаського району 

Київської області 

Ф. Р-46. Ломуватська сільська управа (старостат), с. Ломувате Черкаського району 

Київської області 

Ф. Р-60. Степанківська сільська управа (старостат), с. Степанки Черкаського району 

Київської області 

Ф. Р-58. Худяківська сільська управа (старостат), с. Худяки Черкаського району 

Київської області 
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Ф. Р-1353. Рацівська сільська управа (старостат), с. Рацеве Чигиринського району 

Кіровоградської області 

Ф. Р-1352. Суботівська сільська управа (старостат), с. Суботів Чигиринського району 

Кіровоградської області 

Ф. Р-1849. Красенівська сільська управа (старостат), с. Красенівка Чорнобаївського 

району Полтавської області 

Ф. Р-1836. Савківська сільська управа (старостат), с. Савківка Чорнобаївського району 

Полтавськоїї області 

Ф. Р-1846. Франківська сільська управа (старостат), с. Франківка Чорнобаївського району 

Полтавської області 

 

 

        Дільничні  уповноважені   районної  управи 

 

Ф. Р-3. Уповноважений дільниці № 16 Черкаської районної управи, м. Черкаси 

Київської області 

Ф. Р-2. Уповноважений дільниці № 9 по місту Черкаси Черкаської районної управи,  

м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-6. Уповноважений дільниці № 11 Черкаської районної управи,  

м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-42. Уповноважений дільниці міста Черкаси Черкаської районної управи,  

м. Черкаси Київської області 

 

 

       Поліція 

 

Ф. Р-1855. Драбівська районна поліція, с. Драбів Драбівського району Полтавської області 

Ф. Р-48. Черкаська народна районна поліція, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-49. Адресне бюро Черкаської української охоронної поліції, м. Черкаси Київської 

області 

Ф. Р-1350. Чигиринська районна охоронна поліція, м. Чигирин Кіровоградської області 

Ф. Р-2479. 117-й батальйон  охоронної поліції, м. Шпола Київської області 

Ф. Р-22. Камера шліхтерів, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-26. Черкаська тюрма, м. Черкаси Київської області 

   

       Юстиція 

 

Ф. Р-5. Черкаська юридична консультація, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-2327. Черкаська   нотаріальна  контора, м. Черкаси Київської області 

 

 

        Фінанси 

 

Ф. Р-54. Фінансовий відділ Черкаської районної управи, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-56. Страхова каса Черкаської районної управи, м. Черкаси Київської області 

 

        Банки 
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Ф. Р-1864. Драбівська філія сільськогосподарського банку, с. Драбів Драбівського району 

Полтавської області 

Ф. Р-23. Черкаське відділення Уманського господарського банку, м. Черкаси Київської 

області 

Ф. Р-1863. Чорнобаївське відділення сільськогосподарського банку, с. Чорнобай 

Чорнобаївського району Полтавської області 

 

         Промисловість 

 

        Паливна  промисловість 

 

Ф. Р-1865. Білоусівська торф’яна розробка, с. Білоусівка Драбівського району Полтавської 

області 

 

       Металообробка  і  машинобудування 

 

Ф. Р-1347. Кам’янський механічний завод, м. Кам’янка  Кіровоградської  області 

 

        Промисловість  будівельних  матеріалів 

 

Ф. Р-28. Черкаські  цегельні  заводи, м. Черкаси  Київської  області 

 

        Легка  промисловість 

 

Ф. Р-32. Гудзикова фабрика Черкаської кустарно-промислової спілки, м. Черкаси 

Київської області 

  

        Харчова  промисловість 

 

Ф. Р-1348. Кам’янський спиртовий завод, м. Кам’янка  Кіровоградської області 

 

-  млини 

 

Ф. Р-13. Червонослобідський вальцевий млин кущового мельничного об’єднання 

Черкаського району, с. Червона Слобода Черкаського району Київської області 

Ф. Р-29. Черкаський  мукомельний млин,  м. Черкаси Київської області 

 

-  цукрові  заводи 

 

Ф. Р-1346. Кам’янський цукровий завод, м. Кам’янка  Кіровоградської області 

Ф. Р-21. Черкаський рафінадний завод Звенигородського окружного  управління тресту 

цукрової промисловості, м. Черкаси Київської області 

 

 Сільське  і  лісове  господарство 

 

Ф. Р-1860. Ковалівська районна земельна управа, с. Шрамківка Ковалівського району 

Полтавської області 

Ф. Р-53. Земельний відділ Черкаської районної управи, м. Черкаси Київської області 
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Ф. Р-1859. Гельмязівська машинно-тракторна станція, с. Гельмязів Гельмязівського 

району Полтавської області 

Ф. Р-39. Черкаське державне господарство № 15 «Плодоовочевий сад», м. Черкаси 

Київської області 

Ф. Р-1857. Прохорівська  ветеринарна лікарня, с. Прохорівка Гельмязівського району 

Полтавської області 

Ф. Р-37. Черкаське головне українське лісництво, м. Черкаси Київської області 

 

          Громадські  двори 

 

-  Гельмязівського  району 

 

Ф. Р-1793. Громадський двір № 1, с. Горбані  Гельмязівського району Полтавської області 

Ф. Р-1798. Громадський двір № 2, с. Горбані  Гельмязівського району Полтавської області 

 

-  Драбівського  району 

 

Ф. Р-1815. Громадський двір № 3, с. Андріївка Ковалівського району Полтавської області 

Ф. Р-1821. Громадський двір № 1, с. Безпальче Ковалівського району Полтавської області 

Ф. Р-1777. Громадський двір № 3, с. Бирлівка Ковалівського району Полтавської області 

Ф. Р-1782. Громадський двір № 2, с. Бирлівка Ковалівського району Полтавської області 

Ф. Р-1817. Громадський двір № 1, с. Бирлівка Ковалівського району Полтавської області 

Ф. Р-1783. Громадський двір № 3, с. Білоусівка Драбівського району Полтавської області 

Ф. Р-1786. Громадське господарство № 2, с. Білоусівка Драбівського району Полтавської 

області 

Ф. Р-1781. Громадський двір № 1, с. Богодарівка Ковалівського району Полтавської 

області 

Ф. Р-1787. Громадський двір № 3, хут. Дача Ковалівського району Полтавської області 

Ф. Р-1808. Громадський двір № 5, с. Демки Ковалівського району Полтавської області 

Ф. Р-1809. Громадський двір № 1, с. Демки Ковалівського району Полтавської області 

Ф. Р-1810. Громадський двір № 2, с. Демки Ковалівського району Полтавської області 

Ф. Р-1829. Громадське господарство, с. Драбів Драбівського району Полтавської області 

Ф. Р-1788. Громадське господарство, с. Думинівка Драбівського району Полтавської 

області 

Ф. Р-1785. Громадський двір № 1, с. Кантакузівка Ковалівського району Полтавської 

області 

Ф. Р-1824. Громадський двір № 3, с. Кантакузівка Ковалівського району Полтавської 

області 

Ф. Р-1796. Громадський двір № 2, с. Капустинці Ковалівського району Полтавської 

області 

Ф. Р-1774. Громадський двір № 2, с. Ковалівка Ковалівського району Полтавської області 

Ф. Р-1775. Громадський двір, хут.Ковтунівка Драбівського району Полтавської області 

Ф. Р-1822. Громадський двір, с. Коломиці Драбівського району Полтавської області 

Ф. Р-1816. Громадський двір  № 2, с. Кононівка Ковалівського району Полтавської області 

Ф. Р-1827. Громадський двір № 1, с. Кононівка Ковалівського району Полтавської області 

Ф. Р-1804. Громадський двір, с. Криштопівка Драбівського району Полтавської області 

Ф. Р-1800. Громадський двір № 2, с. Лизогубівка Ковалівського району Полтавської 

області 
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Ф. Р-1801. Громадське господарство № 3, с. Мехедівка Драбівського району Полтавської 

області 

Ф. Р-1799. Громадський двір № 3, с. Нехайки Ковалівського району Полтавської області 

Ф. Р-1806. Громадський двір № 4, с. Нехайки Ковалівського району Полтавської області 

Ф. Р-1813. Громадський двір, с. Перервинці Драбівського району Полтавської області 

Ф. Р-1826. Громадський двір № 3, хут. Петропавлівка Ковалівського району Полтавської 

області 

Ф. Р-1794. Громадський двір № 4, хут. Плужники Ковалівського району Полтавської 

області 

Ф. Р-1797. Громадський двір № 3, с. Погреби Ковалівського району Полтавської області 

Ф. Р-1825. Громадський двір № 1, с. Погреби Ковалівського району Полтавської області 

Ф. Р-1790. Драбово-Сокирнянський громадський двір, с. Сокирна Драбівського району 

Полтавської області 

Ф. Р-1814. Громадське господарство, хут. Чумчак Драбівського району Полтавської 

області 

Ф. Р-1784. Громадський двір № 1, с. Шрамківка Ковалівського району Полтавської області 

 

-  Золотоніського  району 

 

Ф. Р-1773. Громадський двір «Пилипонівка», с. Богуславець Золотоніського району 

Полтавської області 

Ф. Р-1803. Громадський двір, с. Бурдоносів Золотоніського району Полтавської області 

Ф. Р-1772. Громадський двір № 4, с. Гельмязів Гельмязівського району Полтавської 

області 

Ф. Р-1820. Миколаївський громадський двір, м. Золотоноша Полтавської області 

Ф. Р-1828. Благовіщенський громадський двір, м. Золотоноша Полтавської області 

Ф. Р-1792. Громадський двір № 1, с. Каленики Гельмязівського району Полтавської 

області 

Ф. Р-2463. Громадський двір  х. Бурдоносів, с. Коробівка Золотоніського району 

Полтавської області 

Ф. Р-1776. Громадський двір, с. Матвіївка Золотоніського району Полтавської області 

Ф. Р-1802. Громадський двір, хут. Новоселиця Золотоніського району Полтавської області 

Ф. Р-1779. Громадський двір, с. Піщане Золотоніського району Полтавської області 

Ф. Р-1805. Громадський двір «Загребля», с. Піщане Золотоніського району Полтавської 

області 

Ф. Р-1780. Громадський двір, с. Чернещина Драбівського району Полтавської області 

Ф. Р-1771. Щербинівський громадський двір, с. Щербинівка Золотоніського району 

Полтавської області 

 

-  Кам’янського  району 

 

Ф. Р-1349. Громадський двір № 1, м. Кам’янка  Кіровоградської області 

 

-  Канівського  району 

 

Ф. Р-1778. Громадський двір № 1, с. Прохорівка Гельмязівського району Полтавської 

області 
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-  Ковалівського  району 

 

Ф. Р-2560. Громадський двір № 2, с. Богданівка Ковалівського району Полтавської області 

 

-  Монастирищенського  району 

 

Ф. Р-2245. Сарнівська земельна община, с. Сарни  Монастирищенського району 

Вінницької області 

Ф. Р-2247. Сатанівська сільськогосподарська трудова община, с. Сатанівка 

Монастирищенського району   

Ф. Р-2246. Громадське господарство, с. Цибулів Монастирищенського району Вінницької 

області 

 

-  Черкаського  району 

 

Ф. Р-47. Громадське господарство № 32, с. Білозір’я Черкаського району Київської 

області 

Ф. Р-63. Талдицька громада № 8, с. Талдики 

 

-  Чорнобаївського  району 

 

Ф. Р-1812. Громадський двір № 2, с. Васютинці Іркліївського району Полтавської області 

Ф. Р-1789. Громадський двір № 1, с. Демки Іркліївського району Полтавської області 

Ф. Р-1791. Громадський двір № 2, с. Лящівка Іркліївського району Полтавської області 

Ф. Р-1807. Громадський двір № 3, с. Лящівка Іркліївського району Полтавської області 

Ф. Р-1819. Громадський двір № 3, с. Михайлівка Іркліївського району Полтавської області 

Ф. Р-1795. Громадський двір № 2, с. Москаленки Іркліївського району Полтавської області 

Ф. Р-1818. Громадський двір № 7, с. Мохнач Чорнобаївського району Полтавської області 

Ф. Р-1823. Громадський двір № 1, с. Старий Коврай Іркліївського району Полтавської 

області 

Ф. Р-1811. Громадський двір № 1, с. Червонохижинці Іркліївського району Полтавської 

області 

    

       Відділення  цукрового сільського господарства 

 

Ф. Р-1858. Драбівське цукрове сільське господарство, хут. Андріївка Драбівського району 

Полтавської області 

Ф. Р-1856. Петрівський фільварок Драбівського цукрового сільського господарства,  

с. Драбів Драбівського району Полтавської області 

 

        Будівництво 

 

Ф. Р-8. Управління будівництва та експлуатації залізничної вітки до машинобудівного 

заводу, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-16. Управління будівництва електростанції на машинобудівному заводі,  

м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-11. Проектно-будівельна контора товариства «Будівельник», м. Черкаси Київської 

області 
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         Транспорт.  Зв’язок 

 

Ф. Р-4. Залізнична  станція  Черкаси,  м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-30. Радіовузол  Черкаської районної контори зв’язку, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-1356. Кам’янська контора зв’язку, м. Кам’янка Кіровоградської області 

Ф. Р-1357. Чигиринська контора зв’язку, м. Чигирин  Кіровоградської області 

 

         Торгівля.  Заготівля.   Споживча  кооперація 

 

Ф. Р-12. Черкаський  пункт «Заготзерно»,  м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-43. Черкаська районна спілка споживчих кооперативних  товариств, м. Черкаси 

Київської області 

Ф. Р-14. Черкаська районна спілка кустарно-промислових і сільськогосподарських 

кооперативних товариств, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-64. Свідівське  промислово-кооперативне товариство по обробці дерева «Прогрес», 

с. Свидівок Черкаського району Київської області 

Ф. Р-18. Черкаське промислово-кооперативне товариство «Металокомбінат», м. Черкаси 

Київської області 

Ф. Р-27. Черкаське промислово-виробниче кооперативне товариство «Валяльна 

фабрика», м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-31. Черкаське промислово-кооперативне товариство «Шкурзавод», м. Черкаси 

Київської області 

Ф. Р-33. Черкаське промислово-кустарне кооперативне товариство  інвалідів «Вільна 

праця», м. Черкаси Кихвської області 

Ф. Р-35. Черкаське промислово-кооперативне товариство «Промхімік», м. Черкаси 

Київської області 

 

          Житлове,  комунальне  і  місцеве  господарство 

 

Ф. Р-19. Житловий відділ Черкаської районної управи, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-25. Паливний  відділ Черкаської районної управи, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-44. Відділ місцевого господарства Черкаської районної управи, м. Черкаси 

Київської області 

Ф. Р-40. Управління  базарами відділу місцевого господарства Черкаської районної 

управи, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-522. Черкаське  міжокружне управління мір і вагів, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-7. Контора Черкаської районної управи по розбиранню залізничного мосту,  

м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-9. Черкаська вагометрична майстерня відділу місцевого господарства Черкаської 

районної управи, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-24. Черкаська електро- і водопровідна станції, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-34. Мотузкове виробництво відділу опіки та пенсії Черкаської районної управи,  

м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-1862. Їдальня при Шрамківському цукровому комбінаті, с. Шрамківка Ковалівського 

району Полтавської області 
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        Праця 

 

Ф. Р-50. Черкаська біржа праці, м. Черкаси Київської області 

 

 

 

       Народна  освіта 

 

Ф. Р-57. Відділ освіти і виховання Черкаської районної управи, м. Черкаси Київської 

області 

Ф. Р-36. Черкаський український педагогічний інститут, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-1. Черкаський ветеринарний технікум, м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-45. Ломуватська початкова школа, с. Ломувате Черкаського району Київської 

області 

Ф. Р-1636. Черкаська зубопротезна школа, м. Черкаси Київської  області 

 

       Культура 

 

Ф. Р-17. Черкаський український національний театр, м. Черкаси Київської області 

   

        Редакції  газет 

 

Ф. Р-2414. Видавництво  українсько-німецької  газети «Рідне слово», м. Звенигородка 

Київської області 

Ф. Р-2421. Видавництво  українсько-німецької  газети «Українське слово», м. Золотоноша 

Полтавської області 

Ф. Р-2422. Видавництво  українсько-німецької  газети «Золотоніські  вісті»,  

м. Золотоноша Полтавської області 

Ф. Р-2401. Видавництво  українсько-німецької  газети «Українські новини», м. Сміла 

Київської області 

Ф. Р-2400. Видавництво  українсько-німецької  газети «Тальнівські вісті», м. Тальне 

Київської області 

Ф. Р-2681. Видавництво  українсько-німецької  газети «Уманський голос», м. Умань 

Київської області 

Ф. Р-51. Видавництво газети «Українська думка» - орган Черкаської районної управи, м. 

Черкаси Київської області 

 

        Охорона  здоров’я.  Соціальне  забезпечення 

 

Ф. Р-55. Відділ охорони здоров’я  Черкаської районної управи, м. Черкаси Київської 

області 

Ф. Р-20. Відділ  опіки і пенсійї Черкаської районної управи, м. Черкаси Київської 

області 

Ф. Р-1861. Будинок пристарілих інвалідів, с. Бакаївка  Золотоніського району Полтавської 

області 

 

        Духовне  правління 
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Ф. Р-15. Благочинний  Української  автокефальної церкви по Черкаському району,  

м. Черкаси Київської області 

Ф. Р-10. Черкаське  похоронне  бюро, м. Черкаси  Київської  області 

 

        Колекція  листів 

Ф. Р-2398. Колекція.  Листи і спогади радянських громадян, жителів Черкащини, які 

перебували на примусових роботах в Німеччині і на тимчасово окупованій 

території під час Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. 

Ф. Р-2483. Колекція,  Листи громадян, які служмлм в німецько-фашистських військових 

частинах 

        Установи,  організації  і  підприємства,  прийняті  на  комерційній  основі 

 

Ф. Р-5794. Представництво Національного агентства України з реконструкції та розвитку 

в Черкаській області, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5828. Кооператив   «Прогрес», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5840. Виробниче підприємство «Лісопереробка», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5841. Трудові книжки громадян, які виїхали на постійне місце проживання за межі 

України, м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5842. Черкаська фірма «Оптохім», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5843. Торгово-виробниче підприємство «Облагроторг», м. Черкаси Черкаської 

області 

Ф. Р-58848. Комерційно-виробнича фірма «Рембудсервіс», м. Черкаси Черкаської області 

Ф. Р-5851. Черкаська філія акціонерного товариства закритого типу «Центр продажу 

об’єктів незавершеного будівництва, м. Черкаси Черкаської області 
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  РЕЄСТР  ОБ’ЄДНАНИХ,  ПЕРЕДАНИХ  АРХІВНИХ 

  ФОНДІВ  ТА  ВІЛЬНИХ  НОМЕРІВ_______________ 

 

 

 

 

 

Номери 

пропущених 

фондів 

Відмітка  про  вибуття  фондів 

 

Ф. Р-38 

 

Приєднаний  до  Ф. Р-59 

Ф. Р-68 Переданий до Держархіву Київської області 

Ф. Р-82 Приєднаний до Ф. Р-81 

Ф. Р-84 Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-94 Приєднаний до Ф. Р-4652 

Ф. Р-99 Приєднаний до Ф. Р-561 

Ф. Р-115 Переданий до Держархіву Київської області 

Ф. Р-124 Вільний номер 

Ф. Р-125 Приєднаний до Ф. Р-184 

Ф. Р-137 Приєднаний до Ф. Р-2147 

Ф. Р-139 Переданий до Держархіву Київської області 

Ф. Р-140 Вільний номер 

Ф. Р-179 Приєднаний до Ф. Р-5355 

Ф. Р-195 Переданий до Держархіву Київської області 

Ф. Р-214 Переданий до Держархіву Київської області 

Ф. Р-249 Приєднаний до Ф. Р-398 

Ф. Р-250 Приєднаний до Ф. Р-347 

Ф. Р-251 Приєднаний до Ф. Р-279 

Ф. Р-295 Переданий до Держархіву Київської області 

Ф. Р-308 Переданий до Держархіву Київської області 

Ф. Р-310 Переданий до Держархіву Київської області 

Ф. Р-335 Переданий до Держархіву Київської області 

Ф. Р-346 Вільний номер 

Ф. РР-351 – 353 Вільні номери 

Ф. Р-360 Вільний номер 

Ф. Р-368 Переданий до Держархіву Київської області 

Ф. Р-373 Переданий до Держархіву Київської області 

Ф. Р-400 Переданий до Держархіву Київської області 

Ф. Р-404 Переданий до Держархіву Київської області 

Ф. Р-409 Вільний номер 

Ф. Р-419 Приєднаний до Ф. Р-3030 

Ф. Р-431 Приєднаний до Ф. Р-348 

Ф. Р-432 Приєднаний до Ф. Р-375 

Ф. Р-445 Переданий до Держархіву Київської області 

Ф. Р-478 Приєднаний до Ф. Р-266 

Ф. Р-482 Приєднаний до Ф. Р-2147 

Ф. Р-486 Приєднаний до Ф. Р-80 
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Номери 

пропущених 

фондів 

Відмітка  про  вибуття  фондів 

 

Ф. Р-492 

 

Переданий до архівного відділу Корсунь-Шевченківської 

райдержадміністрації 

Ф. Р-493 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-500 Приєднаний до Ф. 19 

Ф. Р-509 Переданий до ЦДАУА  м. Москва 

Ф. Р-513 Переданий до Держархіву Київської області 

Ф. Р-519 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-520 Переданий до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. Р-521 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-523 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-528 Приєднаний до Ф. Р-262 

Ф. РР- 530 - 531 Передані до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-535 Переданий до архівного відділу  Черкаської міської ради 

Ф. Р-536 Переданий до архівного відділу Кам’янської райдержадміністрації 

Ф. РР-547 – 548 Передані до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-565 – 566 Передані до Держархіву Харківської області 

Ф. Р-567 Переданий до м. Сталіна 

Ф. РР-569 – 570 Передані до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-571 Переданий до Держархіву Полтавської області 

Ф. Р-572 Переданий до архівного відділу Смілянської  райдержадміністрації 

Ф. РР-573 – 576 Передані до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-577 Переданий до архівного відділу Корсунь-Шевченківської 

райдержадміністрації 

Ф. Р-578 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-582 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-585 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. РР-591 – 599 Передані до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-600 Вільний номер 

Ф. Р-601 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-603 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. РР-605 – 609 Передані до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. РР-611 – 612 Передані  до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-614 Вільний номер 

Ф. РР-615 – 617 Передані до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. Р-625 Приєднаний до Ф. Р-5537 

Ф. Р-631 Приєднаний до Ф. Р-5057 

Ф. Р-632 Приєднаний до Ф. Р-5286 

Ф. Р-634 Переданий до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. Р-636 Переданий до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. Р-637 Приєднаний до Ф. Р-4728 

Ф. РР-638 – 646 Передані до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. Р-648 Переданий до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. Р-650 Переданий до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. Р-651 Приєднаний до Ф. Р-5292 
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Номери 

пропущених 

фондів 

Відмітка  про  вибуття  фондів 

 

Ф. Р-652 

 

Приєднаний до Ф. Р-5445 

Ф. РР-653 – 670 Передані до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. РР-692 – 706 Передані до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. РР-709 – 714 Передані до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. РР-717 – 719 Передані до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. Р-721 Приєднаний до Ф. Р-3809 

Ф. РР-722 – 723 Передані до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. Р-724 Приєднаний  до Ф. Р-726 

Ф. РР-725 – 728 Передані до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. Р-734 Приєднаний до Ф. Р-4241 

Ф. Р-742 Передані до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. Р-761 Приєднаний до Ф. Р-5021 

Ф. Р-771 Приєднаний до Ф. Р-5025 

Ф. Р-772 Приєднаний до Ф. Р-5024 

Ф. Р-774 Приєднаний до Ф. Р-5017 

Ф. РР-778 – 781 Передані до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. РР-785 – 790 Передані до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. Р-824 Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. РР-827 - 828 Передані до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. Р-831 Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. РР-833 – 847 Передані до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. Р-850 Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. Р-853 Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. Р-855 Приєднаний до Ф. Р-1357 

Ф. Р-858 Приєднаний до Ф. Р-4301 

Ф. РР-860 – 862 Передані до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. РР-864 – 865 Передані до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. Р-867 Вільний номер 

Ф. РР-868 – 870 Передані до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. Р-875 Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. Р-876 Приєднаний до Ф. Р-3806 

Ф. РР-878 – 879 Передані до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. РР-881 – 882 Передані до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. Р-885 Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. Р-888 Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. Р-930 Приєднаний до Ф. Р-3440 

Ф. Р-942 Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. Р-944 Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. РР-946 – 964 Передані до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. РР-967 – 968 Передані до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-972 Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-975 Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. РР-980 – 982 Передані до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. РР-992 - 993 Передані до Держархіву Кіровоградської області 
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Номери 

пропущених 

фондів 

Відмітка  про  вибуття  фондів 

 

Ф. Р-1003 

 

Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-1005 Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. РР-1011 – 1013 Передані до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-1018 Приєднаний до Ф. Р-804 

Ф. Р-1019 Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-1020 Приєднаний до Ф. Р-800 

Ф. Р-1021 Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-1022 Приєднаний до Ф. Р-798 

Ф. Р-1027 Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-1029 Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-1030 Переданий до Держархіву Дніпропетровської області 

Ф. Р-1031 Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. РР-1033 – 1034 Передані до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-1046 Приєднаний до Ф. Р-529 

Ф. Р-1052 Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-1054 Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-1061 Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-1066 Приєднаний до Ф. Р-4421 

Ф. Р-1067 Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. РР-1068 – 1070 Передані до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. Р-1072 Приєднаний до Ф. Р-3640 

Ф. Р-1074 Переданий до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. Р-1075 Переданий до Городищенського райвідділу комунального господарства 

Ф. Р-1076 Переданий до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. РР-1078 – 1081 Передані до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. РР-1082 – 1083 Передані до архівного відділу Чорнобаївської райдержадміністрації 

Ф. Р-1085 Переданий до архівного відділу Чорнобаївської райдержадміністрації 

Ф. Р-1089 Переданий до архівного відділу Чорнобаївської райдержадміністрації 

Ф. Р-1090 Приєднаний до Ф. Р-2420 

Ф. РР-1095 – 1103 Передані до архівного відділу Чорнобаївської райдержадміністрації 

Ф. РР-1162 – 1165 Передані до архівного відділу Чорнобаївської райдержадміністрації 

Ф. РР-1167 – 1171 Передані до архівного відділу Чорнобаївської райдержадміністрації 

Ф. Р-1174 Переданий до архівного відділу Чорнобаївської райдержадміністрації 

Ф. Р-1183 Приєднаний до Ф. Р-1671 

Ф. Р-1221 Переданий до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. Р-1223 Переданий до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. Р-1225 Переданий до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. Р-1226 Приєднаний до Ф. Р-5427 

Ф. РР-1228 – 1229 Передані до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. Р-1231 Переданий до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. Р-1235 Переданий до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. Р- 1266 Переданий до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. РР-1287 – 1296 Передані до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. Р-1300 Переданий до архівного відділу Шполянської райдержадміністрації 
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Ф. РР-1324 – 1327 

 

Передані до архівного відділу Катеринопільської райдержадміністрації 

Ф. Р-1328 Приєднаний до Ф. Р-75 

Ф. Р-1329 Переданий до архівного відділу Катеринопільської райдержадмі-

ністрації 

Ф. Р-1332 Приєднаний до Ф. Р-4632 

Ф. Р-1334 Приєднаний до Ф. Р-5186 

Ф. РР-1336 – 1338 Передані до архівного відділу Шполянської райдержадміністрації 

Ф. Р-1339 Переданий до архівного відділу Катеринопільської райдержадмі-

ністрації 

Ф. РР-1343 – 1344 Передані до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-1358 Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. РР-1394 - 1404 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. Р-1405 Вільний номер 

Ф. Р-1406 Переданий до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. Р-1408 Вільний номер 

Ф. РР-1409 – 1414 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. РР-1423 - 1425 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. РР-1428 – 1429 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. РР-1431 – 1433 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. Р-1434 Вільний номер 

Ф. РР-1435 – 1436 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. Р-1437 Вільний номер 

Ф. Р-1438 Переданий до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. Р-1441 Переданий до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. Р-1447 Приєднаний до Ф. Р-3109 

Ф. РР-1450 – 1460 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. РР- 1462 – 1464 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. Р-1466 Переданий до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. РР-1468 – 1471 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. Р-1473 Переданий  до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. РР-1475 – 1483 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. РР-1485 – 1486 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. РР-1488 – 1492 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. РР-1494 – 1496 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. РР-1498 – 1499 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. РР-1501 – 1508 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. Р-1537 Приєднаний   

Ф. РР-1572 – 1581 Передані до архівного відділу Тальнівської райдержадміністрації 

Ф. РР-1583 – 1590 Передані до архівного відділу Тальнівської райдержадміністрації 

Ф. РР-1597 – 1598 Передані до архівного відділу Тальнівської райдержадміністрації 

Ф. РР-1601 – 1604 Передані до архівного відділу Тальнівської райдержадміністрації 

Ф. Р-1609 Переданий до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. Р-1611 Переданий до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. Р-1620 Переданий до архівного відділу Жашківської райдержадміністрації 
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Ф. Р-1630 

 

Переданий до архівного відділу Жашківської райдержадміністрації 

Ф. РР-1632 – 1635 Передані до архівного відділу Жашківської райдержадміністрації 

Ф. РР-1643 – 1644 Передані до архівного відділу Звенигородської райдержадміністрації 

Ф. РР-1649 – 1651 Передані до  ЦДАУА  м. Москва 

Ф. Р-1652 Переданий до Держархіву Вінницької області 

Ф. РР-1653 – 1654 Переданий до колишнього партійного архіву 

Ф. Р-1656 Переданий до м. Бердичів 

Ф. Р-1657 Переданий до колишнього партійного архіву 

Ф. Р-1658 Переданий до Держкомархіву України 

Ф. Р-1664 Приєднаний до Ф. Р-1748 

Ф. Р-1665 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-1713 Приєднаний  до Ф. Р-1734 

Ф. Р-1720 Приєднаний до Ф. Р-546 

Ф. Р-1751 Переданий до ЦДАУА  м. Москва 

Ф. РР-1761 – 1766 Передані до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. РР-1768 - 1769 Передані до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. Р-1867 Приєднаний до Ф. Р-1667 

Ф. Р-1871 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-1874 Переданий до архівного відділу Черкаської райдержадміністрації 

Ф. РР-1876 – 1878 Передані до архівного відділу Черкаської райдержадміністрації 

Ф. Р-1879 Вільний номер 

Ф. Р-1880 Переданий до архівного відділу Черкаської райдержадміністрації 

Ф. Р-1882 Переданий до архівного відділу Черкаської райдержадміністрації 

Ф. РР-1883 – 1884 Вільні номери 

Ф. РР-1885 - 1889 Передані до архівного відділу Черкаської райдержадміністрації 

Ф. Р-1894 Переданий до архівного відділу Черкаської райдержадміністрації 

Ф. РР-1895 – 1896 Передані до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-1897 Переданий до Черкаського краєзнавчого музею 

Ф. РР-1898 – 1900 Передані до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. РР-1902 – 1903 Передані до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-1905 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-1908 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-1910 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-1913 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. РР-1914 – 1917 Передані до архівного відділу Черкаської райдержадміністрації 

Ф. Р-1919 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-1920 Переданий до архівного відділу Черкаської райдержадміністрації 

Ф. Р-1921 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-1922 Переданий до архівного відділу Корсунь-Шевченківської райдерж-

адміністрації 

Ф. Р-1923 Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. Р-1927 Переданий до архівного відділу Черкаської райдержадміністрації 

Ф. Р-1929 Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. Р-1931 Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 
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Ф. Р-1933 

 

Переданий до архівного відділу Черкаської райдержадміністрації 

Ф. РР-1935 – 1936 Передані до архівного відділу Черкаської райдержадміністрації 

Ф. РР-1938 – 1944 Передані до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. РР-1947 – 1948 Передані до архівного відділу Черкаської райдержадміністрації 

Ф. Р-1950 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-1953 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. РР-1956 – 1960 Передані до архівного відділу Драбівської  райдержадміністрації 

Ф. Р-1966 Переданий до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. Р-1967 Вільний номер 

Ф. Р-1974 Переданий до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. Р-1978 Переданий  

Ф. Р-1980 Приєднаний до Ф. Р-1973 

Ф. Р-1985 Переданий 

Ф. РР-1980 – 1992 Передані 

Ф. Р-1993 Приєднаний до Ф. Р-5415 

Ф. РР-1995 – 1996 Передані 

Ф. Р-1998 Переданий 

Ф. РР-2000 – 2001 Передані до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. Р-2003 Переданий до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. Р-2008 Переданий 

Ф. Р-2011 Переданий 

Ф. Р-2013 Переданий до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. РР-2024 – 2031 Передані  до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. РР-2032 – 2033 Передані 

Ф. РР-2034 – 2037 Передані до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. Р-2043 Переданий до архівного відділу Чорнобаївської райдержадміністрації 

Ф. РР-2046 – 2048 Передані  до архівного відділу Чорнобаївської райдержадміністрації 

Ф. Р-2080 Переданий до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. Р-2081 Переданий до архівного відділу Чорнобаївської райдержадміністрації 

Ф. Р-2082 Переданий до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. РР-2083 – 2088 Передані  до архівного відділу Чорнобаївської  райдержадміністрації 

Ф. Р-2090 Приєднаний до Ф. Р-1674 

Ф. Р-2092 Переданий до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. Р-2095 Переданий 

Ф. РР-2096 – 2097 Передані до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. Р-2098 Переданий 

Ф. РР-2099 – 2100 Передані до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. РР-2101 – 2102 Передані до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. Р-2103 Переданий до архівного відділу Смілянської міської ради 

Ф. РР-2111 – 2112 Передані до архівного відділу Смілянської райдержадміністрації 

Ф. Р-2114 Приєднаний до Ф. Р-2113 

Ф. Р-2139 Приєднаний до Ф. Р-2132 

Ф. РР-2148 – 2157 Передані до архівного відділу Шполянської райдержадміністрації 

Ф. Р-2168 Приєднаний до Ф. Р-86 
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Ф. РР-2171 – 2172 

 

Передані до архівного відділу Шполянської райдержадміністрації 

Ф. РР-2174 – 2181 Передані до архівного відділу Шполянської райдержадміністрації 

Ф. Р-2183 Переданий до архівного відділу Шполянської райдержадміністрації 

Ф. Р-2184 Переданий до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. РР-2185 – 2186 Передані до архівного відділу Шполянської райдержадміністрації 

Ф. Р-2187 Приєднаний до Ф. Р-1338 

Ф. РР-2189 – 2191 Передані до архівного відділу Шполянської райдержадміністрації 

Ф. РР-2194 – 2196 Передані до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. РР-2197 – 2198 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. РР-2202 – 2206 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. РР-2208 – 2210 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. РР-2212 – 2214 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. РР-2217 – 2218 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. РР-2220 – 2223 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. РР-2225 – 2226 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. РР-2229 – 2237 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. Р-2238 Вільний номер 

Ф. РР-2239 – 2240 Передані до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. Р-2241 Переданий до Управління головного архітектора м. Умані 

Ф. Р-2242 Переданий до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. Р-2249 Переданий до Держархіву Вінницької області 

Ф. РР-2250 – 2251 Передані до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. Р-2253 Переданий до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. Р-2254 Приєднаний до Ф. Р-1207 

Ф. Р-2256 Переданий  до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. Р-2260 Переданий до Держархіву Полтавської області 

Ф. Р-2263 Переданий до Держархіву Полтавської області 

Ф. Р-2264 Переданий до архівного відділу Золотоніської райдержадміністрації 

Ф. РР-2293 – 2294 Передані до архівного відділу Шполянської райдержадміністрації 

Ф. Р-2296 Переданий  до архівного відділу Шполянської райдержадміністрації 

Ф. Р-2298 Переданий  до архівного відділу Шполянської райдержадміністрації 

Ф. РР-2301 – 2306 Передані до архівного відділу Шполянської райдержадміністрації 

Ф. РР-2309 – 2312 Передані до архівного відділу Шполянської райдержадміністрації 

Ф. Р-2313 Вільний номер 

Ф. РР-2314 – 2316 Передані до архівного відділу Шполянської райдержадміністрації 

Ф. РР-2319 – 2322 Передані до архівного відділу Шполянської райдержадміністрації 

Ф. Р-2324 Переданий до архівного відділу Шполянської райдержадміністрації 

Ф. Р-2329 Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-2330 Переданий до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-2335 Переданий до архівного відділу Черкаської райдержадміністрації 

Ф. РР-2336 – 2337 Передані до архівного відділу Черкаської міської ради 

Ф. Р-2340 Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф.РР-2356 – 2357 Передані до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. Р-2358 Приєднаний до Ф. Р-4965 
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Номери 

пропущених 

фондів 

Відмітка  про  вибуття  фондів 

 

Ф. РР-2359 – 2361 

 

Передані до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. Р-2364 Переданий до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. Р-2365 Приєднаний до Ф. Р-4971 

Ф. РР-2366 – 2368 Передані до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. РР-2370 – 2372 Передані до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. РР-2374 – 2375 Передані до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. Р-2380 Приєднаний до Ф. Р-2104 

Ф. Р-2382 Переданий  до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. Р-2385 Приєднаний до Ф. Р-2110 

Ф. Р-2388 Переданий  до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. Р-2389 Приєднаний до Ф. Р-886 

Ф. РР-2390 – 2391 Передані до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. Р-2393 Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-2396 Переданий  до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. Р-2404 Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-2411 Вільний номер 

Ф. Р-2418 Переданий до колишнього партійного архіву 

Ф. Р-2419 Переданий  до архівного відділу Смілянської райдержадміністрації 

Ф. Р-2424 Переданий  до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. РР-2431 – 2435 Передані до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. РР-2437 – 2438 Передані до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. РР-2442 – 2443 Передані до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. РР-2445 – 2447 Передані до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. РР-2451 – 2453 Передані до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. РР-2458 – 2459 Передані до архівного відділу Городищенської райдержадміністрації 

Ф. Р-2462 Переданий до архівного відділу Чигиринської райдержадміністрації 

Ф. Р-2468 Вільний номер 

Ф. Р-2472 Переданий до Держархіву Кіровоградської області 

Ф. Р-2499 Приєднаний до Ф. Р-2478 

Ф. Р-2506 Вільний номер 

Ф. Р-2524 Вільний номер 

Ф. Р-2530 Вільний номер 

Ф. Р-2532 Вільний номер 

Ф. Р-2559 Приєднаний до Ф. Р-2558 

Ф. Р-2574 Переданий до Черкаського райкому ДТСААФ 

Ф. Р-2481 Вільний номер 

Ф. Р-2590 Приєднаний  до Ф. Р-2589 

Ф. Р-2594 Приєднаний  до Ф. Р-2588 

Ф. Р-2599 Приєднаний  до Ф. Р-2598 

Ф. Р-2605 Приєднаний  до Ф. Р-2604 

Ф. Р-2606 Приєднаний  до Ф. Р-2672 

Ф. Р-2613 Приєднаний  до Ф. Р-2612 

Ф. Р-2629 Вільний номер 

Ф. Р-2636 Приєднаний  до Ф. Р-2635 
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Номери 

пропущених 

фондів 

Відмітка  про  вибуття  фондів 

 

Ф. Р-2643 

 

Приєднаний  до Ф. Р-2642 

Ф. Р-2651 Приєднаний  до Ф. Р-2656 

Ф. Р-2657 Приєднаний  до Ф. Р-2656 

Ф. Р-2658 Приєднаний  до Ф. Р-2659 

Ф. Р-2662 Приєднаний  до Ф. Р-2661 

Ф. Р-2680 Приєднаний  до Ф. Р-2113 

Ф. Р-2699 Вільний номер 

Ф. Р-2712 Приєднаний  до Ф. Р-2626 

Ф. Р-2716 Приєднаний  до Ф. Р-426 

Ф. Р-2717 Вільний номер 

Ф. Р-2718 Приєднаний  до Ф. Р-2698 

Ф. Р-2719 Приєднаний  до Ф. Р-2696 

Ф. Р-2720 Приєднаний  до Ф. Р-1667 

Ф. Р-2724 Приєднаний  до Ф. Р-2414 

Ф. Р-2770 Переданий до Держархіву Чернігівської області 

Ф. Р-2795 Переданий до Держархіву Рівненської області 

Ф. Р-2807 Переданий до Держархіву Чернігівської області 

Ф. Р-2814 Приєднаний  до Ф. РР-135, 136 

Ф. Р-2860 Вільний номер 

Ф. Р-2880 Приєднаний  до Ф. Р-3532 

Ф. Р-2904 Вільний номер 

Ф. Р-2910 Переданий до Черкаської державної обласної наукової бібліотеки ім. 

В.В.Маяковського 

Ф. Р-2943 Переданий до архівного відділу Смілянської райдержадміністрації 

Ф. Р-2945 Вільний номер 

Ф. Р-3000 Приєднаний  до Ф. Р-95 

Ф. Р-3116 Вільний номер 

Ф. РР-3270 – 3271 Вільні номери 

Ф. РР-3343 – 3344 Передані до Ленінградського Військово-медичного музею 

Ф. РР-3398 – 3399 Вільні номери 

Ф. РР-3402 – 3403 Вільні номери 

Ф. Р-3436 Вільний номер 

Ф. Р-3467 Вільний номер 

Ф. Р-3492 Приєднаний  до Ф. Р-587 

Ф. Р-3493 Приєднаний  до Ф. Р-586 

Ф. Р-3527 Приєднаний  до Ф. Р-3523 

Ф. РР-3555 – 2558 Вільні номери 

Ф. Р-3561 Вільний номер 

Ф. Р-3609 Переданий до Кам’янської міжколгоспної будівельної організації 

Ф. Р-3635 Вільний номер 

Ф. Р-3799 Переданий до Золотоніської міжколгоспної будівельної організації 

Ф. РР-3854 – 3855 Вільні номери 

Ф. Р-3858 Вільний номер 

Ф. Р-3861 Вільний номер 
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Номери 

пропущених 

фондів 

Відмітка  про  вибуття  фондів 

 

Ф. Р-3865 

 

Приєднаний до Ф. Р-3523 

Ф. РР-3912 – 3922 Вільні номери 

Ф. РР-3928 – 3946 Вільні номери 

Ф. Р03949 Переданий до Шполянської міжколгоспної будівельної організації 

Ф. РР-3958 – 3959 Вільні номери 

Ф. РР-3991 – 3994 Вільні номери 

Ф. Р-3996 Вільний номер 

Ф. Р-3999 Переданий до Чигиринської міжколгоспної будівельної організації 

Ф. Р-4003 Вільний номер 

Ф. Р-4045 Вільний номер 

Ф. Р-4069 Переданий до Монастирищенської міжколгоспної будівельної 

організації 

Ф. Р-4077 Вільний номер 

Ф. Р-4079 Приєднаний до Ф. Р-2902 

Ф. Р-4102 Приєднаний до Ф. Р-4100 

Ф. Р-4104 Вільний номер 

Ф. Р-4115 Вільний номер 

Ф. РР-4117 – 4118 Вільні номери 

Ф. Р-4120 Вільний номер 

Ф. Р-4125 Вільний номер 

Ф. Р-4126 Переданий до архівного відділу Смілянської райдержадміністрації 

Ф. Р-4128 Вільний номер 

Ф. Р-4131 Вільний номер 

Ф. РР-4135 – 4136 Вільні номери 

Ф. Р-4140 Вільний номер 

Ф. Р-4145 Вільний номер 

Ф. Р-4157 Вільний номер 

Ф. Р-4167 Переданий до Черкаської обласної  бібліотеки для дітей 

Ф. РР-4187 – 4188 Вільні номери 

Ф. Р-4192 Вільний номер 

Ф. Р-4231 Вільний номер 

Ф. Р-4287 Вільний номер 

Ф. Р-4288 Переданий до Кам’янського літературно-меморіального музею 

О.С.Пушкіна і П.І.Чайковського 

Ф. Р-4308 Вільний номер 

Ф. Р-4348 Вільний номер 

Ф. Р-4351 Вільний номер 

Ф. Р-4360 Переданий до Жашківської міжколгоспної будівельної організації 

Ф. Р-4362 Вільний номер 

Ф. Р-4368 Переданий до  архітектора Лисянського району 

Ф. Р-4370 Вільний номер 

Ф. РР-4373 – 4374 Вільні номери 

Ф. Р-4393 Приєднаний до Ф. Р-2227 

Ф. Р-4412 Вільний номер 
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Номери 

пропущених 

фондів 

Відмітка  про  вибуття  фондів 

 

Ф. Р-4413 

 

Переданий до Чигиринського міського відділу комунального 

господарства 

Ф. Р-4428 Переданий до штабу цивільної оборони Смілянського району 

Ф. Р-4451 Приєднаний до Ф. Р-4332 

Ф. Р-4467 Переданий до архівного відділу Уманської райдержадміністрації 

Ф. Р-4473 Вільний номер 

Ф. Р-4500 Вільний номер 

Ф. Р-4501 Переданий до штабу цивільної оборони м. Сміла 

Ф. Р-4520 Вільний номер 

Ф. Р-4532 Вільний номер 

Ф. Р-4545 Переданий до Звенигородського народного краєзнавчого музею ім. 

Т.Г.Шевченка 

Ф. Р-4565 Вільний номер 

Ф. Р-4566 Переданий до Золотоніського районного Будинку культури 

Ф. Р-4572 Вільний номер 

Ф. Р-4575 Вільний номер 

Ф. Р-4602 Переданий до Чигиринського районного архітектора 

Ф. Р-4645 Вільний номер 

Ф. Р-4654 Приєднаний до Ф. Р-2999 

Ф. Р-4665 Приєднаний до Ф. Р-2979 

Ф. Р-4680 Переданий до Черкаської обласної науково-медичної бібліотеки 

Ф. Р-4684 Переданий до Філіалу центральної науково-технічної бібліотеки 

Ф. Р-4720 Вільний номер 

Ф. Р-4724 Вільний номер 

Ф. Р-4730 Переданий до Черкаського міського житлового управління 

Ф. РР-4732 – 4733 Вільні номери 

Ф. Р-4768 Переданий до Драбівського районного відділу архітектури 

Ф. Р-4790 Вільний номер 

Ф. Р-4815 Переданий до Черкаського відділу комплексного проектування 

Ф. Р-4849 Вільний номер 

Ф. Р-4906 Вільний номер 

Ф. Р-4907 Переданий до Жашківського районного відділу архітектури 

Ф. Р-4927 Приєднаний до Ф. Р-5124 

Ф. Р-4964 Вільний номер 

Ф. Р-4990 Вільний номер 

Ф. Р-5044 Вільний номер 

Ф. Р-5070 Вільний номер 

Ф. Р-5106 Переданий до штабу цивільної оборони Монастирищенського району 

Ф. Р-5168 Переданий до штабу цивільної оборони Лисянського району 

Ф. Р-5173 Вільний номер 

Ф. Р-5222 Переданий до архівного відділу Драбівської райдержадміністрації 

Ф. Р-5277 Переданий до штабу цивільної оборони Золотоніського району 

Ф. Р-5291 Вільний номер 

Ф. Р-5294 Переданий до музею історії Корсунь-Шевченківської битви 
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Ф. Р-5330 Вільний номер 

Ф. Р-5352 Вільний номер 

Ф. Р-5392 Вільний номер 

Ф. Р-5400 Приєднаний до Ф. Р-2015 

Ф. Р-5408 Приєднаний до Ф. Р-2017 

Ф. Р-5411 Вільний номер 

Ф. Р-5413 Приєднаний до Ф. Р-2009 

Ф. Р-5416 Приєднаний до Ф. Р-2018 

Ф. Р-5425 Приєднаний до Ф. Р-2002 

Ф. Р-5435 Вільний номер 

Ф. Р-5444 Вільний номер 

Ф. РР-5452 – 5453 Вільні номери 

Ф. Р-5460 Вільний номер 

Ф. Р-5464 Вільний номер 

Ф. Р-5474 Переданий до Придніпровського райвідділу комунального господарства 

міста Черкаси 

Ф. Р-5476 Вільний номер 

Ф. Р-5482 Переданий до штабу цивільної оборони  Придніпровського району міста 

Черкаси 

Ф. Р-5485 Переданий до Соснівського райвідділу комунального господарства 

міста Черкаси 

Ф. Р-5487 Вільний номер 

Ф. Р-5493 Переданий до штабу цивільної оборони Соснівського району міста 

Черкаси 

Ф. Р-5495 Переданий до штабу цивільної оборони Черкаського району 

Ф. Р-5527 Переданий до штабу цивільної оборони Чигиринського району 

Ф. Р-5547 Переданий до архівного відділу Шполянської райдержадміністрації 

Ф. Р-5550 Вільний номер 

Ф. Р-5807 Приєднаний до Ф. Р-3694 
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  ПОКАЖЧИК  УСТАНОВ,  ЗГАДАНИХ  У  ДОВІДНИКУ 

 

 

Адміністративні відділи  райвиконкомів  ф. РР-186, 187 

Адресне  бюро  Черкаської охоронної поліції  ф. Р-49 

Академія  наук  УРСР  ф. Р-5227 

Американський єврейський  об’єднаний комітет  ф. Р-209 

Антипівська  сільська  управа (старостат)  ф. Р-1840 

Артемівський (Степанецький)  цукровий завод  ф. Р-2727 

Архівне управління  МВС УРСР  ф. РР-2407, 1471 

Архівний відділ УМВС по Київській області  ф. Р-2407 

Архівний відділ управління Народного комісаріату внутрішніх справ по Полтавській області 

ф. Р-1219 

 

 

Бабанська  допоміжна  школа-інтернат  ф. Р-5827 

Бабанська  машинно-тракторна станція  ф. Р-3964 

Бабанська  районна  спілка  споживчих і кооперативних товариств  ф. Р-4085 

Бабанська  ремонтно-технічна  станція  ф. Р-3077 

Бабанський  маслозавод  ф. Р-4090 

Бабанський районний  виконавчий комітет ф. РР-3076, 3712, 3714, 3721, 3722, 4391, 5433 

Бабанський  районний  відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг ф. Р-4397 

Бабанський районний відділ культури  ф. Р-4391 

Бабанський районний відділ народної освіти  ф. Р-3960 

Бабанський районний відділ охорони здоров’я ф. Р-5821 

Бабанський районний відділ  соціального забезпечення ф. Р-4083 

Бабанський районний земельний відділ  ф. Р-3721 

Бабанський районний фінансовий відділ ф. Р-5433 

Багвянська восьмирічна школа  ф. Р-5138 

Байбузівське  лісництво  ф. Р-407 

Байбузівський волосний виконком ф. Р-122 

Балакліївська волосна народна управа ф. Р-105 

Балакліївський волосний виконком  ф. РР-105, 300 

Балакліївський районний виконком  ф. РР-67, 98 

Балакліївський районний комітет незаможних селян ф. Р-153 

Балакліївський цукровий завод  ф. Р-2725 

Безпальчівська волосна управа ф. РР-1726, 1866 

Базпальчівська машинно-тракторна станція  ф. Р-5289 

Безпальчівський волосний виконком  ф. Р-1726 

Безпальчівський волосний військомат  ф. Р-1726 

Березинський цукровий комбінат  ф. Р-3159 

Березняцька єдина трудова семирічна школа ф. Р-363 

Березняцька сільська управа (старостат)  ф. Р-62 

Бирлівський районний виконком  ф. Р-1692 

Білозірська сільська управа (старостат)  ф. Р-61 

Білозірське лісництво  ф. Р-61 

Білозірське  торфопідприємство  ф. Р-2598 

Білоусівська волосна економічна нарада  ф. Р-1724 

Білоусівська восьмирічна школа № 2  ф. Р-4032 
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Білоусівська торф’яна розробка  ф. Р-1865 

Білоусівський волосний виконком  ф. Р-1724 

Білоусівський волосний революційний комітет  ф. Р-1724 

Благочинний Української автокефальної церкви по Черкаському району  ф. Р-15 

Бобринське районне управління міліції  ф. Р-2741 

Бобринський лікувально-харчувальний пункт  ф. Р-2546 

Бобринський районний політичний відділ  ф. Р-2863 

Бобрицька школа садівництва та огородництва  ф. Р-491 

Бобрицьке сільське  ПТУ № 7  ф. Р-4974 

Бобрицький сільськогосподарський технікум  плодоовочівництва ф. Р-2402 

Богодухівська машинно-тракторна станція  ф. Р-1094 

Богодухівська ремонтно-технічна станція  ф. Р-5407 

Богуславська повітова міліція  ф. РР-274, 292, 293 

Богуславська повітова церковна рада Української автокефальної  православної церкви  

 ф. Р-443 

Богуславське лісопромислове господарство  ф. Р-2612 

Богуславське повітове бюро профспілок  ф. Р-146 

Богуславське повітове земельне управління  ф. Р-2147 

Богуславський повітовий виконком  ф. РР-185, 279, 280, 720 

Богуславський повітовий відділ народної освіти  ф. РР-222, 436, 473 

Богуславський повітовий  комітет КП(б)У  ф. Р-185 

Богуславський повітовий відділ праці ф. Р-480 

Боровицька районна інспектура народної освіти  ф. Р-1048 

Боровицька середня школа  ф. Р-832 

Боровицька  трудова школа  ф. Р-1038 

Боровицький волосний виконком  ф. Р-983 

Бубнівська сільська управа (старостат)  ф. Р-1830 

Бубнівсько-Слобідський сільський виконком  ф. Р-1730 

Будівельна дільниця санаторію «Соснівка»  ф. Р-2465 

Будівельний банк СРСР ф. Р-4585 

Будівельно-монтажний трест «Черкасиводбуд»  ф. Р-5568 

Будівельно-монтажний трест «Черкасихімбуд»  ф. Р-4195 

Бужанське  лісництво  ф. Р-2767 

Бужанський пункт «Заготзерно»  ф. Р-539 

Бужанський цукровий комбінат (завод)  ф. РР-472, 3030 

Бужансько-Вільховецький цукровий завод  ф. Р-4439 

Бузівська машинно-тракторна станція  ф. Р-3908 

Бузуківська сільська управа (старостат)  ф. Р-326 

Бурикорадгосп  Березинського цукрового комбінату  ф. Р-3160 

Бурякорадгосп  Жашківського цукрового комбінату  ф. Р-3162 

Бурякорадгосп  Іваньківського цукрового комбінату  ф. Р-4510 

Бурякорадгосп  Кам’янського  цукрового комбінату ф. Р-4673 

Бурякорадгосп  Майданецького  цукрового комбінату  ф. Р-1571 

Бурякорадгосп  Матусівського  цукрового комбінату  ф. Р-3954 

Бурякорадгосп  Шполянського цукрового комбінату  ф. Р-3952 

Бурякорадгосп  Ярошівського цукрового комбінату  ф. Р-4023 

Буцька машинно-тракторна станція  ф. Р-5133 

Буцька  райспоживспілка  ф. Р-4949 

Буцьке  сільське ПТУ  № 13  ф. Р-5136 
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Буцький районний виконком ф. РР-3477, 4570, 4712, 4714, 4810, 4814, 4949, 5394, 5402 

Буцький районний відділ народної освіти  ф. РР-4810, 5136 

Буцький районний відділ охорони здоров’я  ф. Р-4814 

Буцький районний відділ по будівництву в колгоспах  ф. Р-5394 

Буцький районний відділ соціального забезпечення  ф. Р-5132 

Буцький  райком профспілки працівників харчосмакової промисловості  ф. Р-2837 

Буцький районний фінансовий відділ  ф. Р-4714 

Бюро примусової праці Монастирищенського райвиконкому  ф. Р-2120 

 

 

Василицька  сільська  управа (старостат)  ф. Р-41 

Васютинська сільська управа (старостат)  ф. Р-2492 

Васютинський волосний військомат  ф. Р-2259 

ВАТ «Обрій»  ф. Р-5975 

Ватутінська дитяча музична школа  ф. Р-5401 

Ватутінське управління механізації робіт  ф. Р-4101 

Ватутінський  міський виконком  ф. РР-3498, 4542 

Ватутінський міський фінансовий відділ  ф. Р-4542 

Великобурімська машинно-тракторна станція  ф. РР-1093, 1133 

Великохутірська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим 

навчання ім. Героя Радянського Союзу  Куниці С.А.  ф. Р-4033 

Вербівська восьмирічна школа  ф. Р-5048 

Вергунівське поштове відділення  ф. Р-524 

Вереміївський рибний колгосп ім. Шмідта  ф. Р-4995 

Верхняцька восьмирічна школа  ф. Р-5003 

Верхняцька  ордена Трудового Червоного Прапора дослідно-селекційна станція  ф. Р-5208 

Верхняцький волосний виконком  ф. Р-2526 

Верхняцький волосний земельний відділ ф. Р-2831 

Верхняцький елітно-насінневий радгосп  ф. Р-4338 

Верхняцький цукровий  завод  ф. Р-4617 

Верховна  Рада СРСР  ф. РР-2505, 4394 

Верховна Рада УРСР  ф. РР-2505, 4320 

Верховний  Суд  СРСР  ф. Р-5331 

Виборча комісія по виборах в місцеві Ради депутатів трудящих Шрамківського району   

 ф. Р-1607 

Видавництво газети «Українська думка»  м. Черкаси  ф. Р-51 

Видавництво  українсько-німецької газети «Золотоніські вісті» м. Золотоноша  ф. Р-2422 

Видавництво  українсько-німецької газети «Рідне слово» ф. Р-2414 

Видавництво  українсько-німецької газети «Тальнівський вісник» м. Тальне  ф. Р-2400 

Видавництво  українсько-німецької газети «Українське слово» ф. Р-2421 

Видавництво  українсько-німецької газети «Українські новини» ф. Р-2401 

Видавництво  українсько-німецької газети «Уманський голос» ф. Р-2681 

Виконкоми сільрад Бабанського району  ф. РР-3082, 3085, 3088, 3089, 4643, 4644 

Виконкоми сільрад Буцького району  ф. РР-4570, 4803, 4805 

Виконкоми сільрад Вільшанського району  ф. РР-3830, 5197 

Виконкоми сільрад Гельмязівського району  ф. РР-1677, 2975, 3419, 3816, 4564, 5010, 5921 

Виконкоми сільрад Городищенського району  ф. РР-85, 88, 2376, 2377, 2378, 2397, 2425, 2426, 

2427, 2454, 2455, 2456, 2457, 2460, 3246, 3247, 3248, 3249, 3442, 3443, 3444, 3637, 3642, 

3647, 3754, 4171 
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Виконкоми сільрад Градизького району  ф. РР-5358, 5441, 5442, 5443 

Виконкоми сільрад Драбівського району  ф. РР-674, 1216, 1220, 1240, 1241, 1242-1251, 1674, 

1975-1977, 1979, 1981-1983, 3243, 3468, 4024, 4025, 4296, 4489, 5560 

Виконкоми сільрад Жашківського району  ф. РР-1627, 3139-3155, 3157, 3165-3168, 3173, 

3381-3388, 3923-3926 

Виконкоми сільрад Звенигородського району  ф. РР-1637, 3473-3485, 3490, 3497, 3499, 3501-

3503, 3552, 3826-3829, 3831-3835, 3838-3841 

Виконкоми сільрад Златопільського району  ф. РР-2855, 2856 

Виконкоми сільрад Золотоніського району  ф. РР-671-673, 675-691, 776, 1675, 1676, 2971-

1974, 2976, 2977, 3252, 3253, 3817, 3818, 4268, 4563 

Виконкоми сільрад Іркліївського району  ф. РР-2038, 2050, 2051, 2053-2058, 2060-2063, 2066, 

2069, 2070, 2073, 3262 

Виконкоми сільрад Кам’янського району  ф. РР-1014, 1015, 1017, 1023, 1341, 2521, 2645, 

3009-3020, 3023, 3325-3327, 3333-3337 

Виконкоми сільрад Канівського району  ф. РР-89, 514-516, 3405, 3407-3418, 3420-3432, 3695, 

3699, 3702-3705, 3708, 4592, 4597, 5262 

Виконкоми сільрад Катеринопільського району  ф. РР-1311, 1314, 1315, 1318, 1322, 2949-

1956, 3563-3568, 4012, 4013, 4020, 4408-4411 

Виконкоми сільрад Корсунь-Шевченківського району  ф. РР-88, 91-93, 95, 97, 102, 414, 415, 

2978-2999, 3001, 3004, 3345, 4327, 4557, 4560, 4562, 4652, 4653, 4671 

Виконкоми сільрад Ладижинського району  ф. РР-2782, 3079-3081, 3083, 3086, 3087, 3504, 

4458, 4757 

Виконкоми сільрад  Лисянського району  ф. РР-3028, 3533-3551, 4146-4156, 4162, 4163, 4294, 

4379 

Виконкоми сільрад Маньківського  району  ф. РР-3156, 4380, 4508, 4509, 4702-4710, 4718, 

4719, 4791-4802, 4804, 4806 

Виконкоми сільрад Мокрокалигірського району  ф. РР-1312, 1313, 1316, 1319 

Виконкоми сільрад Монастирищенського району  ф. РР- 2123-2138, 2481, 2484, 3182-3185, 

3775-3778, 3785-3792, 4066, 4920 

Виконкоми сільрад Смілянського району  ф. РР-96, 98, 100, 101, 103, 2920-2925, 3125, 3264-

3268, 3850-3853, 4134-4139, 4304-4307, 4419, 4826, 4827 

Виконкоми сільрад Тальнівського району  ф. РР-1509-1513, 1515-1529, 1613, 2871-2879, 4021 

Виконкоми сільрад Уманського району  ф. РР-1378-1393, 1514, 2840, 3078, 3084, 3505-3513, 

3680-3688, 3966 

Виконкоми сільрад Христинівського району  ф. РР-4337, 4340, 4493, 4603-4612, 4616, 4755-

4759, 4881-4883, 4919, 4998-5000, 5002, 5004 

Виконкоми сільрад Черкаського району  ф. РР-90, 413, 558-562, 1614, 1924-1926, 1928, 1946, 

2333, 2334, 2338, 2575-2577, 3123, 3263, 3172, 3254, 3396, 3397, 3631, 3632, 3859, 3860, 

4116, 4121, 4303, 4955-4957, 5252 

Виконкоми сільрад Чигиринського району  ф. РР-791-823, 877, 988, 1058, 1342, 2392, 2906 

Виконкоми сільрад Чорнобаївського району  ф. РР-1091, 1104-1117, 1173, 1176, 2052, 2059, 

2064, 2065, 2067, 2068, 2071, 2072, 2074, 2883-2886, 3258-3261, 4078, 4514 

Виконкоми сільрад Шполянського району  ф. РР-86, 1016, 1317, 1320, 1321, 2158-2167, 2169, 

2170, 2847, 2849, 2850, 2852-2854, 2857-2859, 3531 

Виконкоми сільрад Шрамківського району  ф. РР-1673, 1963, 1984 

Виноградська машинно-тракторна станція  ф. Р-4160 

Виноградське відділення «Сільгосптехніка»  ф. Р-5161 

Виноградський райнний виконком  ф. Р-69 

Виробниче об’єднання  по транспортуванню і поставці газу «Експорттрансгаз»  ф. Р-5705 
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Виробниче об’єднання «Черкасизалізобетон»  ф. Р-5562 

Витязівська трудова чотирирічна  школа  ф. Р-364 

Вища  Рада  народного господарства  ф. Р-2500 

Відгодівельний радгосп «Смілянський»  ф. Р-3845 

Відгодівельний радгосп «Смілянський»  ф. Р-3844 

Відділ опіки і пенсії  Черкаської районної управи  ф. Р-20 

Відділ освіти і виховання  Черкаської районної управи  ф. Р-57 

Відділ охорони здоров’я  Черкаської районної управи  ф. Р-55 

Відділ технічної інформації Черкаського проектно-конструкторського технологічного 

інституту  ф. Р-2676 

Відділ управління Богуславського  повітвиконкому  ф. Р-190 

Відділ управління Київського  губвиконкому  ф. Р-188 

Відділ управління Уманського  повітвиконкому  ф. Р-2881 

Відділ управління Черкаського  окрвиконкому  ф. Р-188 

Відділ управління Черкаського  повітвиконкому  ф. РР-188, 268 

Відділ управління Чигиринського  повітвиконкому  ф. Р-2145 

Відділ учбових закладів Одеської залізниці  ф. Р-3269 

Військова Рада 2-го Українського фронту  і 52-ї армії  ф. Р-3445 

Військово-революційний комітет міста Умані і Уманського повіту  ф. Р-2809 

Вільхівська сільська управа (старостат)  ф. Р-1851 

Вільхівський державний цукровий завод  ф. Р-2729 

Вільховецька  восьмирічна школа  ф. Р-5820 

Вільховецький цукровий комбінат  ф. РР-1642, 2773, 4446 

Вільшанська  волосна земська управа  ф. Р-498 

Вільшанська  волосна народна управа  ф. Р-498 

Вільшанська  заготівельна контора  ф. Р-2439 

Вільшанська  машинно-тракторна станція   ф. Р-5543 

Вільшанська  районна інспектура держстатистики   ф. Р-5328 

Вільшанська  районна інспекція сільського господарства   ф. Р-5327 

Вільшанська  районна спілка споживчих кооперативних товариств   ф. Р-5329 

Вільшанський  бурякорадгосп  ф. Р-269 

Вільшанський волосний виконком  ф. Р-481 

Вільшанський районний виконком  ф. РР-77, 3830, 5326, 5597 

Вільшанський районний відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг ф. Р-5429 

Вільшанський районний відділ місцевого господарства ф. Р-77 

Вільшанський районний відділ народної освіти ф. Р-4650 

Вільшанський районний відділ охорони здоров’я ф. Р-75540 

Вільшанський районний відділ соціального забезпечення ф. Р-3639 

Вільшанський райком  КПУ ф. Р-3830 

Вільшанський районний ЗАЦС ф. Р-77 

Вільшанський районний секретаріат профспілок  ф. Р-241 

Вільшанський районний фінансовий відділ  ф. Р-5326 

Вільшанський цукровий завод ф. РР-1637, 5594 

Вінницьке обласне управління автотранспорту і шосейних доріг  ф. Р-4064 

Вінницьке обласне управління сільського господарства  ф. Р-4436 

Вінницьке обласне управління у справах сільського і колгоспного будівництва  ф. Р-5110 

Вінницький обласний трест маслоробної промисловості  ф. Р-4067 

Вінницький обком профспілки працівників харчової промисловості  ф. Р-4639 

Вінницький обласний відділ народної освіти  ф. Р-4431 
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Вінницький обласний відділ технічних культур  ф. Р-4436 

Вінницький обласний виконком  ф. РР-4064, 4067, 5110 

Вінницький  спиртотрест  ф. Р-3188 

Вознесенський  волосний  виконком  ф. Р-1728 

Вознесенський  волосний  військомат  ф. Р-1728 

Вознесенський  волосний  комнезам  ф. Р-1728 

Вознесенський  районний  виконком  ф. Р-753 

Волосні виконкоми  ф. РР-186, 188, 189, 273, 286, 292, 299, 305, 362, 424, 504, 529, 546, 798, 

998 

Волосні комітети незаможних селян  ф. РР-163, 164, 542, 2804, 2806, 2846 

Всесоюзне об’єднання театральної промисловості  ф. Р-5655 

Всесоюзне  сортонасінневе  об’єднання  ф. Р-4338 

Всесоюзний комітет у справах вищої школи при РНК СРСР  ф. Р-1416 

Всеукраїнська  Академія наук  ф. Р-1750 

Всеукраїнська контора  «Союзплодоовочтара»  ф. Р-391 

Всеукраїнська Рада  народного господарства  СРСР  ф. Р-426 

Всеукраїнська Рада профспілок  ф. РР-243, 244, 1698, 1700 

Всеукраїнська центральна комісія по боротьбі з дезертирством  ф. Р-357 

Всеукраїнська церковна  рада  ф. Р-442 

Всеукраїнське державне акціонерне товариство торгівлі  ф. Р-374 

Всеукраїнське  єврейське товариство  ф. Р-2834 

Всеукраїнське  правління держстрахування  ф. РР-380, 425 

Всеукраїнське  товариство земельного  влаштування трудящих євреїв  ф. Р-378 

Всеукраїнське  товариство  «Просвіта»  ф. Р-5836 

Всеукраїнське  центральне управління лісами  ф. РР-398, 399 

Всеукраїнський інститут удосконалення кваліфікації лікарів  ф. Р-410 

Всеукраїнський комітет профспілки працівників землі і лісу  ф. Р-2827 

Всеукраїнський комітет профспілки працівників освіти  ф. Р-253 

Всеукраїнський революційний комітет  ф. Р-2147 

Всеукраїнський центральний комнезам  ф. РР-159, 161, 174 

ВУЦВК  ф. РР-75, 79, 95, 97, 111, 136, 148, 155, 180, 184, 185, 188, 254, 257, 280, 463, 529, 985, 

987, 994, 1340, 1700, 1717, 1719, 1724, 1727, 1729, 1734, 1735, 1742, 1748, 2113, 2124, 

2129, 2133, 2136, 2138, 2145, 2243, 2495, 3471, 4332 

ВЦВК  ф. РР-104, 475, 1710, 3235 

ВЦРПС  ф. Р-237, 254, 257, 262, 1701, 1747, 2753 

В’язівська волосна  земська управа  ф. Р-499 

В’язівський волосний виконком  ф. Р-106 

 

 

Газета  «Вісті»  Золотоніської  повітової  комендатури  Директорії  УНР  ф. Р-2415 

Галаганівська  восьмирічна  школа  ф. Р=5532 

Гаупшліхтер  Смілянської  округи  ф. Р-5 

Гебітскомісар  Смілянського округу  ф. РР-31, 52, 57 

Гебітскомісаріат  ф. РР-1348, 1350, 1353 

Гельмязівська  артіль  інвалідів  «Неділя»  ф. Р-320 

Гельмязівська  конопленасіннева  станція  ф. Р-716 

Гельмязівська  машинно-тракторна  станція  ф. Р-5290 

Гельмязівська  районна  земельна  управа  ф. Р-1772 

Гельмязівська  районна  інспектура  держстатистики  ф. Р-5051 
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Гельмязівська  районна  лікарня  ф. Р-4777 

Гельмязівська  районна  планова  комісія  ф. Р-5059 

Гельмязівська  районна  сільськогосподарська  інспекція  ф. Р-5917 

Гельмязівська  районна судово-земельна комісія  ф. Р-2862 

Гельмязівська  районна  управа  ф. Р-1839 

Гельмязівська  районна  спілка споживчих і кооперативних товариств  ф. Р-5283 

Гельмязівська  сільське ПТУ № 17  ф. Р-5363 

Гельмязівський волосний  виконком  ф. Р-1729 

Гельмязівський  державний племінний розплідник  ф. Р-707 

Гельмязівський радгосп  «Росія»  ф. Р-5068 

Гельмязівський районний  виконком  ф. Р-5052 

Гельмязівський районний відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг  ф. Р-5056 

Гельмязівський районний відділ культури  ф. Р-4778 

Гельмязівський районний відділ  народної освіти   ф. Р-5055 

Гельмязівський районний відділ  охорони здоров’я   ф. Р-4776 

Гельмязівський районний відділ  сільського господарства   ф. Р-5916 

Гельмязівський районний відділ  соціального забезпечення   ф. Р-5285 

Гельмязівський районний відділ  торгівлі   ф. Р-5446 

Гельмязівський районний виконком   ф. РР-716, 3419, 4776, 5052, 5056, 5060, 5285, 5311, 5446 

Гельмязівський  райком профспілки працівників культури    ф. Р-4771 

Гельмязівський районний  фінансовий відділ   ф. Р-5060 

Генеральне секретарство земельних справ  ф. Р-2478 

Генеральний прокурор СРСР  ф. РР-4394, 5331 

Генеральний секретаріат внутрішнії справ Української Центральної Ради  ф. Р-496 

Гереженівська  середня школа  ф. Р-1415 

Гільзова  майстерня «Енергія»  І.С.Столярова (приватна)  ф. Р-440 

Гладківщинська  восьмирічна  школа  ф. Р-5653 

Головкиївбуд  ф. Р-2687 

Головліт  УРСР  ф. Р-4502 

Головна  державна інспекція з оприділення урожайності  ф. РР-537, 538, 5463 

Головне  аптечне  управління  ф. Р-4335 

Головне архівне управління МВС СРСР  ф. РР-2407, 2471, 2635 

Головне  енергетичне  управління  ф. Р-3634 

Головне  сортове  управління  ф. Р-716 

Головне управління вітамінної  промисловості  ф. Р-3109 

Головне управління водного господарства  при РМ УРСР  ф. РР-2637, 3809, 5242 

Головне  управління  держінспекції з якості  товарів  ф. Р-2558 

Головне управління держстрахування  ф. Р-2646 

Головне управління заготівель  ф. Р-5239 

Головне управління кінофікації і кінопрокату  ф. РР-2623, 4494 

Головне управління консервної і харчової  промисловості  ф. РР-1937, 3118 

Головне управління лісового господарства при РМ УРСР  ф. Р-467 

Головне управління маслоробної  промисловості  ф. Р-4855 

Головне управління музичної промисловості  ф. Р-4544 

Головне управління мукомельної промисловості  ф. Р-2656 

Головне управління  м’ясної і молочної промисловості  ф. Р-4495 

Головне управління народних  художніх промислів  ф. Р-4479 

Головне управління оргнабору працівників і переселення  ф. Р-2671 

Головне управління пивоварної промисловості ф. Р-426 
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Головне управління племінних радгоспів  ф. Р-2049 

Головне управління плодоконсервної промисловості  ф. Р-2428 

Головне управління по садівництву, виноградарству і виноробної промисловості    

 ф. РР-5520, 5911, 5912 

Головне управління птахівничої  промисловості  ф. РР-4774, 4780 

Головне управління спиртової  промисловості  ф. Р-1446 

Головне управління у справі друку  ф. Р-504 

Головне управління цукрової промисловості   ф. РР-1642, 2089, 2498, 2500, 2728, 4450, 4452 

Головне управління швейної промисловості ф. Р-5537 

Голов’ятинське  сільське  товариство  взаємної допомоги  ф. Р-175 

Городищенська  ветеринарна  лікарня  ф. Р-2444 

Городищенська  дитяча музична школа-інтернат  ф. Р-5334 

Городищенська  дитячо-юнацька спортивна школа  ф. Р-5593 

Городищенська  машинно-тракторна станція  ф. Р-2355 

Городищенська  професійна агрономічна школа  ф. Р-131 

Городищенська  районна бібліотека для дорослих   ф. Р-2448 

Городищенська  районна інспекція сільського господарства  ф. Р-2369 

Городищенська  районна інформаційно-обчислювальна станція  держстатистики  ф. Р-1073 

Городищенська  районна планова  комісія  ф. Р-2373 

Городищенська  районна Рада профспілки працівників агропромислового комплексу 

   ф. Р-5199 

Городищенська  районна Рада голів профкомів працівників охорони здоров’я  ф. Р-4961 

Городищенська  районна Рада голів профкомів і профорганізаторів працівників освіти і науки  

ф. Р-4962 

Городищенська  ремонтно-технічна  станція  ф. Р-5596 

Городищенська  середня школа № 2 ім. В.П.Чкалова  ф. Р-5332 

Городищенська  сільська  управа  ф. Р-3445 

Городищенська  центральна районна лікарня  ф. Р-4971 

Городищенське  лісництво  ф. Р-392 

Городищенське професійне училище цукрової промисловості  ф. Р-4963 

Городищенське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського господарства ф. Р-5542 

Городищенське  районне споживче товариство  ф. Р-1071 

Городищенське  районне  управління сільського господарства  ф. Р-4522 

Городищенський  маслозавод  ф. Р-2439 

Городищенський  міський виконком  ф. Р-4172 

Городищенський міський відділ соціального забезпечення ф. Р-5541 

Городищенський  міський фінансовий відділ  ф. Р-5198 

Городищенський  плодоконсервний  завод  ф.  Р-2428 

Городищенський районний архітектор  ф. Р-4649 

Городищенський  райком  КПУ  ф. Р-3751 

Городищенський  райком народного контролю  ф. Р-4523 

Городищенський райком  профспілки працівників державних установ  ф. Р-4959 

Городищенський райком  профспілки працівників культури  ф. Р-4960 

Городищенський  райком  профспілки працівників  споживчої кооперації  ф. Р-5513 

Городищенський районний виконком  ф. РР-1073, 1077, 1770, 2110, 2373, 2376, 2377, 2397, 

2425, 2441, 2454-2457, 2460, 2461, 3247, 3443-3445, 3640, 3647, 3751, 3752, 3754, 4171, 

4519, 4959, 5332, 5333, 5514 

Городищенський районний відділ будівництва і експлуатації шляхів  ф. Р-1077 
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Городищенський районний відділ кінофікації  ф. Р-2449 

Городищенський районний відділ культури  ф. Р-4519 

Городищенський районний відділ народної освіти  ф. РР-3640, 5332,  5333 

Городищенський районний відділ охорони здоров’я  ф. Р-1767 

Городищенський районний відділ сільського і колгоспного будівництва  ф. Р-1770 

Городищенський районний відділ соціального забезпечення  ф. Р-2461 

Городищенський районний відділ торгівлі  ф. Р-5514 

Городищенський районний військомат  ф. РР-2425, 2454, 2456, 2460 

Городищенський районний комнезам  ф. Р-475 

Городищенський районний фінансовий відділ  ф. Р-2363 

Городищенський  цегельний завод  ф. Р-2441 

Городищенський цукрорафінадний комбінат ім. ХХV з’їзду   ф. Р-5512 

Градизький державний племінний  розплідник  ф. Р-2903 

Громадські двори Гельмязівського району  ф. РР-1772, 1778, 1792, 1793, 1798 

Громадські двори Драбівського району  ф. РР-1775, 1780, 1783, 1786, 1788, 1790, 1801, 1804, 

1813, 1814, 1822, 1829 

Громадські двори Золотоніського району  ф. РР-1771, 1773, 1776, 1779, 1802, 1803, 1805, 

1820, 1828 

Громадські двори Іркліївського району  ф. РР-1789, 1791, 1795, 1807, 1811, 1812, 1819, 1823 

Громадські двори Кам’янського району  ф. Р-1349 

Громадські двори Ковалівського району  ф. РР-1774, 1777, 1781, 1782, 1784, 1785, 1787, 1794, 

1796, 1797, 1799, 1800, 1806, 1808-1810, 1815-1817, 1821, 1824-1827, 2560 

Громадські двори Чорнобаївського району  ф. Р-1818 

Група комісії радянського контролю РМ УРСР по Черкаському економічному 

адміністративному районі  ф. Р-2504 

Грушківська початкова школа  ф. Р-1053 

Грушківський цукровий завод  ф. Р-2497 

Гуляйпільська восьмирічна загальноосвітня школа ім. Героя Радянського Союзу 

А.О.Ігнатьєва  ф. Р-5660 

 

 

Дахнівське  лісництво  ф. Р-393 

Дашуківський комбінат бентонітових  глин  ф. Р-5641 

Дев’ята районна лісова комісія по націоналізації  земель на Правобережжі  ф. Р-2487 

Державна інспекція по закупівлях і якості сільськогосподарських продуктів по Черкаській 

області  ф. Р-5524 

Державна інспекція  по карантину рослин по Черкаській області  ф. Р-2595 

Державна інспекція по охороні  і відтворенню рибних запасів та регулювання риболовства по 

Кременчуцькому водосховищі ф. Р-5395 

Державна комісія по сортовипробуванню  ф. Р-4583 

Державне  підприємство  «Спецрембуд»  ф. Р-5974 

Державний  арбітраж   Черкаської області  ф. Р-4181 

Державний архів Черкаської області  ф. Р-2635 

Державний інспектор по оприділенню урожайності по Корсунь-Шевченківському  міжрайону 

ф. Р-5296 

Державний інспектор по оприділенню урожайності по Уманському  міжрайону ф. Р-5296 

Державний племінний завод «Велика Бурімка»  ф. Р-1159 

Державний  спеціалізований будівельно-монтажний трест «Черкасиагроспецмонтаж»  

 ф. Р-5370 
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Держплан  СРСР  ф. Р-5871 

Держплан  УРСР  ф. РР-873, 1073, 1087, 2689, 5567 

Державне Політичне Управління ф. РР-132, 135, 185, 303, 375, 436 

Державний арбітраж  УРСР  ф. Р-4181 

Державний архів  УРСР  ф. Р-2407 

Державний комітет з друку  ф. Р-2911 

Державний комітет УРСР з охорони природи  ф. Р-4754 

Державний комітет з профтехосвіти при РМ УРСР ф. РР -2674, 5165, 5588 

Державний комітет РМ УРСР з водного  господарства  ф. Р-4164 

Державний комітет кінематографії при РМ УРСР  ф. Р-4494 

Державний комітет УРСР по матеріально-технічному постачанню  ф. Р-4166 

Державний комітет  РМ УРСР з праці  ф. Р-2671 

Державний комітет РМ  УРСР по хлібопродуктах і комбікормовій промисловості  ф. Р-2611 

Державний союзний трест «Юрковвуглерозрізбуд»  ф. Р-2441 

Дзензелівська середня  школа  ф. Р-4716 

Дирдинська восьмирічна школа ф. Р-5588 

Директорія Української Народної Республіки ф. Р-498 

Дирекція акціонерного комерційного агропромислового банку «Україна» в Черкаській 

області та її територіально-відокремлені безбеленсові відділення ф. Р-5943 

Дирекція  захисних споруд, що будуються  на водосховищі Кременчуцької ГЕС ф. Р-4165 

Дирекція кіномережі Жашківського району ф. Р-3911 

Дирекція Уманського заводу театрального обладнання, що будується ф. Р-5654 

Дирекція Черкаського заводу «Імпульс», що будується ф. Р-5606 

Дирекція Черкаського заводу спеціального технологічного обладнаннящо будується  

 ф. Р-5604 

Дирекція Черкаського заводу «Строммашина», що будується ф. Р-4904 

Дирекція Черкаського шовкового комбінату, що будується ф. Р-4903 

Дирекція Чигиринської  ГЕС, що будується ф. Р-5528 

Дібрівська  сільська управа (старостат(  ф. Р-58838 

Дмитрівська сільська управа (старостат)  ф. Р-1843 

Домантівський риболовецький колгосп «Дніпровець»  ф. РР-766, 5066 

Драбівецька сільська управа (старостат)  ф. Р-1853 

Драбівська державна нотаріальна контора ф. Р-5300 

Драбівська дитяча музична школа ф. Р-4027 

Драбівська дослідна станція рільництва ф. РР-184, 1222 

Драбівська машинно-тракторна станція ф. Р-1236 

Драбівська районна земельна управа ф. РР-1790, 1801, 1814, 1822, 1829, 1838 

Драбівська районна інформаційно-обчислювальна станція держстатистики ф. Р-1234 

Драбівська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан  

 ф. Р-1690 

Драбівська районна планова комісія ф. Р-3245 

Драбівська районна поліція  ф. Р-1855 

Драбівська районна сільськогосподарська  комендатура ф. РР-1801, 1814, 1829 

Драбівська районна управа  ф. РР-1783, 1786, 1790, 1801, 1814, 182, 1829, 1838, 1854 

Драбівська ремонтно-технічна станція ф. Р-5223 

Драбівська середня школа ф. Р-4487 

Драбівська філія Прилуцької окружної спілки сільськогосподарських і кредитних 

кооперативів  ф. Р-1745 

Драбівська філія сільськогосподарського банку  ф. Р-1864 
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Драбівська центральна районна лікарня ф. Р-4769 

Драбівське лісництво ф. Р-394 

Драбівське міське ПТУ № 17 ф. Р-4770 

Драбівське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського господарства ф. Р-4031 

Драбівське районне споживче товариство ф. Р-1238 

Драбівське районне управління сільського господарства ф. Р-4028 

Драбівське районне управління сільського господарства і заготівель  ф. Р-5298 

Драбівське цукрове сільське господарство  ф. Р-1858 

Драбівський бурякорадгосп ім. ХХІІ з’їзду КПРС ф. Р-1268 

Драбівський волосний виконком  ф. Р-1748 

Драбівський державний районний архів ф. Р-1219 

Драбівський кінотеатр ф. Р-1232 

Драбівський кістково-туберкульозний санаторій  ф. Р-1237 

Драбівський маслозавод  ф. Р-1224 

Драбівський райком КП(б)У  ф. РР-1975, 1976, 1979, 1983, 1999, 4030, 4032, 5073 

Драбівський райком народного  контролю  ф. Р-4488 

Драбівський райком профспілки працівників державних установ  ф. Р-5431 

Драбівський райком профспілки працівників культури  ф. Р-4026 

Драбівський райком профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ 

   ф. Р-4588 

Драбівський райком профспілки працівників сільського господарства  ф. Р-4297 

Драбівський райком профспілки працівників торгівлі і споживчої кооперації  ф. Р-4591 

Драбівський районний  виконком  ф. РР-674, 1216, 1220, 1234, 1238-1244, 1246, 1247, 1249-

1252, 1254, 1255, 1257-1265, 1267, 1269, 1273-1276, 1278-1280, 1282, 1285, 1714, 1750, 

1975-1977, 1979, 1982-1984, 1999, 3242, 4025, 4027, 4028, 4030, 4032, 4296, 4487, 4769, 

4770, 5023, 5073, 5299, 5305, 5309, 5312, 5344, 5345, 5403, 5768 

Драбівский районний відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг  ф. Р-5299 

Драбівський районний відділ кінофікації ф. Р-1232 

Драбівський районний відділ культури ф. Р-5345 

Драбівський районний відділ культурно-освітньої роботи ф. Р-5344 

Драбівський районний відділ міліції ф. РР-1976, 1979, 1983 

Драбівський районний відділ народної освіти ф. РР-3242, 4032, 4487 

Драбівський районний відділ охорони здоров’я ф. Р-1227 

Драбівський районний відділ по будівництву в колгоспах ф. Р-1230 

Драбівський районний відділ сільського господарства ф. РР-1239, 1246, 1252, 1254 

Драбівський районний відділ соціального забезпечення ф. РР-1239, 1979 

Драбівський районний військовий комісаріат ф. Р-674, 1975, 1977, 1984 

Драбівський районний земельний відділ ф. РР-1255, 1257, 1260-1265, 1267, 1273-1276, 1278-

1280, 1282, 1285, 1976, 1977, 1979, 1999 

Драбівський районний фінансовий відділ ф. РР-1220, 1230 

Драбівський районний шляховий відділ ф. Р-1979 

Драбово-Ульянівська  машинно-тракторна станція  ф. Р-1218 

Друга Черкаська державна нотаріальна контора ф. Р-5479 

Дубіївська машинно-тракторна станція ф. Р-4089 

Дубіївська єдина трудова чотирирічна школа ф. Р-294 

Дубіївське лісництво  ф. Р-395 
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Елітно-насінницький радгосп «Білоусівка»  ф. Р-5768 

Енергомеханічне управління Черкаського Раднаргоспу  ф. Р-2507 

 

 

Єрківська  неповна  середня школа  ф. Р-540 

 

 

Жашківська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа № 5 ф. Р-3376 

Жашківська  дитяча  семирічна музична школа  ф. Р-4550 

Жашківська машинно-тракторна станція  ф. Р-1631 

Жашківська районна інформаційно-обчислювальна станція  держстатистики ф. Р-4364 

Жашківська районна  планова комісія  ф. Р-4549 

Жашківська ремонтно-технічна станція ф. Р-3394 

Жашківська сільська управа (старостат)  ф. Р-2640 

Жашківська центральна районна лікарня ф. Р-4546 

Жашківське районне  об’єднання  «Сільгосптехніка»  ф. Р-3395 

Жашківське районне споживче товариство ф. Р-3453 

Жашківське  районне управління сільського господарства ф. Р-4361 

Жашківський маслозавод ф. Р-1629 

Жашківський райком народного контролю  ф. Р-4548 

Жашківський райком профспілки працівників державних установ ф. Р-5526 

Жашківський райком профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації  

 ф. Р-3377 

Жашківський райком профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ 

 ф. Р-4547 

Жашківський райком профспілки працівників і службовців сільського господарства і 

заготівель ф. Р-3909 

Жашківський районний виконком ф. РР-1618, 1627, 1628, 3141, 3142, 3144, 3145, 3147, 3148, 

3150, 3152, 3153, 3381, 3453, 3910, 3926, 4356, 4357, 4361, 4364, 4546, 5787 

Жашківський районний відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг ф. Р-4357 

Жашківський районний відділ культури ф. Р-4356 

Жашківський районний відділ народної освіти ф. Р-3158 

Жашківський районний відділ охорони здоров’я ф. Р-4358 

Жашківський районний відділ соціального забезпечення ф. Р-3910 

Жашківський районний військомат ф. РР-3147, 3150, 3153 

Жашківський районний фінансовий відділ  ф. РР-3147, 3380 

Жашківський  цегельний завод ф. Р-3389 

Жашківський цукровий комбінат ф. Р-3161 

Житловий відділ  Черкаської районної управи ф. Р-19 

Житомирське лісопромислове господарство ф. Р-3530 

Жовнинська  машинно-тракторна станція ф. РР-2898, 2912 

Жовнинський волосний військомат ф. Р-3472 

 

 

 

Завадівський  волосний  виконком  ф. Р-70 

Завадівський районний виконком  ф. Р-70 

Заводське  училище графів Бобринський  ф. Р-207 

Закревське лісництво ф. Р-61 
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Закрите акціонерне товариство «Черкасирембуд»  ф. Р-5902 

Залізнична станція Черкаси ф. Р-4 

Зарічанська восьмирічна школа ф. Р-5325 

Звенигородська державна нотаріальна контора ф. Р-767 

Звенигородська дитяча музична школа ф. Р-4105 

Звенигородська контора птахівничої кооперації ф. Р-2765 

Звенигородська міжколгоспна будівельна організація ф. Р-4395 

Звенигородська машинно-тракторна станція ф. Р-4698 

Звенигородська повітова військова нарада ф. Р-2832 

Звенигородська повітова міліція ф. Р-362 

Звенигородська повітова особлива військово-продовольча комісія ф. РР-484, 2783 

Звенигородська повітова рада народних суддів ф. Р-506 

Звенигородська районна інформаційно-обчислювальна станція держстатистики ф. Р-4383 

Звенигородська районна планова комісія ф. Р-3486 

Звенигородська районна Рада голів профкомів працівників охорони здоров’я ф. Р-4854 

Звенигородська районна Рада голів профорганізацій працівників культури ф. Р-5552 

Звенигородська районна Рада голів профорганізацій працівників агропромислового 

комплексу ф. Р-3836 

Звенигородська ремонтно-технічна станція ф. Р-5230 

Звенигородська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа ім. С.М.Кірова  

 ф. Р-4106 

Звенигородська середня школа-інтернат ф. Р-4107 

Звенигородська соціально-економічна школа ф. Р-208 

Звенигородська спеціальна школа майстрів  сироробства  ф. Р-4855 

Звенигородська тюрма  ф. Р-191 

Звенигородська центральна районна лікарня ф. Р-5952 

Звенигородське лісництво ф. Р-2819 

Звенигородське лісозаготівельне господарство ф. Р-4541 

Звенигородське лісопромислове господарство ф. Р-3530 

Звенигородське повітове політичне бюро ф. Р-4441 

Звенигородське повітове політичне бюро по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і 

злочинами по посаді  ф. Р-358 

Звенигородське повітове  управління робітничо-селянської міліції ф. Р-290 

Звенигородське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського господарства ф. Р-4515 

Звенигородське районне виробниче управління сільського господарства ф. Р-3837 

Звенигородське районне споживче товариство  ф. Р-4539 

Звенигородське статистичне бюро ф. Р-4318 

Звенигородський відділ Київської губернської робітничо-селянської інспекції ф. Р-2683 

Звенигородський волосний відділ народної освіти ф. Р-149 

Звенигородський дитячий будинок ф. Р-2410 

Звенигородський міжколгоспний санаторій «Радон» ф. Р-5098 

Звенигородський міський виконком ф. Р-3500 

Звенигородський повітовий виконком ф. РР-87, 118, 189, 191 

Звенигородський повітовий відділ народної освіти ф. РР-149, 197, 208, 490 

Звенигородський повітовий військомат ф. РР-281, 283, 4443 

Звенигородський повітовий військово-революційний комітет  ф. РР-191, 3234, 4455 

Звенигородський повітовий земельний відділ ф. Р-138 

Звенигородський повітовий комітет профспілки працівників землі і лісу ф. Р-2744 
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Звенигородський повітовий продовольчий комітет ф. РР-484, 2783 

Звенигородський повітовий юридичний відділ ф. Р-191 

Звенигородський райком КПУ ф. РР-3833, 3835, 3838-3840, 4685, 5228 

Звенигородський райком народного контролю ф. Р-3488 

Звенигородський райком профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації 

ф. Р-5225 

Звенигородський райком профспілки працівників місцевої промисловості і комунально-

побітових підприємств ф. Р-5953 

Звенигородський райком профспілки  працівників освіти і науки ф. Р-4853  

Звенигородський районний архітектор ф. Р-4687 

Звенигородський районний виконком ф. РР-1637-1639, 1641, 3478-3482, 3484, 3486, 3489, 

3490, 3501, 3502, 3552, 3826, 3833, 3835, 3838-3841, 4099, 4381, 4383, 4395, 4539, 4541, 

4543, 4685, 4687, 4698, 4861, 4864, 4875, 5098, 5228, 5230 

Звенигородський районний відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг ф. Р-4381 

Звенигородський районний відділ культури ф. Р-4099 

Звенигородський районний відділ народної освіти ф. РР-1626, 4106, 5174 

Звенигородський районний відділ по будівництву в колгоспах ф. Р-5228 

Звенигородський районний відділ сільського господарства ф. РР-1638, 1641 

Звенигородський районний відділ соціального забезпечення ф. Р-4876 

Звенигородський районний військомат  ф. РР-3484, 3490, 3552, 3826, 3835 

Звенигородський районний торгівельний відділ ф. Р-4875 

Звенигородський районний фінансовий відділ ф. Р-4230 

Звенигородський сільськогосподарський  технікум ф. Р-4540 

Звенигородський чавуноливарний завод ф. Р-4544 

Звірогосподарство Черкаської облспоживспілки  ф. Р-3127 

Земельний відділ Черкаської районної управи ф. Р-53 

Златопільська районна управа ф. Р-1355 

Златопільський районний виконком ф. РР-2847, 3208 

Змагайлівське будівельне управління № 2  ф. Р-2534 

Змагайлівське спеціальне будівельне управління ф. Р-2535 

Змагайлівський район електричних мереж  ф. Р-3126 

Золотоніська артіль «Ощадність»  ф. Р-320 

Золотоніська  гідрометеорологічна станція ф. Р-715 

Золотоніська державна нотаріальна контора ф. Р-1689 

Золотоніська державна типографія ф. РР-246, 1700 

Золотоніська допоміжна восьмирічна школа-інтернат ф. Р-5062 

Золотоніська земська управа ф. Р-546 

Золотоніська контора  паливного збуту ф. Р-2598 

Золотоніська машинно-тракторна станція ф. Р-5288 

Золотоніська меблева фабрика ф. Р-3808 

Золотоніська міжрайживконтора ф. Р-2601 

Золотоніська міжрайонна державна інспекція по оприділенню урожайності ф. Р-537 

Золотоніська міська електростанція ф. Р-649 

Золотоніська міська управа ф. Р-1870 

Золотоніська неповна середня дитяча музична школа  ф. Р-4721 

Золотоніська окружна інспектура народної освіти  ф. Р-1714 

Золотоніська окружна інспектура праці  ф. Р-1735 

Золотоніська окружна комісія допомоги дітям  ф. Р-1710 

Золотоніська окружна прокуратура  ф. Р-1718 
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Золотоніська окружна рада профспілок  ф. Р-1702 

Золотоніська окружна робітничо-селянська міліція  ф. Р-1669 

Золотоніська організація Української комуністичної партії (боротьбистів) ф. Р-532 

Золотоніська повітова економічна нарада ф.   Р-1740 

Золотоніська повітова комісія по боротьбі з трудовим дезертирством ф.   Р-1747 

Золотоніська повітова особлива військово-продовольча комісія  ф.   РР-1740, 1752 

Золотоніська повітова робітничо-селянська міліція ф.   Р-1670 

Золотоніська повітова управа ф.   РР-1838, 1850, 1851 

Золотоніська продовольча комісія ф.   Р-1729 

Золотоніська продуктивно-кооперативна артіль махорочників «Слава» ф.   Р-1703 

Золотоніська районна земельна управа ф.   РР-1773, 1802, 1805, 1831, 1834, 1837 

Золотоніська районна інформаційно-обсичлювальна станція держстатистики ф.   Р-4779  

Золотоніська районна планова комісія ф.   Р-2960 

Золотоніська районна прокуратура ф.   РР-671, 676, 677, 679, 684, 688, 776 

Золотоніська районна сільськогосподарська інспекція ф.   Р-629 

Золотоніська районна управа ф.   РР-1802, 1805, 1830, 1831, 1834, 1837, 1840-1843, 1850, 

1851, 1853 

Золотоніська райрада профспілки працівників  агропромислового комплексу  ф. Р-4273 

Золотоніська райспоживспілка  ф. Р-4728 

Золотоніська ремонтно-технічна станція ф. Р-5282 

Золотоніська санаторна середня школа-інтернат  ф. Р-4725 

Золотоніська середня школа № 1 ф. Р-4722 

Золотоніська спілка сільськогосподарських кредитних кооперативів «Червоний хлібороб»  

 ф. Р-1706 

Золотоніська  технічна  школа ф. Р-4773 

Золотоніська третя трудова школа ф. Р-1686 

Золотоніська центральна районна лікарня ф. Р-635 

Золотоніська швейна фабрика ф. Р-5537 

Золотоніська школа рільників ф. Р-5280 

Золотоніське будівельне управління № 3 ф. Р-2531 

Золотоніське єдине споживче товариство ф. Р-1740 

Золотоніське кустарно-промислове кредитно-кооперативне товариство «Кустар самодіяч»  

 ф. Р-1711 

Золотоніське лісозаготівельне господарство ф. Р-5058 

Золотоніське міжрайонне об’єднання по заготівлі племінної худоби ф. Р-5287 

Золотоніське окружне земельне управління ф. Р-1715 

Золотоніське окружне кооперативно-продуктивне об’єднання інвалідів ф. Р-1742 

Золотоніське ощадно-позикове промислово-кооперативне товариство ф. Р-1709 

Золотоніське педагогічне училище ф. Р-5445 

Золотоніське повітове бюро профспілки працівників освіти і соціалістичної культури  

 ф. РР-1696, 1747 

Золотоніське повітове бюро профспілок ф. РР-1701, 1722 

Золотоніське повітове земство ф. Р-546 

Золотоніське повітове статистичне бюро ф. Р-1662 

Золотоніське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського господарства ф. Р-5054 

Золотоніське районне управління сільського господарства ф. Р-4271 

Золотоніське сільське середнє ПТУ № 10 ф. Р-5061 

Золотоніське товариство взаємного кредиту ф. Р-1707 
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Золотоніський виноробний комбінат  ф. Р-3809 

Золотоніський волосний виконком ф. Р-1741 

Золотоніський завод металовиробів ф. Р-3800 

Золотоніський заготівельний пункт ф. РР-316, 1708, 1746 

Золотоніський коноплепереробний пункт ф. Р-2464 

Золотоніський лікеро-горілчаний завод ф. Р-622 

Золотоніський лісорозсадник ф. Р-708 

Золотоніський маслозавод ф. Р-620 

Золотоніський міський виконком ф. Р-647 

Золотоніський міський відділ комунального господарства  ф. Р-5284 

Золотоніський міський відділ соціального забезпечення ф. Р-4727 

Золотоніський млинзавод  № 12 ф. Р-623 

Золотоніський музей ф. Р-1750 

Золотоніський м’ятний завод ф. Р-619 

Золотоніський овчинно-шубний завод ф. Р-618 

Золотоніський окружний адміністративний відділ ф. РР-1734, 1735 

Золотоніський окружний виконком  ф. РР-1717, 1734, 1735, 3471 

Золотоніський окружний відділ охорони здоров’я ф. Р-1738 

Золотоніський окружний відділ праці ф. Р-1719 

Золотоніський окружний відділ соціального забезпечення ф. Р-1742 

Золотоніський військомат ф. Р-1717 

Золотоніський комнезам ф. Р-1739 

Золотоніський фінансовий відділ ф. РР-1750, 3471 

Золотоніський племрозплідник «Марусин хутір» ф. Р-1684 

Золотоніський повітовий виконком ф. РР-546, 1676, 1677, 1689, 1719, 1740, 1748 

Золотоніський повітовий відділ Всеросійської профспілки працівників і службовців харчової 

промисловості  ф. Р-1743 

Золотоніський повітовий  відділ народної освіти ф. РР-1687, 1721, 1740 

Золотоніський повітовий  відділ охорони здоров’я ф. Р-1732 

Золотоніський повітовий  відділ профспілки деревообробників ф. Р-1701 

Золотоніський повітовий  відділ профспілки працівників радянських, кооперативних, 

громадських і торгівельних установ ф. Р-122 

Золотоніський повітовий  відділ соціального забезпечення ф. РР-1737, 1740 

Золотоніський повітовий  відділ управління ф. РР-1726, 1740 

Золотоніський повітовий  військомат ф. РР-1667, 1724, 1727, 1728, 1741, 1748 

Золотоніський повітовий  земельний відділ ф. РР-1726, 1736 

Золотоніський повітовий  комісар  Тимчасового уряду  ф. Р-1869 

Золотоніський повітовий  продовольчий комітет  ф. РР-1724, 1726, 1740 

Золотоніський повітовий  революційний комітет  ф. РР-1686, 1726 

Золотоніський повітовий  фінансовий відділ ф. Р-1740 

Золотоніський радгосп Всесоюзного науково-дослідного інституту луб’яних культур 

  ф. Р-5908 

Золотоніський райком КП(б)У  ф. РР-671, 673, 675-689, 691 

Золотоніський райком народного контролю  ф. Р-4270 

Золотоніський райком профспілки медичних працівників  ф. Р-5279 

Золотоніський райком профспілки працівників державних установ  ф. Р-4726 

Золотоніський райком профспілки працівників культури  ф. Р-5278 

Золотоніський райком профспілки працівників освіти і науки  ф. Р-4568 

Золотоніський райком профспілки працівників споживчої кооперації  ф. Р-4567 
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Золотоніський районний виконком  ф. РР-624, 630, 635, 671-673, 675-689, 691, 729, 730, 732, 

735-737, 740, 741, 743, 744, 747-750, 752, 754, 755, 757-759, 762, 765, 769, 770, 773, 775, 

776, 1675, 2960, 2972, 3798, 3800-3802, 3807-3809, 3813, 3817, 4245, 4257, 4266, 4272, 

4276, 4775, 4779, 5017, 5021, 5024, 5026, 5057, 5066 

Золотоніський районний відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг ф. Р-5057 

Золотоніський районний відділ земельних ресурсів ф. Р-5949 

Золотоніський районний відділ культури ф. Р-4272 

Золотоніський районний відділ народної освіти ф. РР-630, 5062 

Золотоніський районний відділ охорони здоров’я ф. Р-4775 

Золотоніський районний відділ сільського і колгоспного будівництва ф. Р-628 

Золотоніський районний відділ соціального забезпечення ф. Р-627 

Золотоніський районний військомат ф. РР-671-673, 675, 676, 678, 679, 684, 687, 688, 776 

Золотоніський районний земельний відділ ф. РР-672, 675, 678, 682, 684, 685, 688, 730-732, 

735-737, 740, 743, 744, 747-749, 752-755, 757-759, 762, 765, 769, 770, 773, 775, 1840, 

5017, 5021, 5024 

Золотоніський районний секретаріат профспілок ф. Р-1700 

Золотоніський районний суд ф. РР-676, 677, 679 

Золотоніський районний фінансовий відділ ф. РР-626, 1837, 1840 

Золотоніський ремонтно-механічний завод ф. Р-4232 

Золотоніський сільськогосподарський технікум рільників ф. Р-5292 

Золотоніський спеціальний будівельний трест № 1 ф. Р-2533 

Золотоніський цегельний завод ф. Р-621 

 

 

 

Івангородська  початкова  школа  ф. Р-1053 

Іваньківський  спиртовий завод  ф. Р-5204 

Іваньківський цукровий завод  ф. РР-2763, 4507 

Івківецька  артіль інвалідів  «Праця інваліда»  ф. Р-970 

Івківецька  трудова  школа  ф. Р-1037 

Ізюмський  стандартний  завод ф. Р-474 

Інспектор лісів 10-го району Шевченківського округу ф. Р-2864 

Інспектор Уманського і Звенигородського повітів  ф. Р-2767 

Інспектура державної комісії  по сортовипробуванню сільськогосподарських культур по 

Київській і Черкаській областях ф. Р-2914 

Інспектура державної комісії  по сортовипробуванню сільськогосподарських культур по 

Черкаській області ф. Р-4583 

Інспектура держстатистики Бабанського району ф. Р-5235 

Інспектура держстатистики Буцького району ф. Р-5234 

Інститут удосконалення кваліфікації учителів Черкаського облвідділу народної освіти  

 ф. Р-2566 

Ірдинське  лісництво  ф. Р-396 

Ірдинське  торфопідприємство ф. РР-52, 1881, 2598 

Іркліївська ордена «Знак Пошани»  машинно-тракторна станція ф. РР-1175, 1181 

Іркліївська районна державна інспекція по оприділенню якості насіння ф. Р-2041 

Іркліївська районна земельна управа ф. Р-1823 

Іркліївська районна інспектура ЦСУ СРСР ф. Р-2040 

Іркліївська районна колгоспна спілка ф. Р-1671 

Іркліївська районна контрольно-насіннева лабораторія ф. Р-1177 
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Іркліївська районна планова комісія ф. Р-1176 

Іркліївська районна спілка споживчих товариств ф. Р-2255 

Іркліївська районна управа ф. РР-1835, 1848 

Іркліївська середня  школа ф. Р-5360 

Іркліївське  сільське  ПТУ № 19 ф. Р-5364 

Іркліївський коноплезавод  ф. Р-2564 

Іркліїіський повітовий виконком ф. Р-1687 

Іркліївський районний виконком  ф. РР-1179, 1181, 1182, 1187, 1191, 1193, 1194, 1196-1201, 

1204-1209, 1211-1215, 2038, 2040, 2042, 2050-2052, 2054, 2055, 2059, 2062, 2066, 2069, 

2070, 3652, 5356, 5357, 5360 

Іркліївський районний відділ культури  ф. Р-5356 

Іркліївський районний відділ культурно-освітньої роботи ф. Р-5357 

Іркліївський районний відділ народної освіти   ф. РР-2045, 5100, 5360 

Іркліївський районний відділ охорони здоров’я  ф. Р-5603 

Іркліївський районний відділ по будівництву в колгоспах   ф. Р-2042 

Іркліївський районний відділ соціального забезпечення   ф. РР-1172, 2055, 2062, 2066 

Іркліївський районний військомат  ф. РР-2051, 2054, 2055, 2058, 2059, 2063, 2066, 2070, 2073 

Іркліївський районний  земельний відділ  ф. РР-1178, 1179, 1181, 1182, 1187, 1191, 1193, 1194, 

1196, 1199, 1201, 1204, 1206, 1209, 1212-1215, 2059 

Іркліївський районний комітет  КП(б)У  ф. РР-2038, 2042, 2054, 2066, 2069 

Іркліївський районний комнезам  ф. Р-1739 

Іркліївський районний секретаріат профспілок  ф. Р-1698 

Іркліївський районний суд  ф. РР-2050, 2051, 2053-2055, 2060, 2062, 2063, 2066 

Іркліївський районний фінансовий  відділ  ф. РР-1173, 2050, 2059 

Іркліївський риболовецький колгосп «Прогрес»  ф. Р-4081 

 

 

Каєтанівський  маслосирзавод  ф. Р-4067 

Кайтанівський пивоварний завод   ф. Р-2793 

Калабурдянський волосний революційний комітет ф. Р-988 

Калинівське сільськогосподарське  товариство ф. Р-67 

Камера шліхтерів  м. Черкаси ф. РР-20, 22 

Кам’янська машинно-тракторна станція  ф. РР-1041, 1062 

Кам’янська  музична школа ім. П.І.Чайковського  ф. Р-5045 

Кам’янська окружна колгоспна спілка  ф. Р-1041 

Кам’янська повітова  міліція  ф. Р-1000 

Кам’янська промислова артіль кравців «Шлях до соціалізму»  ф. Р-969 

Кам’янська районна інформаційно-обчислювальна станція держстатистики  ф. Р-4323 

Кам’янська районна колгоспна спілка   ф. РР-1039, 1041 

Кам’янська районна  лікарня  ф. Р-4334 

Кам’янська районна  планова комісія  ф. Р-4677 

Кам’янська районна  Рада профспілки працівників агропромислового комплексу  ф. Р-4672 

Кам’янська районна  управа  ф. Р-1354 

Кам’янська середня школа № 4  ф. Р-5046 

Кам’янське  кредитне товариство  ф. Р-1024 

Кам’янське  лісництво  ф. Р-1045 

Кам’янське  лісозаготівельне господарство  ф. Р-4324 

Кам’янське  поштово-телеграфне відділення  ф. Р-1049 
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Кам’янське  районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського господарства   ф. Р-4674 

Кам’янське  районне податкове бюро  ф. Р-1025 

Кам’янське  районне споживче товариство  ф. Р-3323 

Кам’янське  районне управління  сільського господарства   ф. Р-4041 

Кам’янський машинобудівний завод ім. 50-річчя Радянської України ф. Р-4042 

Кам’янський механічний завод  ф. Р-1347 

Кам’янський міський виконком  ф. Р-3328 

Кам’янський райком КП(б)У    ф. РР-2521, 3586, 3589, 3591, 3595, 3600, 3605, 3608, 4043 

Кам’янський райком народного контролю    ф. Р-4043 

Кам’янський райком профспілки працівників державних установ    ф. Р-4676 

Кам’янський райком профспілки працівників землі і лісу    ф. Р-976 

Кам’янський райком профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ 

     ф. Р-4679 

Кам’янський районний архітектор    ф. Р-5502 

Кам’янський районний  виконком    ф. РР-1014, 1015, 1026, 1039, 1341, 1345, 3009-3017, 3020-

3023, 3323, 3324, 3327, 3328, 3333-3336, 3338, 3341, 3342, 3586, 3589, 3591, 3592, 3595, 

3600, 3605, 3608, 3765-3769, 3771, 3772, 4041, 4043, 4324, 5046, 5231 

Кам’янський районний відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг    ф. Р-3021 

Кам’янський районний відділ  культури   ф. Р-4527 

Кам’янський районний відділ  народної освіти   ф. Р-3324 

Кам’янський районний відділ  охорони  здоров’я   ф. Р-5043 

Кам’янський районний відділ  соціального забезпечення   ф. Р-3022 

Кам’янський районний військомат   ф. РР-2403, 3017, 3327 

Кам’янський районний земельний відділ   ф. РР-1015, 1345, 2645, 3342, 3592 

Кам’янський районний секретаріат профспілок   ф. Р-977 

Кам’янський районний фінансовий відділ   ф. Р-3007 

Кам’янський  селищний виконком  ф. Р-978 

Кам’янський  спиртовий завод  ф. РР-1348, 2798 

Кам’янський  спиртовий  комбінат  ф. Р-5557 

Кам’янський  цукровий  завод  ф. Р-1346 

Кам’янський  цукровий комбінат  ф. Р-2500 

Канівська дитяча музична школа  ф. Р-5869 

Канівська друга семирічна єдина трудова школа ф. Р-220 

Канівська машинно-тракторна станція  ф. Р-3701 

Канівська міська планова комісія  ф. Р-5871 

Канівська ордена Трудового Червоного Прапора дослідна  гідролісомеліоративна станція  

 ф. Р-4742 

Канівська педагогічна школа ф. Р-196 

Канівська повітова земська управа  ф. РР-496, 497 

Канівська повітова продовольча управа  ф. РР-497, 507 

Канівська районна єдина трудова семирічна школа ф. Р-408 

Канівська районна інспекція сільського господарства ф. Р-5973 

Канівська районна  інформаційно-обчислювальна станція ф. Р-5691 

Канівська районна  лікарня ф. Р-5388 

Канівська районна планова комісія  ф. Р-3433 

Канівська середня школа ім. Героя Радянського Союзу Х.В.Малика  ф. Р-5870 

Канівська третя єдина трудова семирічна школа  ф. Р-473 

Канівська туристична база  ВЦРПС  ф. Р-3698 
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Канівська чоловіча вищепочаткова школа  ф. Р-220 

Канівське  культурно-освітнє училище  ф. Р-5551 

Канівське  лісництво  ф. Р-397 

Канівське лісове промислове господарство ф. Р-2682 

Канівське  лісозаготівельне господарство ф. Р-4746 

Канівське міське ПТУ № 20 – будівельників  ф. Р-5947 

Канівське педагогічне училище  ф. Р-5946 

Канівське повітове казначейство  ф. Р-497 

Канівське повітове у військових справах  присутствіє  ф. РР-496, 497 

Канівське районне виробниче  управління сільського господарства  ф. Р-5929 

Канівське районне об’єднання «Сільгосптехніка»  ф. Р-5263 

Канівське районне  споживче товариство  ф. Р-5337 

Канівське  середнє ПТУ № 23  ф. Р-5868 

Канівський державний заповідник  ф. Р-3700 

Канівський  експертиментальний завод медичної техніки і спеціального технологічного 

обладнання ф. Р-5948 

Канівський електромеханічний завод «Магніт»  ф. Р-5534 

Канівський   зсипний  пункт  ф. Р-2739 

Канівський міський виконком  ф. Р-3709 

Канівський міський відділ народної освіти  ф. Р-5708 

Канівський  міський комітет народного контролю  ф. Р-3969 

Канівський повітовий виконком  ф. РР-104, 286, 449 

Канівський повітовий відділ народної освіти ф. Р-286 

Канівський повітовий військомат  ф. Р-2787 

Канівський повітовий комендант  ф. Р-497 

Канівський повітовий продовольчий комітет   ф. РР-448, 507 

Канівський повітовий  фінансовий відділ  ф. Р-286 

Канівський повітовий революційний комітет  ф. РР-104, 449 

Канівський райком профспілки медичних працівників  ф. Р-4973 

Канівський райком профспілки працівників державних установ  ф. Р-4744 

Канівський райком профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації 

  ф. Р-5196 

Канівський райком профспілки працівників культури  ф. Р-4593 

Канівський райком профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ 

  ф. Р-4743 

Канівський райком профспілки працівників і службовців сільського господарства і заготівель  

ф. Р-4594 

Канівський районний архітектор  ф. Р-4972 

Канівський районний виконком  ф РР-71, 3411, 3695, 3699-3701, 4751, 5272, 5335, 5336, 5388, 

5510, 5946, 5947 

Канівський районний відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг  ф. Р-4739 

Канівський районний відділ культури  ф. Р-4596 

Канівський районний відділ народної освіти  ф. РР-3435, 4598, 4599 

Канівський районний відділ охорони здоров’я   ф. Р-5335 

Канівський районний відділ соціального забезпечення  ф. Р-5336 

Канівський районний секретаріат профспілок  ф. Р-244 

Канівський районний фінансовий відділ  ф. Р-5510 

Канівський риболовецький колгосп «Перше Травня»  ф. Р-4745 

Канівщанський радгосп  (насінневий)  ф. Р-4772 
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Кантакузівська  сільська  управа (старостат)  ф. Р-1833 

Кантакузівський волосний виконком  ф. Р-1216 

Канцелярія  єпископа  Черкаської єпархії  ф. Р-471 

Капустинська  сільська управа (старостат)  ф. Р-1847 

Катеринопільська  дитяча  музична школа  ф. Р-5658 

Катеринопільська  міжколгоспна будівельна  організація  ф. Р-3578 

Катеринопільська  машинно-тракторна  станція  ф. Р-3572 

Катеринопільська районна  інформаційно-обчислювальна станція  ф. Р-4008 

Катеринопільська районна  планова комісія  ф. Р-4630 

Катеринопільська ремонтно-технічна  станція  ф. Р-3573 

Катеринопільська  середня школа № 1  ф. Р-5174 

Катеринопільська центральна районна лікарня ф. Р-3569 

Катеринопільське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського господарства  ф. Р-3574 

Катеринопільське районне споживче товариство  ф. Р-4401 

Катеринопільське районне територіальне виробниче колгоспно-радгоспне управління   

 ф. Р-3585 

Катеринопільське  районне  управління сільського господарства  ф. Р-4634 

Катеринопільське сільське  ПТУ № 15  ф. Р-5188 

Катеринопільський  дитячий будинок  ф. Р-2429 

Катеринопільський райком КПУ  ф. Р-5184 

Катеринопільський райком  профспілки медичних працівників  ф. Р-4009 

Катеринопільський райком профспілки працівників державних установ  ф. Р-4629 

Катеринопільський райком профспілки працівників державної торгівлі і споживчої 

кооперації  ф. Р-4402 

Катеринопільський райком профспілки працівників Держагропрому  ф. Р-4011 

Катеринопільський райком профспілки працівників культури ф. Р-5497 

Катеринопільський райком профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ  

ф. Р-5498 

Катеринопільський районний архітектор  ф. Р-5496 

Катеринопільський районний виконком  ф. РР-2429, 2956, 2957, 2961, 3562, 3565, 3569, 3570, 

3572, 3582, 3585, 3613, 4010, 4410, 4600, 4626, 4627, 4630, 4633, 5171, 5181, 5183, 5284 

Катеринопільський районний відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг   

 ф. Р-4626 

Катеринопільський районний відділ культури  ф. Р-4633 

Катеринопільський районний відділ культурно-освітньої роботи  ф. Р-4600 

Катеринопільський районний відділ народної освіти  ф. Р-3575 

Катеринопільський районний відділ сільського і колгоспного будівництва  ф. Р-4627 

Катеринопільський районний відділ сільського господарства  ф. РР-4407, 5184 

Катеринопільський районний відділ соціального забезпечення ф. Р-5171 

Катеринопільський районний комітет народного контролю  ф. РР-3574, 4007 

Катеринопільський районний фінансовий відділ  ф. Р-3576 

Київптахпром  ф. РР-3379, 4774 

Київська губернська земельна управа  ф. Р-2909 

Київська губернська земська управа  ф. Р-497 

Київська губернська комісія по боротьбі з дезертирством ф. Р-357 

Київська губернська планова комісія  ф. Р-66 

Київська губернська продовольча управа  ф. РР-497, 2478 

Київська губернська профрада  ф. РР-257, 260, 2835 
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Київська губернська Рада народного господарства  ф. Р-4452 

Київська губернська робітничо-селянська інспекція  ф. Р-2495 

Київська казенна  палата  ф. Р-497 

Київська комісія у військових справах  ф. Р-198 

Київська контора по збуту чорних металів  ф. Р-325 

Київська обласна контора «Заготзерно»  ф. Р-12 

Київська обласна контора «Сортнасіннєовоч»  ф. Р-2686 

Київська обласна контора «Союзплодоовочтара»  ф. Р-391 

Київська обласна контора «Торгсін»  ф. РР-317, 318 

Київська обласна контора транспортних і грабарських артілей  ф. Р-321 

Київська обласна контрольна комісія – робітничо-селянська інспекція  ф. Р-143 

Київська обласна планова комісія  ф. Р-4331 

Київська обласна промислова  спілка  ф. Р-319 

Київська обласна рада профспілок  ф. Р-237 

Київська обласна споживча спілка   ф. РР-1419, 1594, 4086, 4539, 5329 

Київська особлива губернська продовольча комісія  ф. РР-120, 448, 449 

Київське виробниче швейне об’єднання  ф. РР-588, 1440, 4367 

Київське губернське акцизне управління  ф. Р-4452 

Київське губернське земельне управління  ф. РР-135, 405, 2147 

Київське губернське  лісове управління  ф. РР-398, 399, 401-403 

Київське  губернське  поштове  відділення  ф. РР-2802, 2813 

Київське  губернське  статистичне  бюро   ф. Р-2113 

Київське  губернське  управління військово-промисловими і сільськогосподарськими  

підприємствами  ф. Р-2493 

Київське  губернське  управління робітничо-селянської міліції  ф. РР-278, 281, 290, 293, 297-

300, 305, 307, 1616 

Київське обласне управління легкої промисловості  ф. РР-586-588 

Київське обласне управління лісового господарства  ф. РР-467, 4541 

Київське обласне управління місцевої промисловості  ф. РР-584, 1595 

Київське обласне управління ощадних кас  ф. Р-453 

Київське обласне управління по будівництву в колгоспах  ф. Р-4627 

Київське обласне управління промисловості  продовольчих товарів ф. Р-589 

Київське обласне управління професійно-технічної освіти  ф. РР-4311, 4326, 4346, 4498 

Київське обласне управління сільського господарства  ф. РР-1600, 2369, 2686, 4089, 4403, 

4421, 5327 

Київське обласне  статистичне  управління ф. РР-2227, 5328 

Київське обласне управління у справах поліграфічної промисловості і видавництва   

 ф. РР-2300, 3074, 4144, 4301 

Київське обласне управління у справах сільського і колгоспного будівництва  ф. РР-2216, 

2325 

Київське обласне управління харчової промисловості  ф. РР-426, 469 

Київське районне енергетичне управління  ф. РР-3634, 5656 

Київський губернський адміністративний відділ  ф. РР-186, 188, 189 

Київський губернський виконком  ф. РР-65, 66, 70, 74, 81, 110, 117, 148, 185-187, 260, 274, 

293, 297, 300, 307, 529, 2129 

Київський губернський відділ народної освіти  ф. РР-197, 198, 203, 220, 436, 491 

Київський губернський земельний комітет  ф. РР-2478, 2732 

Київський губернський земельний староста  ф. РР-505, 2732 

Київський губернський карний розшук  ф. Р-279 
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Київський губернський комісар  ф. Р-504 

Київський губернський комісаріат праці  ф. Р-4460 

Київський губернський комітет незаможних селян  ф. РР-155, 174 

Київський губернський комітет охорони здоров’я  ф. Р-2789 

Київський губернський продовольчий комітет  ф. РР-507, 2808, 2816 

Київський губернський суд  ф. Р-2848 

Київський губернський фінансовий відділ  ф. РР-129, 130, 1028 

Київський губернський юридичний відділ ф. Р-191 

Київський державний банк  ф. РР-317, 320 

Київський міжобласний рибний трест   ф. РР-766, 896, 5066 

Київський міжобласний трест радгоспів   ф. РР-1622, 3061 

Київський міжобласний учбовий комбінат   ф. Р-3745 

Київський обком профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ   

 ф. РР-2700, 2701, 4483 

Київський міжобласний рибний трест   ф. РР-766, 896, 5066 

Київський міжобласний трест  радгоспів ф. РР-1622, 3061 

Київський міжобласний учбовий комбінат   ф. Р-3745 

Київський обком профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ  

 ф. РР-2700, 2701, 4483 

Київський обком профспілки працівників сільського господарства і заготівель  ф. Р-3529 

Київський обласний виконком ф. РР-75, 78, 80, 464, 469, 602, 604, 1073, 1484, 1500, 1628, 

1770, 1890, 2129, 2291, 2297, 2325, 2334, 2373, 2417, 2428, 2439, 2450, 2455, 3076, 3239, 

3247, 3445, 3830, 3872, 4017, 4082, 4397, 4405, 4429, 4655, 4711, 4712, 4717, 4875, 5514 

Київський обласний відділ комунального господарства  ф. РР-602, 1474, 2318 

Київський обласний відділ культури  ф. РР-3074, 4715 

Київський обласний відділ народної освіти  ф. РР-205, 412, 1330, 1890, 2207, 2228, 2292, 2429, 

3158, 3263, 3521, 3575, 3640, 4309, 4491, 4650, 4661, 4810 

Київський обласний відділ охорони здоров’я  ф. РР-410, 1417, 1430, 1767, 2192, 2693, 2694, 

3570, 4098, 4358, 4769, 5540 

Київський обласний відділ соціального забезпечення  ф. РР-2290, 3119, 4490 

Київський обласний відділ технічних культур  ф. РР-1484, 2355 

Київський обласний відділ торгівлі  ф. РР-1904, 1906, 2295, 2697, 4875 

Київський обласний земельний відділ  ф. РР-568, 1416, 1484, 1631, 2299, 2331, 2355, 4655, 

5327, 5544 

Київський обласний фінансовий відділ ф. РР-1500, 2363, 4280, 4405, 4714, 5326, 5433 

Київський обласний шляховий  відділ ф. РР-3060, 4082, 4381, 4397, 4398, 4425, 4950 

Київський окружний відділ охорони здоров’я  ф. Р-132 

Київський повітовий виконком  ф. Р-4460 

Київський  Раднаргосп  ф. РР-587, 588, 1446, 2505, 2508, 2528, 2652, 2698, 3634, 4054, 4124, 

5099, 5447 

Київський трест спиртової і горілчаної промисловості  ф. РР-1446, 3188, 3611, 5204 

Київський трест  «Укрголовмаслопром»  ф. РР-1629, 4067, 4090 

Київський  цукробурякотрест  ф. РР-267, 1028, 1065, 1642, 4330, 4399, 4507 

Кирилівська змішана гімназія ім. Т.Г.Шевченка  ф. Р-490 

Кирилівська соціально-економічна (агрономічна) школа ім. Т.Г.Шевченка  ф. РР-149, 490 

Кирилівський волосний виконком  ф. РР-286, 490 

Кирилівський волосний комнезам  ф. Р-149 

Кирилівські 3-річні педагогічні курси ім. Т.Г.Шевченка  ф. Р-197 

Киселівський цукровий завод  ф. Р-372 
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Кіровоградська обласна планова комісія ф. Р-891 

Кіровоградська облспоживспілка  ф. РР-884, 3323 

Кіровоградське  обласне управління зв’язку  ф. Р-1357 

Кіровоградське  обласне управління кінофікації  ф. Р-890 

Кіровоградське  обласне управління лісового господарства  ф. Р-5760 

Кіровоградське  обласне управління промисловості будівельних матеріалів  ф. РР-851, 2512 

Кіровоградське  обласне управління сільського господарства ф. РР-848, 866, 883, 897 

Кіровоградський обласний виконком  ф. РР-539, 782, 793, 809, 849, 854, 871, 883, 886, 890, 

897, 1014, 5760 

Кіровоградський обласний відділ культурно-освітніх установ  ф. Р-874 

Кіровоградський обласний відділ народної освіти  ф. РР-849, 3324 

Кіровоградський обласний відділ охорони  здоров’я  ф. РР-856, 880 

Кіровоградський обласний відділ соціального забезпечення  ф. Р-886 

Кіровоградський обласний трест маслоробної і сироварної промисловості  ф. Р-782 

Кіровоградський обласний шляховий відділ  ф. РР-854, 3021 

Кіровоградський цукробурякотрест  ф. Р-2500 

Княжівська  земельна  громада  ф. Р-2481 

Княжівська  сільськогосподарська  артіль «Переможець»  ф. Р-2481 

Княжівське селищне зернове виробниче кооперативне товариство  ф. Р-2481 

Ковалівська районна земельна управа  ф. РР-1806, 1808, 1825, 1826, 1847, 1860 

Ковалівська районна інспектура  ЦСУ  ф. РР-1977, 1979 

Ковалівська районна управа  ф. РР-1806, 1808, 1825, 1826, 1832, 1847 

Ковалівське  сільське управління  ф. Р-501 

Ковалівський  волосний виконком  ф. Р-1725 

Ковалівський волосний військомат ф. Р-1731 

Ковалівський райком КП(б)У  ф. РР-1673, 1678, 1680, 1997, 2012, 2022 

Колвалівський районний виконком  ф. РР-1673, 1678, 1680-1682, 1961, 1965, 1973, 1986-1988, 

1994, 1997, 2002, 2007, 2012, 2014, 2015, 2018-2020, 2022, 2091, 2093, 2094, 5770 

Ковалівський районний відділ сільського і колгоспного будівництва  ф. Р-1973 

Ковалівський районний відділ соціального забезпечення  ф. Р-1965 

Ковалівський районний військомат  ф. Р-1673 

Ковалівський районний земельний відділ  ф. РР-1678, 1680, 1970, 1986-1988, 1994, 1997, 2002, 

2007, 2012, 2014, 2015, 2019, 2020, 2022, 2091, 2093, 2094 

Ковалівський районний фінансовий відділ  ф. Р-2002 

Ковалівський районний шляховий відділ  ф. Р-1969 

Кожарківська артіль «Незаможник» по виготовленню черепиці  ф. Р-971 

Козацький агрономічний технікум  ф. Р-149 

Козацький зоотехнічний технікум  ф. Р-5409 

Козачанське  лісництво  ф. Р-2767 

Колекції документів  ф. РР-534, 2398, 2475, 2483, 2607, 2660, 4169, 4852, 5549, 5629, 5664, 

5666-5668, 5757, 5899, 5977 

Комбінат «Черкасипромбуд»  ф. РР-2687, 2842 

Комендатура  VI-го кущового управління цукрової  промисловості Правобережної України 

військ ДПУ по охороні цукрової промисловості на Україні м. Монастирище  ф. Р-2248 

Комендатури військ ДПУ по охороні  цукрової промисловості   ф. РР-2248, 2374-2736, 2747-

2749, 2759-2761, 2763, 2764, 2771-2773, 2779-2781, 2785, 2869, 4446-4449 

Комінтернівський ордена Леніна  радгосп ім. Комінтерна  ф. Р-1160 

Комісаріат у військових справах при Черкаському повітвиконкомі  ф. Р-2258 
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Комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан при Бирлівському 

райвиконкомі  ф. Р-1692 

Комітет партійно-державного контролю по Ватутінській промислово-виробничій зоні   

 ф. Р-3487 

Комітет партійно-державного контролю по Золотоніській промислово-виробничій зоні   

 ф. Р-4269 

Комітет партійно-державного контролю Черкаського сільського обкому КПУ і облвиконкому    

 ф. Р-2603 

Комітет партійно-державного контролю Черкаського промислового обкому КПУ і 

облвиконкому   ф. Р-2602 

Комерційно-виробнича  фірма  «Рембудсервіс»  ф. Р-5848 

Кононівська машинно-тракторна станція ф. РР-1962, 1963, 1986, 2091 

Конструкторсько-технологічне бюро Черкаської облради промислової кооперації ф. Р-2541 

Конструкторсько-технологічне бюро Черкаського облуправління місцевої промисловості  

 ф. Р-2540 

Конструкторсько-технологічне бюро Черкаського тресту культурно-побутових товарів  

 ф. Р-2542 

Контора Черкаської районної управи по розбиранню залізничного мосту   ф. Р-7 

Копіюватська машинно-тракторна станція  ф. Р-4436 

Коробівська сільська  управа  (старостат)  ф. Р-1834 

Коробівський державний племінний птахівничий завод качок  ф. Р-4774 

Корсунська  артіль  «Унхарч»  ф. Р-320 

Корсунська  волосна  земська  управа  ф. Р-497 

Корсунська волосна продовольча управа  ф. Р-507 

Корсунська державна нотаріальна контора  ф. Р-182 

Корсунська державна типографія  ф. Р-246 

Корсунська окружна інспектура народної освіти ф. Р-436 

Корсунська районна комісія по обліку колишніх червоних партизан і червоногвардійців   

 ф. Р-2142 

Корсунська районна 1-ша єдина трудова школа ім. Т.Г.Шевченка   ф. Р-222 

Корсунське  лісництво  ф. Р-398 

Корсунське повітове відділення профспілки працівників харчової і смакової промисловості ф. 

Р-2868 

Корсунське поштово-телеграфне  відділення  ф. Р-4464 

Корсунське районне  податкове  бюро  ф. Р-720 

Корсунський волосний виконком  ф. Р-104 

Корсунський містечковий комітет профспілки працівників швейної промисловості ф. Р-421 

Корсунський містечковий революційний комітет  ф. Р-120 

Корсунський окружний продовольчий комітет ф. Р-2832 

Корсунський повітовий військомат  ф. Р-4445 

Корсунський районний комітет взаємної допомоги ф. Р-178 

Корсунський районний секретаріат профспілок  ф. Р-240 

Корсунський робітничий комітет профспілки працівників зв’язку  ф. Р-455 

Корсунський учбовий пункт  ф. Р-2494 

Корсунські  вищі 3-річні педагогічні курси ім. Т.Г.Шевченка  ф. Р-198 

Корсунь-Шевченківська державна нотаріальна контора ф. Р-5324 

Корсунь-Шевченківська дитяча музична школа ім. К.Г.Стеценко  ф. Р-4561 

Корсунь-Шевченківська контора паливного збуту  ф. Р-2598 

Корсунь-Шевченківська машинно-тракторна станція  ф. Р-3620 



3106 

 

Корсунь-Шевченківська міжрайонна державна інспекція з оприділення урожайності   

 ф. Р-538 

Корсунь-Шевченківська Рада голів профспілки медичних працівників  ф. Р-4559 

Корсунь-Шевченківська районна інформаційно-обчислювальна станція  ф. Р-3003 

Корсунь-Шевченківська районна  планова комісія  ф. Р-4331 

Корсунь-Шевченківська ремонтно-технічна  станція  ф. Р-3621 

Корсунь-Шевченківська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа № 4 з 

виробничим навчанням  ф. Р-4783 

Корсунь-Шевченківська центральна районна лікарня  ф. Р-4552 

Корсунь-Шевченківська швейна фабрика  ф. Р-5559 

Корсунь-Шевченківське лісозаготівельне  господарство  ф. Р-5297 

Корсунь-Шевченківське медичне  училище  ф. Р-4333 

Корсунь-Шевченківське педагогічне училище ім. Т.Г.Шевченка  ф. Р-4786 

Корсунь-Шевченківське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 

забезпеченню сільського господарства   ф. Р-3619 

Корсунь-Шевченківське районне споживче товариство  ф. Р-4788 

Корсунь-Шевченківське районне управління сільського господарства  ф. Р-4789 

Корсунь-Шевченківське сільське ПТУ  ф. Р-4558 

Корсунь-Шевченківський верстатобудівний завод ім. Б.Хмельницького  ф. Р-5322 

Корсунь-Шевченківський механічний завод  ф. Р-5323 

Корсунь-Шевченківський міський виконком  ф. Р-3005 

Корсунь-Шевченківський райком народного контролю  ф. Р-3618 

Корсунь-Шевченківський райком профспілки працівників агропромислового комплексу   

 ф. Р-4555 

Корсунь-Шевченківський райком профспілки працівників державних установ  ф. Р-4787 

Корсунь-Шевченківський райком профспілки працівників народної освіти та науки   

 ф. Р-4556 

Корсунь-Шевченківський райком профспілки працівників споживчої кооперації  ф. Р-4670 

Корсунь-Шевченківський районний архітектор  ф. Р-4785 

Корсунь-Шевченківський районний виконком  ф. РР-72, 2110, 3322, 3617, 4325, 4331, 4552, 

4661, 4783 

Корсунь-Шевченківський районний відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг   

 ф. Р-3322 

Корсунь-Шевченківський районний відділ культури  ф. Р-3002 

Корсунь-Шевченківський районний відділ культурно-освітньої роботи  ф. Р-5033 

Корсунь-Шевченківський районний відділ народної освіти   ф. РР-4661, 4783 

Корсунь-Шевченківський районний відділ охорони здоров’я  ф. Р-4553 

Корсунь-Шевченківський районний відділ сільського господарства і заготівель ф. Р-4655 

Корсунь-Шевченківський районний відділ соціального забезпечення  ф. Р-3617 

Корсунь-Шевченківський районний фінансовий відділ  ф. Р-3321 

Косарський спиртовий комбінат  ф. Р-3611 

Костянтинівський цегельний завод  ф. Р-4124 

Коханівська  сільська Рада  ф. Р-987 

Кошмаківський сільський комітет взаємної допомоги ф. Р-178 

Красенівська сільська управа (старостат)  ф. Р-1849 

Красенівський бурякорадгосп  ф. Р-5410 

Кременчуцька  губернська  продовольча комісія  ф. Р-424 

Кременчуцька  губернська  рада народного господарства  ф. Р-985 

Кременчуцька  губернська  рада профспілок  ф. РР-262, 1702 
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Кременчуцька  губернська  робітничо-селянська інспекція  ф. Р-142 

Кременчуцьке губернське поштово-телеграфне управління  ф. Р-1049 

Кременчуцьке губернське управління  державних земель ф. Р-111 

Кременчуцьке губернське управління  по евакуації населення ф. Р-188 

Кременчуцьке губернське управління  робітничо-селянської міліції ф. РР-272, 273, 303, 304, 

997, 1000, 1004, 1010, 1670 

Кременчуцький губернський виконком  ф. РР-272, 273, 275, 298, 546, 983, 987, 1044, 1701, 

1748, 2326, 3235 

Кременчуцький губернський відділ соціального забезпечення  ф. РР-144, 145, 1059 

Кременчуцький губернський військомат  ф. Р-1667 

Кременчуцький губернський земельний відділ  ф. Р-1044 

Кременчуцький губернський комітет по боротьбі з дезертирством  ф. Р-357 

Кременчуцький губернський лісовий комітет  ф. РР-142, 392, 394-396 

Кременчуцький губернський нафтовий комітет  ф. Р-370 

Кременчуцький губернський революційний комітет  ф. Р-1002 

Кривоносівська сільська управа (старостат)  ф. Р-1841 

Кропивнянське кредитне сільськогосподарське товариство  ф. Р-1700 

Кропивнянський волосний виконком  ф. Р-1727 

Кропивнянський волосний комнезам  ф. Р-1727 

Кузьмино-Гребельська волосна народна управа  ф. Р-2805 

Кузьмино-Гребельська машинно-тракторна станція  ф. Р-3965 

Кузьмино-Гребельський волосний виконком  ф. Р-2805  

Кузьмино-Гребельський волосний військома  ф. Р-2812 

Кумейківська сільська управа (старостат)  ф. Р-59 

Кумейківське лісництво  ф. Р-59 

Курилівська  волосна  земська   управа  ф. Р-496 

 

 

Ладижинська  машинно-тракторна  станція  ф. Р-3963 

Ладижинська районна  інспектура  держстатистики  ф. Р-4988 

Ладижинська районна  спілка споживчих і кооперативних товариств  ф. Р-4086 

Ладижинська ремонтно-технічна станція  ф. Р-3517 

Ладижинська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим навчанням 

ф. Р-5829 

Ладижинський  волосний  виконком  ф. Р-2794 

Ладижинський  маслозавод  ф. Р-4091 

Ладижинський районний виконком  ф. РР-2417, 4082, 4084, 4390, 4641, 5434 

Ладижинський районний відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг  ф. Р-4082 

Ладижинський районний відділ культури ф. Р-4390 

Ладижинський районний відділ народної освіти ф. Р-3961 

Ладижинський районний відділ охорони здоров’я ф. Р-5822 

Ладижинський районний відділ соціального забезпечення ф. Р-4084 

Ладижинський районний фінансовий  відділ ф. Р-5434 

Лазірцівська трудова початкова школа  ф. Р-518 

Лебединський волосний виконком  ф. РР-303, 529, 985 

Лебединський волосний комітет бідноти  ф. Р-985 

Лебединський насінневий завод ф. Р-3955 

Лебедівська  сільська Рада ф. Р-987 

Лебедівське сільськогосподарське кооперативне кредитне товариство  ф. Р-1026 
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Левківське поштово-телеграфне відділення ф. Р-2777 

Леськівська  середня  школа  ф. Р-2582 

Леськівська  сільська  управа  ф. Р-56 

Леськівська  школа № 2  ф. Р-411 

Леськівський будинок відпочинку - спеціальний санаторій-тубсанаторій  ф. Р-2467 

Леськівський волосний виконком  ф. Р-107 

Леськівський районний виконком  ф. Р-73 

Летичівська  сільська  управа (старостат)  ф. Р-2489 

Липовецький повітовий виконком ф. Р-2481 

Лисянська  восьмирічна школа ф. Р-5164 

Лисянська дитяча музична школа ф. Р-5166 

Лисянська лісомеліоративна станція ф. Р-5162 

Лисянська машинно-тракторна станція ф. Р-3553 

Лисянська міжколгоспна будівельна організація  ф. Р-3554 

Лисянська районна інформаційно-обчислювальна станція  ф. Р-3024 

Лисянська районна планова комісія ф. Р-4366 

Лисянська ремонтно-технічна станція ф. Р-4371 

Лисянська середня школа ф. Р=5163 

Лисянська центральна районна лікарня ф. Р-4293 

Лисянське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського 

господарства ф. Р-4372 

Лисянське районне  споживче товариство ф. Р-4291 

Лисянське районне управління сільського господарства ф. Р-4292 

Лисянське училище механізації сільського господарства № 16 ф. Р-5165 

Лисянський райком КПУ  ф. Р-5163 

Лисянський райком народного контролю  ф. Р-4158 

Лисянський райком профспілки медичних працівників ф. Р-4535 

Лисянський райком профспілки працівників державних установ ф. Р-4161 

Лисянський райком профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації  

 ф. Р-4375 

Лисянський райком профспілки працівників культури ф. Р-4376 

Лисянський райком профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ  

 ф. Р-4377 

Лисянський райком профспілки працівників сільського господарства ф. Р-4378 

Лисянський райком профспілки працівників і службовців сільського господарства ф. Р-5250 

Лисянський районний виконком  ф. РР-3025-3027, 3029, 3032, 3046, 3049, 3060, 3061, 3534, 

3537, 3540, 3544-3548, 3554, 4149, 4151, 4154, 4156, 4160, 4292, 4536, 4538, 5163, 5165 

Лисянський районний відділ будівництва і експлуатації автомобільних шляхів ф. Р-3060 

Лисянський районний відділ культури  ф. Р-3026 

Лисянський районний відділ народної освіти   ф. РР-3027, 5163 

Лисянський районний відділ сільського господарства і заготівель  ф. Р-4159 

Лисянський районний відділ соціального забезпечення  ф. Р-3025 

Лисянський районний військомат  ф. Р-3540 

Лисянський районний фінансовий відділ  ф. Р-4290 

Лихолітська артіль інвалідів «Червоний Схід» по закупівлі і забою худоби ф. Р-1704 

Ліплявська сільська управа (старостат)  ф. Р-1845 

Лозівський риболовецький колгосп «Червоний Жовтень» ф. Р-3170 

Ломуватська  початкова школа  ф. Р-45 

Ломуватське сільське управління  ф. Р-502 
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Ломуватський сільский старостат  ф. Р-46 

 

 

 

Майданецький відділ робітничого постачання  ф. Р-1582 

Майданецький  цукровий завод  ф. Р-1582 

Майстерня по виготовленню штампів і печаток П.Ю.Халевського  ф. Р-390 

Максимівський сільський комітет  бідноти  ф. Р-2738 

Мало-Смілянський елітно-насінницький радгосп «Росія»  ф. Р-4823 

Маньківська районна інформаційно-обчислювальна станція  ф. Р-5232 

Маньківська районна  планова комісія  ф. Р-4717 

Маньківська ремонтно-технічна станція  ф. Р-5142 

Маньківська семирічна дитяча музична школа  ф. Р-5646 

Маньківська середня школа  ф. Р-5125 

Маньківська центральна районна лікарня  ф. Р-4808 

Маньківське  районне  виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського господарства ф. Р-5139 

Маньківське районне споживче товариство  ф. Р-4952 

Маньківське районне управління сільського господарства  ф. Р-4503 

Маньківський  майоліковий завод  ф. Р-4505 

Маньківський райком народного контролю  ф. Р-4506 

Маньківський райком профспілки медичних працівників  ф. Р-4809 

Маньківський райком профспілки працівників державних установ    ф. Р-5503 

Маньківський райком профспілки працівників  державної торгівлі і споживчої кооперації  

 ф. Р-5504 

Маньківський райком профспілки працівників  культури ф. Р-5647 

Маньківський райком профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ   

 ф. Р-5505 

Маньківський райком профспілки працівників  сільського господарства  ф. Р-4504 

Маньківський районний архітектор  ф. Р-4813 

Маньківський районний виконком  ф. РР-4711, 4713, 4715-4717, 4950, 4952, 5125, 5136 

Маньківський районний відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг  ф. Р-4950 

Маньківський районний відділ культури ф. Р-4715 

Маньківський районний відділ народної освіти  ф. РР-4807, 5125, 5138 

Маньківський районний відділ по будівництву в колгоспах  ф. Р-5393 

Маньківський районний відділ сільського господарства і заготівель  ф. Р-5648 

Маньківський районний відділ соціального забезпечення  ф. Р-5140 

Маньківський районний  фінансовий  відділ ф. Р-4713 

Маркизівський фруктозний завод  ф. РР-2505, 5806 

Мартинівська професійно-технічна індустріальна школа  ф. Р-213 

Мартинівський цукровий завод (комбінат)  ф. РР-444, 2498 

Мар’янівський радгосп «13 років Жовтня»  ф. Р-3061 

Маслівський агрономічний технікум  ф. Р-148 

Матвіївське  лісництво  ф. Р-1044 

Матусівська середня школа ф. Р-4196 

Матусівський волосний виконком  ф. Р-123 

Матусівський районний виконком ф. Р-74 

Матусівський районний секретаріат профспілок  ф. Р-243 

Матусівський цукровий комбінат ф. Р-3953 



3110 

 

Медведівська машинно-тракторна станція  ф. РР-784, 916, 918 

Медведівська трудова школа  ф. Р-1032 

Медведівський волосний земельний відділ  ф. Р-2474 

Медведівський місцевий комітет профспілки працівників освіти  ф. Р-974 

Медведівський районний виконком  ф. Р-83 

Мехедівська  сільська управа (старостат)  ф. Р-1852 

Миколаївський собор  ф. Р-80 

Мировий суддя 9-ої дільниці Уманського округу  ф. Р-2482 

Миронівська заготівельна контора  ф. Р-448 

Миронівський волосний виконком ф. Р-185 

Митьківська сільська управа (старостат)  ф. Р-1848 

Михайлівська середня школа ф. Р-5047 

Михайлівський районний виконком  ф. Р-973 

Мичалівська сільська управа (старостат)  ф. Р-1842 

Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних доріг  УРСР  ф. РР-2649, 5565 

Міністерство будівництва паливних підприємств СРСР  ф. Р-2441 

Міністерство виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів УРСР  ф. РР-2601, 

2913 

Міністерство вищої та середньої освіти СРСР  ф. РР-1416, 2228, 2698, 3027, 3700 

Міністерство вищої та середньої спеціальної освіти УРСР  ф. РР-201, 2228 

Міністерство внутрішніх справ УРСР  ф. РР-487, 2413 

Міністерство газової промисловості  СРСР  ф. Р-5705 

Міністерство  електронної промисловості СРСР  ф. Р-5606 

Міністерство електротехнічної промисловості СРСР  ф. РР-5604, 5605, 5976, 5978 

Міністерство енергетики і електрифікації  УРСР  ф. РР-2539, 2915, 3126, 3256, 5656 

Міністерство заготівель УРСР ф. РР-1645, 2947, 5524 

Міністерство зв’язку  СРСР  ф. РР-2929, 4511 

Міністерство  зв’язку УРСР  ф. РР-2648, 4511 

Міністерство землеробства  СРСР  ф. РР-2369, 2686 

Міністерство землеробства УРСР ф. РР-848, 1043, 1222, 1236, 1416, 1484, 1487, 1970, 2369, 

5406, 5544 

Міністерство комунального господарства УРСР  ф. РР-602, 1474, 2545, 2684, 4752 

Міністерство культури СРСР  ф. РР-2623, 4731, 5655 

Міністерство культури УРСР  ф. РР-1892, 2623, 2624, 2631, 3998, 4478, 4699, 4715, 5227, 

5345, 5369, 5771 

Міністерство легкої промисловості УРСР  ф. РР-464, 586-588, 1440, 4877 

Міністерство лісового господарства УРСР  ф. РР-3255, 5760 

Міністерство медичної промисловості СРСР  ф. Р-5948 

Міністерство медичної промисловості УРСР  ф. Р-3109 

Міністерство меліорації і водного господарства УРСР  ф. РР-2637, 4164, 5241 

Міністерство місцевої промисловості УРСР  ф. РР-4544, 5322 

Міністерство міського і сільського будівництва УРСР  ф. РР-2042, 2620, 5439 

Міністерство м’ясної і молочної промисловості СРСР  ф. Р-2439 

Міністерство м’ясної і молочної промисловості УРСР  ф. РР-2439, 2652, 4495, 4855 

Міністерство народної освіти УРСР ф. РР-1418, 1721, 2429, 2564-2566, 4018, 4786, 5031, 5439, 

5445 

Міністерство охорони здоров’я СРСР ф. РР-1084, 1227, 2192, 4472 

Міністерство охорони здоров’я УРСР ф. РР-856, 880, 1417, 1430, 1767, 2192, 2193, 2417, 2632, 

2672, 2694, 4098, 4335, 4358, 4472, 4578, 4581 
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Міністерство  продовольства  УРСР  ф. Р-2816 

Міністерство промислового будівництва УРСР  ф. Р-2842 

Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР ф. РР-2512, 4124 

Міністерство промисловості продовольчих товарів СРСР ф. РР-426, 2698, 3109, 3118, 4416 

Міністерство радгоспів  СРСР  ф. РР-1160, 1622 

Міністерство радгоспів УРСР ф. РР-1159, 1622, 2049, 5067, 5254 

Міністерство сільського господарства СРСР  ф. РР-2601, 2912, 4538, 4584, 5208, 5916 

Міністерство сільського господарства УРСР ф. РР-199, 201, 784, 848, 1222, 2042, 2049, 2216, 

2331, 2369, 2450, 2552, 2555, 2608, 2630, 2637, 2638, 2652, 2685, 2721, 2912, 2913, 3378, 

3758, 3801, 3807, 4016, 4182, 4194, 4285, 4538, 4540, 4579, 4584, 4823, 4985, 5281, 5292, 

5406, 5439, 5511, 5538, 5707, 5768, 5916 

Міністерство соціального забезпечення УРСР  ф. РР-1092, 1472, 1493, 2939, 4490, 5140 

Міністерство тваринництва УРСР  ф. Р-1970 

Міністерство технічних культур СРСР ф. РР-1236, 1484, 1970, 5544 

Міністерство технічних культур УРСР ф. РР-857, 1236, 1416, 1444, 1970, 2355, 2369, 4540 

Міністерство торгівлі УРСР  ф. РР-2654, 3069, 4475, 4994 

Міністерство фінансів СРСР  ф. РР-1220, 2417 

Міністерство фінансів УРСР  ф. РР-1220, 1444, 1500, 2215, 2227, 2941, 5326 

Міністерство харчової промисловості СРСР ф. РР-266, 2698, 4416 

Міністерство харчової промисловості УРСР ф. РР-266, 267, 1065, 1642, 2428, 5204, 5578, 

5580, 5589 

Міністерство хімічної промисловості СРСР  ф. РР-3763, 4580, 5703 

Міністерство хімічної промисловості УРСР ф. Р-4580 

Міністерство чорної металургії УРСР ф. Р-5099 

Міністерство шляхів сполучення СРСР  ф. Р-2440 

Міністерство юстиції СРСР ф. Р-2633 

Міністерство юстиції УРСР ф. Р-2633 

Мліївська дослідна станція  садівництва  ф. Р-184 

Мліївська однолітня сільськогосподарська школа ф. Р-5595 

Мліївський волосний земельний відділ  ф. Р-394 

Могильово-Братський монастир  ф. Р-314 

Мойсинські трирічні педагогічні курси ф. Р-1687 

Мокрокалигірська районна інспектура держстатистики ф. Р-1335 

Мокрокалигірська районна контрольно-насіннева лабораторія  ф. Р-1331 

Мокрокалигірська районна планова комісія ф. Р-4406 

Мокрокалигірська районна спілка споживчих кооперативних товариств ф. Р-1333 

Мокрокалигірський райком профспілки працівників культури ф. Р-4628 

Мокрокалигірський районний виконком  ф. РР-75, 1298, 1307, 1309, 1319, 1330, 4403, 5651 

Мокрокалигірський районний відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг  ф. Р-5186  

Мокрокалигірський районний відділ народної освіти  ф. Р-1330 

Мокрокалигірський районний відділ сільського господарства і заготівель  ф. Р-1323 

Мокрокалигірський районний відділ сільського і колгоспного будівництва  ф. Р-4403 

Мокрокалигірський районний відділ соціального забезпечення  ф. Р-4631 

Мокрокалигірський районний військомат  ф. РР-1312, 1316, 1319 

Мокрокалигірський районний народний суд  ф. РР-1312, 1316 

Мокрокалигірський районний секретаріат профспілок  ф. Р-242 

Мокрокалигірський районний фінансовий відділ  ф. РР-1319, 4405 

Монастирищенська восьмирічна школа ф. Р-4848 

Монастирищенська державна нотаріальна контора ф. Р=5525 
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Монастирищенська дитяча музична школа ф. Р-4850 

Монастирищенська машинно-тракторна станція ф. РР-4435, 4436 

Монастирищенська  райбурякоспілка  ф. Р-2481 

Монастирищенська районна інформаційно-обчислювальна станція держстатисти ф. Р-4063 

Монастирищенська  районна лікарня  ф. Р-4432 

Монастирищенська районна міжколгоспна Рада комунального господарства ф. Р-4070 

Монастирищенська районна планова комісія  ф. Р-4433 

Монастирищенська районна робітничо-селянська інспекція ф. Р-2116 

Монастирищенська районна робітничо-селянська міліція ф. Р-2117 

Монастирищенська районна сільськогосподарська інспекція ф. Р-5110 

Монастирищенська районна судово-земельна комісія ф. Р-2119 

Монастирищенська районна спілка споживчих кооперативних товариств  ф. РР-4434, 4651 

Монастирищенська ремонтно-технічна станція ф. Р-4438 

Монастирищенська середня школа ф. Р-4076 

Монастирищенське брикетне підприємство  ф. Р-2612 

Монастирищенське міське ПТУ № 25 ф. Р-5941 

Монастирищенське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського господарства ф. Р-4638 

Монастирищенське районне земельне управління ф. Р-2129 

Монастирищенське районне управління сільського господарства ф. Р-4061 

Монастирищенське шосте кущове управління об’єднання цукрової промисловості УРСР  

 ф. Р-2746 

Монастирищенський машинобудівний завод ім. 60-річчя Жовтня  ф. Р-4068 

Монастирищенський райком  народного контролю  ф. Р-5111 

Монастирищенський райком профспілки медичних працівників  ф. Р-4847 

Монастирищенський райком профспілки працівників державних установ ф. Р-4846 

Монастирищенський райком профспілки працівників державної торгівлі і споживчої 

кооперації ф. Р-4651 

Монастирищенський райком профспілки працівників культури ф. Р-5349 

Монастирищенський райком профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ 

ф. Р-4845 

Монастирищенський райком профспілки працівників сільського господарства ф. Р-4062 

Монастирищенський районний архітектор ф. Р-5350 

Монастирищенський районний виконком  ф. РР-2113, 2117, 2124-2127, 2129-2138, 2140, 3182, 

3184, 3775-3778, 4064,4065, 4076, 4431, 4433, 4438, 4637, 4848, 4851, 5111, 5351, 5787 

Монастирищенський районний відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг  

 ф. Р-4064 

Монастирищенський районний відділ культури ф. Р-5351 

Монастирищенський районний відділ народної освіти  ф. РР-4076, 4431 

Монастирищенський районний відділ соціального забезпечення ф. Р-4065 

Монастирищенський районний військомат ф. РР-2131, 2138, 3775 

Монастирищенський районний земельний відділ ф. РР-2129, 2136 

Монастирищенський районний фінансовий відділ ф. Р-3187 

Монастирищенський спиртовий завод ф. Р-3188 

Монастирищенський цукровий комбінат ф. Р-5112 

Мотронинська  дача ф. Р-1043 

Мошенська машинно-тракторна станція ф. Р-5372 

Мошенська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан  

 ф. Р-461 



3113 

 

Мошенська районна рада профспілок ф. Р-236 

Мошенське  лісництво  ф. РР-37, 399 

Мошенський птахівничий комбінат ф. Р-3404 

Мошенський районний виконком ф. РР-76, 330 

Музичне  товариство  УРСР ф. Р-4193 

 

 

Набутівський  цукровий завод  ф. Р-4330 

Навчально-дослідне господарство Тальнівського сільськогосподарського технікуму  

 ф. Р-1599 

Народний Будинок культури  у м.Черкаси  ф. Р-150 

Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР  ф. Р-280 

Народний комісаріат внутрішніх справ УРСР ф. РР-186, 188, 301, 475, 487, 529, 984, 1684, 

1694, 1710, 1717, 1726, 1727, 1734, 2113, 4440 

Народний комісаріат землеробства СРСР ф. РР-883, 1222, 1236, 1416, 1970, 2450, 5288, 5290, 

5544 

Народний комісаріат землеробства УСРР ф. РР-79, 111, 113, 136, 199, 205, 366, 394, 491, 529, 

744, 783, 784, 848, 883, 985, 1043, 1044, 1222, 1236, 1416, 1484, 1599, 1671, 1695, 1970, 

2113, 2299, 2355, 2450, 2474, 5288, 5544 

Народний комісаріат зернових і тваринницьких радгоспів СРСР  ф. РР-1159, 1160 

Народний комісаріат зернових і тваринницьких радгоспів УРСР  ф. РР-1159, 1160, 1622, 1685 

Народний комісаріат легкої промисловості УРСР  ф. Р-588 

Народний комісаріат лісової  промисловості СРСР  ф. Р-564 

Народний комісаріат мінометного озброєння СРСР  ф. РР-265, 4042 

Народний комісаріат м’ясної і молочної промисловості УРСР  ф. Р-2439 

Народний комісаріат освіти УСРР  ф. РР-194, 197, 198, 203, 205, 210, 211, 217, 1687, 1890, 

2228, 3324 

Народний комісаріат охорони здоров’я СРСР  ф. РР-1084, 1227, 1767, 1961 

Народний комісаріат охорони здоров’я УСРР  ф. РР-132, 133, 233, 1417, 1738, 1767, 1961, 

2113 

Народний комісаріат постачання УСРР  ф. Р-348 

Народний комісаріат праці  ф. РР-257, 5510 

Народний комісаріат праці УСРР  ф. РР-128, 254, 257, 267, 286, 1719, 4462 

Народний комісаріат продовольства УСРР  ф. РР-187, 449, 2783, 4450 

Народний комісаріат рибної промисловості СРСР  ф. Р-766 

Народний комісаріат робітничо-селянської інспекції СРСР  ф. РР-134, 321 

Народний комісаріат соціального забезпечення УСРР  ф. РР-144, 145, 1059, 1742, 1965, 2121, 

2132, 2290 

Народний комісаріат торгівлі СРСР  ф. РР-889, 1906, 2697, 5770 

Народний комісаріат торгівлі УРСР  ф. РР-450, 848, 2131 

Народний комісаріат у військових справах УСРР  ф. РР-529, 1667, 1726, 4460 

Народний комісаріат фінансів СРСР  ф. РР-180, 1028, 1091, 1173, 1500, 1717, 2363 

Народний комісаріат фінансів УРСР  ф. РР-203, 741, 1049, 1220, 1742, 2050, 2113, 2129, 2800, 

3471, 5060, 5326 

Народний комісаріат харчової промисловості СРСР  ф. РР-1268, 1642, 1937, 2089  

Народний комісаріат харчової промисловості  УРСР  ф. РР-266, 267, 619, 3809  

Народний комісаріат юстиції СРСР  ф. Р-180 

Народний комісаріат юстиції УРСР  ф. РР-182, 443, 1010, 3471 

Народний науковий історико-педагогічний музей ім. Т.Г.Шевченка ф. Р-150 
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Народний суд Бабанського району  ф. Р-4386 

Народний суд Городищенського району ф. Р-5515 

Народний суд Драбівського району ф. РР-1975, 1977, 1979, 5539 

Народний суд Жашківського району ф. Р-3147 

Народний суд Катеринопільського району ф. Р-3577 

Народний суд Корсунь-Шевченківського району ф. Р-4784 

Народний суд Ладижинського району ф. Р-4387 

Народний суд Лисянського району ф. Р-5167 

Народний суд Придніпровського району міста Черкаси ф. Р-5478 

Народний суд міста Сміли ф. Р-5354 

Народний суд 2-ої дільниці Смілянського району ф. Р-454 

Народний суд Соснівського району міста Черкаси ф. Р-5490 

Народний суд міста  Умані ф. Р-5348 

Народний суд Уманського району ф. Р-4388 

Народний суд 1-ої дільниці м. Черкаси ф. Р-416 

Народний суд 1-ої дільниці Черкаського району ф. Р-494 

Народний суд Чигиринського району ф. Р-5529 

Народний суд Чорнобаївського району ф. РР-2064, 2067, 2071, 2074 

Народний суд Шрамківського району ф. Р-1606 

Науково-виробниче об’єднання «Ротор»  ф. Р-5976 

Начальник міліції Звенигородської дільниці Південно-Західних залізниць ф. Р-2833 

Начальник міліції 1-ої дільниці Бобринського району Південно-Західних залізниць ф. Р-2815 

Начальник Південно-Західного округу залізничних доріг ф. Р-2440 

Новодмитрівська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа ф. Р-4723 

Новодмитрівська сільська управа (старостат)  ф. Р-1850 

Новоселицьке машинне товариство по спільній обробці землі  ф. Р-1712 

Новоселицький завод  вогнетривких матеріалів  ф. Р-5099 

Носачівське сільськогосподарське товариство «Батрак»  ф. Р-67 

 

 

 

Обласна  редакційна  колегія  тому «Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська область» 

 ф. Р-4178 

Обласна редакція  газети «Молодь Черкащини»  ф. Р-2516 

Обласна  спілка жінок Черкащини  ф. Р-5969 

Обласне правління науково-технічного товариства будівельної індустрії Черкаської облради 

науково-технічного товариства  ф. Р-2644 

Озірнянська  машинно-тракторна станція  ф. РР-1638, 4685 

Окружна і дільничні  виборчі комісії по виборах  у Верховну Раду СРСР  Золотоніського 

округу ф. Р-979 

Окружна і дільничні  виборчі комісії по виборах  у Верховну Раду УРСР (1955р. скликання)   

Драбівського виборчого  округу ф. Р-1608 

Окружний антирелігійний гурток при  агітпромі Шевченківського окружного партійного 

комітету м. Корсунь  ф. Р-1655 

Окружні відділи (відділення)  профспілок  ф. РР-252-258 

Окружні комісії по виборах народних депутатів України  ф. РР-5837, 5845-5847, 5850, 5853, 

5872, 5936-5940, 5942, 5944 

Окружні рахункові комісії по виборах народних суддів і  уповноважені Шрамківського  

райвиконкому  ф. Р-1606 
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Орловецький волосний виконком  ф. Р-141 

Осередки  товариства  «Друзі  радіо СРСР»  ф. Р-444 

Особливий народний слідчий Полтавського губернського революційного трибуналу по 

Золотоніському округу  ф. Р-1661 

Острожанська  птахофабрика «Острожани»  ф. Р-3379 

Ощадні каси  ф. РР-453, 1166 

 

 

 

Пальмирська  машинно-тракторна  станція  ф.  РР-746, 5286 

Пальмирський  цукровий  завод  ф. Р-5447 

Пальчиківська  неповна середня школа ф. Р-541 

Папіросна  майстерня  О.Сахновського  ф. Р-511 

Перервинцівська  сільська  управа  (старостат)  ф. Р-1838 

Перша рота  окремого стрілецького батальйону військ   робітничо-селянської міліції м-ка 

Кам’янка ф. Р-991 

Перша  Смілянська районна комісія по націоналізації земель для промислових та наукових 

цілей  ф. Р-2518 

Перша Черкаська державна  нотаріальна контора ф. Р-5489 

Петровський  фільварок Драбівського цукрового сільського господарства ф. Р-1856 

Петропавлівська  восьмирічна школа ім. Героя Радянського Союзу Чуєнка ф. Р-5333 

Пищальниківська трудова початкова школа ф. Р-517 

Пищиківська  сільська  управа (старостат)  ф. Р-1835 

Південно-Західний трест  автошляхового будівництва ф. Р-5451 

Підставківська  лукомеліоративна станція  ф. Р-3801 

Підставківська  сільська управа (старостат)  ф. Р-1839 

Піщанський волосний виконком  ф. РР-1676, 1723 

Піщанський районний виконком  ф. Р-1694 

Повітові земельні відділи  ф. РР-185, 401, 402, 407 

Подільський племінний радгосп-репродуктор  курей ф. Р-4780 

Полтавська губернська військова нарада  ф. Р-1717 

Полтавська губернська комісія незаможних селян ф. Р-1739 

Полтавська обласна держінспекція по якості насіння  ф. РР-1177, 2041 

Полтавська обласна заготівельна контора  ф. Р-5287 

Полтавська обласна земельна управа  ф. Р-1847 

Полтавська обласна контора рибного господарства  ф. Р-4995 

Полтавська обласна планова комісія ф. РР-3245, 5260 

Полтавська обласна спілка споживчих і кооперативних товариств ф. РР-1238, 1964, 2255, 

4512, 4728, 5283 

Полтавське бюро обкому  КП(б)У  ф. Р-624 

Полтавське губернське управління військово-продовольчого постачання  ф. Р-1744 

Полтавське губернське профбюро  ф. Р-1687 

Полтавське обласне об’єднання харчової промисловості  ф. Р-3809 

Полтавське обласне статистичне  управління ф. РР-2040, 4779 

Полтавське обласне управління кінофікації  ф. Р-1232 

Полтавське обласне управління культури ф. РР-5344, 5357 

Полтавське обласне управління легкої промисловості  ф. Р-5537 

Полтавське обласне управління сільського господарства  ф. РР-629, 708, 716, 1218, 1236, 

1962, 1970, 5288, 5298 
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Полтавське обласне управління у справах поліграфії та видавництв  ф. Р-5771 

Полтавське обласне управління у справах сільського і колгоспного будівництва ф. РР-628, 

1088, 1230, 1973, 2042, 5430 

Полтавський губернський адміністративний відділ ф. РР-1194, 1740 

Полтавський губернський військомат ф. РР-1667, 1723, 1724, 1726, 1728 

Полтавський губернський виконком ф. РР-546, 1717, 1721, 1724, 1735, 1748, 1750, 3471 

Полтавський губернський відділ охорони здоров’я ф. Р-1738 

Полтавський губернський відділ  праці ф. РР-1719, 1721, 1735 

Полтавський губернський відділ  соціального забезпечення ф. Р-1742 

Полтавський губернський відділ  юстиції ф. Р-1689 

Полтавський губернський комітет охорони пам’яток, мистецтва і старини ф. Р-1750 

Полтавський губернський суд ф. РР-1689, 3471 

Полтавський губернський фінансовий  відділ ф. Р-1689 

Полтавський міжобласний спеціалізований трест м’ясо-молочних радгоспів  ф. Р-3061 

Полтавський обласний виконком  ф. РР-618, 624, 647, 1092, 1176, 1178, 1220, 1230, 1234, 

1240, 1242, 1247, 1961-1963, 2038, 2040, 3809, 4512, 5052, 5256, 5285, 5299 

Полтавський обласний відділ народної освіти  ф. РР-630, 1968, 3242, 5259, 5445 

Полтавський обласний відділ охорони здоров’я  ф. РР-1227, 1237, 1961, 4775, 5603 

Полтавський обласний відділ соціального забезпечення  ф. РР-627, 1092, 1965, 3244, 5285 

Полтавський обласний відділ торгівлі  ф. Р-5770 

Полтавський обласний відділ у справах культурно-освітніх установ  ф. РР-5346, 5367 

Полтавський обласний земельний  відділ ф. РР-1178, 1236, 1970, 5256, 5288 

Полтавський обласний  трест зернових і тваринницьких радгоспів  ф. РР-1159-1161, 2049 

Полтавський обласний трест «Маслопром»  ф. РР-620, 1224 

Полтавський обласний фінансовий  відділ ф. РР-1091, 1220 

Полтавський обласний шляховий  відділ ф. Р-1969 

Полтавський цукробурякотрест  ф. РР-1268, 2089, 5410, 5806 

Потапцівська медична лабораторія  ф. Р-515 

Поташнянський державний цукровий завод  ф. Р-2731 

Поташська  машинно-тракторна станція  ф. Р-5123 

Поташське  лісництво  ф. Р-2825 

Поташський нафтовий склад  ф. Р-4463 

Почапинський  цукровий завод  ф. Р-2728 

Правління товариства на паях Набутівського бурякоцукрового та рафінадного заводу   

 ф. Р-2496 

Представництво Національного агентства України з реконструкції та розвитку в Черкаській 

області  ф. Р-5794 

Президія Черкаської обласної колегії адвокатів  ф. Р-2622 

Приватна майстерня по виготовленню  свічок Ю.О.Парта  ф. Р-1749 

Придніпровський райком народного контролю міста Черкаси  ф. Р-5481 

Придніпровський райком профспілки працівників освіти і науки міста Черкаси  ф. Р-5480 

Придніпровський районний виконком  міста Черкаси  ф. Р-5521 

Придніпровський районний відділ народної освіти  міста Черкаси  ф. Р-5475 

Придніпровський районний відділ соціального забезпечення  міста Черкаси  ф. Р-5473 

Придніпровський районний фінансовий відділ  міста Черкаси  ф. Р-5472 

Прилуцька окружна сільськогосподарська спілка  ф. Р-1745 

Прилуцький окружний військомат ф. Р-1691 

Продовольчий відділ Черкаської міської управи  ф. Р-863 

Прокуратура  Городищенського району  ф. Р-4521 
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Прокуратура Драбівського району  ф. РР-1975, 1977, 1979, 1983, 5427 

Прокуратура Жашківського району  ф. РР-3147, 4363 

Прокуратура Звенигородського району  ф. Р-4384 

Прокуратура Золотоніського району  ф. Р-5053 

Прокуратура Іркліївського району  ф. РР-2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2066, 2069 

Прокуратура Кам’янського району  ф. Р-4044 

Прокуратура Канівського району  ф. Р-4741 

Прокуратура  Катеринопільського району  ф. РР-1311, 5172 

Прокуратура Київської  області  ф. Р-5331 

Прокуратура Корсунь-Шевченківського району  ф. Р-4554 

Прокуратура Лисянського району  ф. Р-4365 

Прокуратура Маньківського району  ф. Р-5233 

Прокуратура Мокрокалигірського району  ф. РР-1312, 1316 

Прокуратура Монастирищенського району  ф. Р-3186 

Прокуратура Придніпровського району  міста Черкаси ф. Р-5477 

Прокуратура міста  Сміли  ф. Р-4400 

Прокуратура Смілянського району  ф. Р-4571 

Прокуратура Соснівського району  міста Черкаси ф. Р-5488 

Прокуратура СРСР  ф. РР-3186, 4521, 5331, 5427 

Прокуратура Тальнівського району  ф. Р-4354 

Прокуратура міста  Умані  ф. Р-4531 

Прокуратура Уманського району  ф. Р-4394 

Прокуратура УРСР  ф. РР-3186, 5331, 5427 

Прокуратура Христинівського району  ф. Р-4909 

Прокуратура міста Черкаси  ф. Р-3749 

Прокуратура Черкаської області  ф. РР-2841, 3186, 4394, 4521, 4531, 4555, 4571, 4958, 5427 

Прокуратура Черкаського району  ф. Р-4958 

Прокуратура Чигиринського району  ф. Р-4996 

Прокуратура Чорнобаївського району  ф. РР-2064, 2067, 2071, 2074, 5873 

Прокурор  Вільшанського району Ф. Р-5331 

Прокурор  Мокрокалигірського району  ф. Р-5187 

Промислові підприємства  ф. РР-376, 383, 497, 539, 604, 624, 729, 744, 986 

Професійні  спілки  ф. РР-421, 422, 426, 446, 451, 452, 459, 610, 720, 977 

Профком Кам’янського районного споживчого товариства (на правах райкому профспілки)  

ф. Р-5391 

Прохорівська  ветеринарна  лікарня  ф. Р-1857 

Прохорівська волосна земельна управа  ф. Р-1730 

Прохорівська волосна земська управа  ф. Р-1730 

Прохорівський волосний виконком  ф. Р-1730 

П’яте кущове об’єднання цукрової промисловості м. Умань  ф. Р-2907 

 

 

 

Рада голів профкомів лікувально-профілактичних установ міста Сміла  ф. Р-5079 

Рада голів профкомів медичних працівників міста Умані ф. Р-2219 

Рада голів профкомів працівників культури Кам’янського району ф. Р-4678 

Рада голів профкомів працівників культури міста  Сміла ф. Р-4133 

Рада голів профкомів працівників культури міста Умані ф. Р-3114 

Рада голів профкомів і профорганізаторів медичних установ Кам’янського району ф. Р-4675 
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Рада голів профспілки працівників культури ф. Р-4329 

Рада Міністрів СРСР  ф. РР-464, 1645, 2505, 2514, 2602, 4181, 5463 

Рада Міністрів УРСР  ф. РР-1645, 2369, 2417, 2505, 2514, 2602, 2603, 2830, 2842, 3389, 4164, 

4320, 4416, 4528, 5236, 5369 

Рада Народного господарства УРСР  ф. РР-401, 402, 405, 1704 

Рада Черкаської обласної організації  Українського товариства охорони пам’яток історії і 

культури ф. Р-4468 

Радгосп «Вереміївський» Черкаського спеціалізованого тресту м’ясо-молочних радгоспів   

 ф. Р-5101 

Радгосп  «Веселий  Хутір»  ф. Р-1161 

Радгосп  «Жовтень»  ф. Р-5231 

Радгосп  «Золотоніський»  ф. Р-5067 

Радгосп  «Зоря  комунізму»  ф. Р-5914 

Радгосп  ім. КПРС Драбівського району ф. Р-5432 

Радгосп  ім. КПРС Драбівського району ф. Р-1685 

Радгосп ім. Кірова ф. РР-5912, 5913 

радгосп-технікум Мліївської ордена Трудового Червоного Прапора дослідної станції 

садівництва ім. Л.П.Симиренка ф. РР-4965, 5511 

Райгородський волосний виконком  ф. Р-108 

Районні комісії (комітети)  незаможних селян  ф. РР-151-162, 417, 476, 1047, 1690, 2406 

Районні комітети товариства «Друзі дітей»  ф. Р-263 

Районні комітети товариств взаємної допомоги  ф. РР-176, 177 

Райхскомісаріат (рейхкомісар)  України  ф. РР-1348, 1840 

РАТАУ  ф. Р-2825 

Рацівська сільська  управа   (старостат)  ф. Р-1353 

Редакції газет  ф. РР-2300, 2702, 2714, 2726, 3074, 4087, 4088, 4103, 4301, 4319, 4328, 4359, 

4369, 4404, 4569, 4620, 4637, 4735, 4740, 4811, 4812, 5011, 5042, 5362, 5516, 5709, 5771 

Редакція газети «Українська  думка»  ф. Р-20 

Рексинський сільський комнезам  ф. Р-1050 

Релігійні установи  ф. РР-186, 188, 314, 442, 443, 471, 504, 673 

Рецюківська сільськогосподарська  школа  ф. Р-1726 

Речанська волосна  управа  ф. Р-504 

Рибне господарство  «Острожани»  ф. Р-3378 

Риболовецький колгосп  ім. 17-го Партз’їзду  ф. Р-896 

Рижавський державний цукровий завод  ф. РР-2729, 4399 

РНК СРСР  ф. РР-257, 1014, 1063, 1674, 2113, 2138 

РНК УРСР  ф. РР-75,79, 104, 111, 113, 144, 148, 180, 186-188, 191, 204, 257, 267, 268, 279, 320, 

370, 483, 491, 506, 546, 587, 987, 989, 994, 1010, 1015, 1461, 1667, 1671, 1683, 1686, 

1687, 1698, 1700, 1717, 1719, 1721, 1724, 1727, 1729, 1734, 1735, 1738, 1740, 1748, 1750, 

1767, 2113, 2129, 2133, 2138, 2145, 2147, 2243, 2331, 2474, 2498, 2500, 2728, 2808, 2835, 

2881, 2909, 3075, 3235, 4332, 4450, 4452, 4460, 5052 

Робітничий факультет при Черкаському педагогічному інституті  ф. Р-194 

Росьєвський цукровий завод  ф. Р-507 

Росьєнський (Стеблівський) цукровий завод  ф. Р-4452 

Ротмистрівська єдина трудова семирічна школа ф. Р-218 

Ротмистрівська  лукомеліоративна станція  ф. Р-4127 

Ротмистрівська  машинно-тракторна станція  ф. РР-2947, 4421 

Ротмистрівська  районна  інспектура держстатистики    ф. Р-4429 

Ротмистрівська  районна  планова комісія  ф. Р-4422 
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Ротмистрівська  районна спілка споживчих товариств  ф. Р-4573 

Ротмистрівська  середня школа  ф. Р-4141 

Ротмистрівський  волосний виконком  ф. Р-109 

Ротмистрівський  волосний виконком  ф. Р-109 

Ротмистрівський  волосний земельний відділ ф. Р-109 

Ротмистрівський  районний виборчий комітет  ф. Р-153 

Ротмистрівський  районний виконком  ф. РР-67, 78, 98, 4309, 4421, 4425, 4429 

Ротмистрівський  районний відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг  ф. Р-4425 

Ротмистрівський  районний відділ культури  ф. Р-4424 

Ротмистрівський  районний народної освіти  ф. Р-4309 

Ротмистрівський  районний земельний відділ  ф. РР-78, 2948 

Ротмистрівський  районний  фінансовий відділ ф. Р-4423 

Рубаномостівська машинно-тракторна станція  ф. Р-5134 

Руськополянське лісництво  ф. Р-37 

 

 

 

Савківська  сільська  управа  (старостат)  ф. Р-1836 

Садівничий радгосп  ім. ХХІ з’їзду КПРС  ф. Р-5616 

Садівничий радгосп  ім. Франка  ф. Р-5854 

Сарнівська земельна община  ф. Р-2245 

Сарнівське  сільськогосподарське  кредитне товариство  ф. Р-1615 

Сахнівська середня  школа  ф. Р-5609 

Сахнівське  лісництво  ф. Р-401 

Свідівська  школа 3 «  ф. Р-412 

Свідівське лісництво  ф. Р-37 

Селищанський волосний виконком  ф. Р-110 

Селищанський  цукровий завод  ф Р-4332 

Серюківське сільське управління  ф. Р-503 

Синод  Російської православної церкви  ф. Р-314 

Сільські комітети незаможних селян ф. РР-152-162, 165-172, 174, 186, 189, 546, 1050, 2824 

Сільські осередки  «Тсоавіахім»  ф. Р-377 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи)  Бабанського району  ф. РР-3092-3096, 3098, 3102-

3104, 3689-3693, 3712, 3714, 3716-3722, 3973, 3976, 3979-3987, 4094-4097, 5710, 5711, 

5731, 5741, 5810 

Сільськогосподарські  артілі (колгоспи)  Буцького району  ф. РР-3713, 3731, 4686, 4701, 4936, 

4937, 4939-4941, 5129, 5135, 5143, 5147, 5383-5386, 5402, 5649, 5650 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Вільшанського району  ф. РР- 3446, 3447, 3449, 3450, 

3644, 3645, 4109, 4110, 4112, 4113, 4176, 4180, 4203-4205, 4867-4869, 4871-4873, 5518, 

5597-5599, 5601, 5782 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Гельмязівського району  ф. РР- 3810, 3812, 3819, 

3820, 3824, 4233-4237, 4251, 4747, 4977, 5264, 5308-5310, 5800, 5803, 5909, 5910, 5919, 

5910, 5922, 5923 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Городищенського району  ф. РР- 1073, 1770, 1754-

1760, 2104-2110, 2362, 2379, 2381, 2383, 2384, 2386, 2387, 2394, 2395, 2436, 3451, 3638, 

3641, 3643, 3750-3753, 3842, 3843, 3862-3864, 4173, 4174, 4177, 4179, 5517, 5780, 5781 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Драбівського району  ф. РР- 1216, 1220, 1230, 1234, 

1252-1265, 1267, 1269-1286, 1801, 1999, 2015, 4029, 4030, 4034-4039, 4244, 5005-5008, 

5012, 5015, 5018, 5019, 5023, 5071-5073, 5301-5305, 5311-5313, 5316-5318, 5321, 5403, 



3120 

 

5419, 5420, 5422, 5423, 5611-5613, 1615, 5762, 5764-5767, 5772-5774, 5776, 5930-5932, 

5934, 5935 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Жашківського району  ф. РР- 1617-1619, 1621, 1624, 

1625, 1628, 3128-3138, 3164, 3346-3349, 3352-3367, 3370, 3375, 3390-3392, 3885-3898, 

3902, 3903, 3906, 3907, 3927, 4908, 5207 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Звенигородського району  ф. РР- 1638-1641, 3448, 

4108, 4111, 4114, 4175, 4198-4202, 4206-4229, 4688-4697, 4856-4866, 4870, 4874, 5156, 

5404, 5405, 5736, 5745-5756, 5830-5835, 5951 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Златопільського району  ф. РР- 3202, 3203, 3206, 3208, 

3214, 3215 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Золотоніського  району  ф. РР- 729-733, 735-741, 743-

760, 762-765, 768-770, 773, 775, 777, 1672, 3793-3798, 3802-3805, 3811, 3813-3815, 

3821-3823, 3825, 4238-4243, 4245-4250, 4252-4267, 4274-4279, 5017, 5020-5022, 5024-

5026, 5063-5065, 5069, 5801, 5802, 5804, 5805, 5808 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Іркліївського району  ф. РР- 1179-1182, 1184-1202, 

1205-1215, 1671, 2252, 3652, 3653, 3671, 3675-3677, 3735, 3741, 3743, 3746, 3747 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Кам’янського району  ф. РР- 1039-1042, 3008, 338-

3342, 3586-3608, 3610, 3764-3774, 4040 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Канівського району  ф. РР- 4748-4751, 4976, 5265-

5273, 5338, 5339, 5390, 5467-5469, 5692-5702, 5855-5857, 5859-5867, 5924-5928, 5971, 

5972 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Катеринопільського району  ф. РР- 1304, 1308, 2957-

2959, 2961-2970, 3580, 3582-3585, 3613, 3614, 4014, 4618, 4619, 4621-4625, 5119, 5120, 

5175-5185, 5657 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Ковалівського району  ф. РР- 1678, 1680, 1683, 1695, 

1987-1989, 1994, 2010, 2012, 2019-2021, 2023, 2091 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Корсунь-Шевченківського  району  ф. РР- 3279-3320, 

3329-3332, 3622-3630, 4170, 4656-4660, 4662-4664, 4666-4669, 5034-5041, 5293, 5608, 

5761 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи)  Ладижинського району  ф. РР- 3090, 3097, 3099-3101, 

3105, 3107, 3514, 3515, 3967-3972, 3974, 3975, 3977, 3978, 4056, 4057, 4093, 4641, 4887, 

5720-5725, 5727, 5729, 5730, 5738, 5740, 5743, 5744, 5826 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Лисянського району  ф. РР- 3031-3058, 3062-3065, 

4536, 4537, 5144-5146, 5148-5155, 5157-5160, 5169, 5170, 5243-5252, 5375-5382, 5387, 

5642-5644 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Маньківського  району  ф. РР- 3368, 3899-3901, 3904, 

3905, 4921-4926, 4928-4935, 4938, 4943-4948, 4951, 4953, 4969, 4970, 5124, 5126-5128, 

5130, 5131, 5137, 5141, 5201-5203, 5206 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Мокрокалигірського  району  ф. РР- 1297, 1298, 1301-

1303, 1305-1307, 1309, 1323, 3231, 3579, 3581, 5651, 5652 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Монастирищенського району  ф. РР- 2140, 3174-3179, 

3189-3200, 3350, 3351, 3369, 3371-3373, 3779-3784, 4071-4074, 4640, 4816, 1825, 4830-

4844, 4851, 5107-5109, 5617-5623, 5783, 5785-5788 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Переяслав-Хмельницького  району  ф. РР- 4978-4983 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Ротмистрівського  району  ф. РР- 2948, 2933, 2934, 

5086, 5088, 5095-5097 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) м. Сміла та Смілянського  району  ф. РР-339, 2926-

2932, 2935-2938, 3275-3277, 3436, 3846-3849, 4132, 4137, 4817-4822, 4824, 5080-5085, 

5087, 5089-5094, 5670-5678, 5885, 5891, 5892, 5894-5896 
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Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Тальнівського  району  ф. РР- 1530-1536, 1538-1570, 

1596, 1600, 1612, 3452, 3454-3466, 3711, 3715, 3723-3730, 3732, 5118, 5121, 5122, 5778 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Уманського району  ф. РР- 1359-1377, 1605, 1610, 

3091, 3106, 3108, 3516, 3988, 3989, 4092, 4642, 4646-4648, 5237, 5712-5719, 5726, 5728, 

5732-5735, 5737, 5739, 5742, 5798, 5809-5818, 5823-5825, 5957, 5959, 5961 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Христинівського  району  ф. РР- 3180, 3181, 3374, 

3875-3880, 4046-4053, 4055, 4058-4060, 4075, 4763-4767, 4886, 4888-4901, 4910-4918, 

5212-5221, 5342, 5784 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) м. Черкаси та Черкаського  району  ф. РР- 340, 549-

557, 563, 1666, 1893, 1945, 1949, 1954, 1955, 2339, 2341-2354, 2537, 2538, 2583-2587, 

3121, 3124, 3171, 3400, 3401, 3437, 3559, 3560, 4991, 4992, 5189-5193, 5681-5690, 5883, 

5884, 5886-5890, 5897-5898 

 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Чигиринського району  ф. РР- 787, 748, 866, 877, 883, 

891-895, 897-929, 931-941, 943, 945, 3066, 3067, 3438-3441, 3755, 4004-4006, 5634-5637 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Чорнобаївського  району  ф. РР- 1086, 1107, 1118-

1158, 1176, 1203, 1204, 2067, 2887-2902, 3649-3651, 3654-3670, 3672-3674, 3733, 3734, 

3736-3740, 3742, 3744, 3748 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Шполянського району  ф. РР- 1299, 1310, 2265-2289, 

3204, 3207, 3209-3213, 3216-3230, 3232, 3233, 3612, 3615, 4015, 4183-4186, 4518, 5665 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) Шрамківського  району  ф. РР- 1679, 1981, 1682, 1986, 

1997, 2002, 2004-2007, 2009, 2014, 2016-2018, 2022, 2093, 2094, 5013, 5014, 5016, 5306, 

5307, 5314, 5315, 5319, 5320, 5412, 5414, 5415, 5417, 5418, 5421, 5424, 5426, 5437, 5769, 

5777, 5933 

Сільськогосподарські  кредитні товариства  ф. РР-341, 350 

Сльозчино-Слобідська сільська управа (старостат)  ф. Р-1844 

Смілянська восьмирічна школа № 6  ф. Р-4496 

Смілянська державна нотаріальна контора  ф. Р-5355 

Смілянська державна станція по племінній роботі і штучному  осіменінню 

сільськогосподарських тварин  ф. Р-4418 

Смілянська дитяча музична школа № 1 ф. Р-4497 

Смілянська друга єдина трудова семирічна школа ім. В.Г.Короленка  ф. Р-224 

Смілянська загальноосвітня трудова політехнічна школа № 11 з виробничим навчанням  

 ф. Р-3269 

Смілянська лісозаготівельна інспекція  ф. Р-142 

Смілянська машинно-тракторна станція  ф. РР-2947, 4426 

Смілянська міська допоміжна школа-інтернат № 8  ф. Р-3856 

Смілянська  міська інспектура держстатистики  ф. Р-2689 

Смілянська  міська контора паливного збуту  ф. Р-2598 

Смілянська міська планова комісія  ф. Р-2690 

Смілянська міська рада профспілок  ф. Р-4526 

Смілянська міська спеціальна школа-інтернат № 9 для глухих дітей  ф. Р-3857 

Смілянська міська типографія  ф. Р-4144 

Смілянська професійно-технічна школа  ф. Р-207 

Смілянська районна інспекція по сільському господарству  ф. Р-2947 

Смілянська районна комісія по націоналізації земель  ф. Р-111 

Смілянська районна планова комісія  ф. Р-2940 

Смілянська районна  продовольча комісія  ф. Р-119 

Смілянська ремонтно-технічна станція  ф. Р-4420 
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Смілянська середня загальноосвітня заочна школа ф. Р-4499 

Смілянська середня школа № 2  ф. Р-3274 

Смілянська спілка споживчих товариств  ф. Р-347 

Смілянська торфорозробка  ф. Р-2822 

Смілянська центральна районна лікарня  ф. Р-5076 

Смілянська швейна фабрика  ф. Р-4367 

Смілянське брикетне підприємство  ф. Р-2612 

Смілянське вище початкове училище  Н.І.Брацюка  ф. Р-525 

Смілянське відділення  державного банку  ф. Р-338 

Смілянське  лісництво  ф. Р-402 

Смілянське лісове промислове господарство  ф. Р-4574 

Смілянське лісозаготівельне господарство  ф. Р-4430 

Смілянське мале державне підприємство «Світанок»  ф. Р-2598 

Смілянське міське ПТУ 3 12  ф. Р-4498 

Смілянське міське середнє ПТУ  № 11  ф. Р-4311 

Смілянське районне  виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського  господарства  ф. Р-4417 

Смілянське районне  об’єднання  колгоспних тваринницьких ферм  ф. Р-367 

Смілянське районне споживче товариство  ф. Р-2944 

Смілянське районне  управління сільського господарства  ф. Р-4427 

Смілянське районне управління цукровими заводами  ф. РР-267, 4452 

Смілянське спеціалізоване конструкторське бюро  ф. Р-4416 

Смілянське територіально-виробниче колгоспно-радгоспне управління  ф. Р-2947 

Смілянське технічне училище № 5  ф. Р-5669 

Смілянське управління «Міжрайпаливо»  ф. Р-2612 

Смілянське управління об’єднання цукрової промисловості УРСР  ф. РР-2498, 2500, 2728, 

2745, 4450, 4452 

Смілянський волосний виконком  ф. Р-111 

Смілянський волосний  партійний комітет ф. Р-111 

Смілянський волосний  революційний комітет  ф. Р-2669 

Смілянський маєток графів Бобринських  ф. Р-2478 

Смілянський міський виконком  ф. РР-2688, 2689, 2691, 2692, 2694, 2695, 2697, 2708, 4143 

Смілянський міський відділ комунального господарства  ф. Р-2696 

Смілянський міський відділ культури  ф. Р-2692 

Смілянський  міський відділ народної освіти ф. РР-2693, 3856 

Смілянський  міський відділ охорони здоров’я  ф. Р-2694 

Смілянський  міський відділ сільського господарства ф. Р-2715 

Смілянський  міський відділ соціального забезпечення ф. Р-2691 

Смілянський  міський комітет народного контролю  ф. Р-4143 

Смілянський  міський комітет профспілки медичних працівників  ф. Р-2709 

Смілянський  міський комітет профспілки працівників державних установ  ф. Р-2710 

Смілянський  міський комітет профспілки працівників державної торгівлі і споживчої 

кооперації  ф. Р-5575 

Смілянський  міський комітет профспілки працівників культури  ф. Р-2711 

Смілянський  міський комітет профспілки працівників місцевої промисловості і комунально-

побутових підприємств  ф. Р-5523 

Смілянський  міський комітет профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових 

установ  ф. Р-2700 

Смілянський  міський торгівельний відділ  ф. Р-2697 
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Смілянський  міський фінансовий  відділ  ф. Р-2695 

Смілянський  молочно-консервний комбінат  ф. Р-2713 

Смілянський  народний музей  ф. Р-379 

Смілянський  окружний комендант  ф. Р-503 

Смілянський  ордена «Знак Пошани» електромеханічний ремонтний завод ім. Т.Г.Шевченка  

ф. Р-3272 

Смілянський  ордена Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод   ф. РР-2609, 2621 

Смілянський  пивоварний  завод  ф. Р-426 

Смілянський  райком Всеукраїнської  профспілки працівників землі і лісу  ф. Р-422 

Смілянський райком народного контролю  ф. Р-4122 

Смілянський райком по фізичній культурі і спорту  ф. Р-5077 

Смілянський райком профспілки працівників агропромислового комплексу  ф. Р-4138 

Смілянський райком профспілки працівників державний установ  ф. Р-4123 

Смілянський райком профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації   

 ф. Р-4130 

Смілянський райком профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ  

 ф. Р-2701 

Смілянський райком профспілки працівників цукрової промисловості  ф. Р-4450 

Смілянський районний виконком  ф. РР-79, 338, 2708, 2927, 2940-2942, 2946, 3263, 3845, 

3846, 3850, 3851, 4124, 4127, 4144, 4310, 4818, 4821, 4823, 5076, 5885 

Смілянський районний відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг  ф. Р-2946 

Смілянський районний відділ військово-продовольчого постачання  ф. Р-4465 

Смілянський районний відділ культури  ф. Р-2942 

Смілянський районний відділ народної освіти  ф. Р-3263 

Смілянський районний відділ охорони здоров’я  ф. РР-233, 5074 

Смілянський районний відділ праці  ф. Р-483 

Смілянський районний відділ соціального забезпечення  ф. Р-2939 

Смілянський районний ЗАЦС  ф. Р-111 

Смілянський районний інформаційно-обчислювальний центр  ф. Р-4310 

Смілянський районний партійний комітет  ф. Р-79 

Смілянський районний секретаріат профспілок  ф. Р-347 

Смілянський районний фінансовий відділ  ф. Р-2941 

Смілянський рафінадний  завод  ф. Р-2866 

Смілянський технікум  харчової промисловості  ф. Р-2698 

Смілянський хлібокомбінат  ф. Р-4142 

Смілянський цукровий  завод  ф. РР-488, 2708, 2745, 2786 

Соколівська машинно-тракторна станція  ф. Р-3393 

Соснівське  курортне управління  ф. РР-134, 410, 1891 

Соснівський райком народного контролю міста Черкаси  ф. Р-5492 

Соснівський райком профспілки медичних працівників міста Черкаси  ф. Р-5571 

Соснівський райком профспілки працівників  освіти і науки міста Черкаси  ф. Р-5491 

Соснівський районний виконком міста Черкаси  ф. Р-5438 

Соснівський районний відділ народної освіти міста Черкаси  ф. Р-5486 

Соснівський районний відділ соціального забезпечення  міста Черкаси  ф. Р-5484 

Соснівський районний фінансовий відділ міста Черкаси ф. Р-5483 

Соснівський туберкульозний санаторій № 1 «Дніпро»  ф. Р-2193 

Соснівський туберкульозний санаторій «Першотравневий»  ф. Р-4578 

Сотниківське сільське товариство взаємної допомоги  ф. Р-176 

Спілка архітекторів  УРСР  ф. Р-5507 
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Спілка журналістів УРСР  ф. Р-4636 

Спілка письменників  УРСР ф. Р-5276 

Спілка художників УРСР  ф. Р-4595 

Споживчі товариства  ф. РР-385, 448, 469, 529, 884 

Ставищанський районний виконком  ф. Р-3898 

Староковрайська восьмирічна школа ф. Р-5100 

Старосільський волосний виконком ф. Р-112 

Стеблівська машинно-тракторна станція  ф. Р-5775 

Стеблівське відділення «Сільгосптехніка»  ф. Р-4325 

Стеблівське сільське ПТУ № 9  ф. Р-4326 

Стеблівський районний виконком  ф. РР-81, 91, 93 

Стеблівський районний комнезам  ф. РР-171, 172 

Стеблівський районний секретаріат профспілок  ф. Р-245 

Стеблівський чавуноливарний і механічний завод  ф. Р-458 

Стеблівські професійно-кооперативні технічні курси  ф. Р-217 

Степанецьке  сільське ПТУ № 5  ф. Р-4975 

Степанецький бурякорадгосп  ф. Р-2498 

Степанецький  волосний виконком  ф. Р-291 

Степанецький районний виконком  ф. Р-359 

Степанківська сільська управа (старостат)  ф. Р-60 

117-й  батальйон охоронної  поліції  м. Шпола  ф. Р-2479 

Суботівська неповна середня школа ф. Р-826 

Суботівська сільська управа (старостат)  ф. Р-1352 

Суботівський волосний виконком  ф. РР-529, 984 

Сунківське  лісництво  ф. Р-305 

Сунківський волосний виконком  ф. Р-113 

Сушківський сільський схо  ф. Р-1730 

7-а районна комісія Всеукраїнської центральної комісії по націоналізації земель м. Умані   

 ф. Р-4453 

Сьома рота окремого стрілецького батальйону військ робітничо-селянської міліції  ф. Р-994 

 

 

 

Таганчанське  лісництво ф. РР-403, 2742 

Таганчанський районний секретаріат профспілок  ф. Р-238 

Тальнівська волосна продовольча управа  ф. Р-2826 

Тальнівська машинно-тракторна станція  № 1 ф. Р-5544 

Тальнівська машинно-тракторна станція  № 2 ф. Р-1600 

Тальніівська районна інформаційно-обчислювальна  станція держстатистики  ф. Р-1596 

Тальнівська районна лікарня  ф. Р-5113 

Тальнівська районна  планова комісія  ф. Р-5789 

Тальнівська районна сільськогосподарська інспекція  ф. Р-5790 

Тальнівська ремонтно-технічна станція  ф. Р-5545 

Тальнівська середня школа-інтернат  ф. Р-5796 

Тальнівська середня школа № 1 ф. Р-5797 

Тальнівське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського господарства  ф. Р-5679 

Тальнівське районне виробниче управління сільського господарства  ф. РР-1592, 3454, 3728, 

5440 
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Тальнівське районне споживче товариство  ф. Р-1594 

Тальнівський будівельний технікум  ф. Р-5439 

Тальнівський державний цукровий завод (комбінат)  ф. РР-2745, 4446 

Тальнівський міський виконком  ф. Р-4782 

Тальнівський молочноконсервний комбінат продуктів дитячого харчування ф. Р-4781 

Тальнівський райком  КП(б)У  ф. Р-1526 

Тальнівський райком народного контролю ф. Р-5117 

Тальнівський райком профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації  

 ф. Р-5338 

Тальнівський райком профспілки працівників культури  ф. Р-5858 

Тальнівський райком профспілки працівників медичних установ  ф. Р-5115 

Тальнівський райком профспілки працівників  і службовців сільського господарства і 

заготівель ф. Р-5116 

Тальнівський районний виконком  ф. РР-1514, 1520, 1521, 1526, 1530, 1539, 1541, 1542, 1556, 

1559, 1569, 1591, 1594, 1600, 3454, 3462, 3463, 3532, 3724, 3725, 3728, 5439, 5544, 5796 

Тальнівський районний відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг ф. Р-3532 

Тальнівський районний відділ культури  ф. Р-4350 

Тальнівський районний відділ народної освіти ф. Р-4349 

Тальнівський районний відділ  охорони здоров’я  ф. Р-5114 

Тальнівський районний відділ  по будівництву в колгоспах  ф. Р-1593 

Тальнівський районний відділ  соціального забезпечення  ф. Р-4022 

Тальнівський районний  земельний відділ  ф. РР-1530, 1533, 1539, 1541, 1542, 1559, 1569, 

3462 

Тальнівський районний  промисловий   комбінат  ф. Р-1595 

Тальнівський районний фінансовий  відділ ф. Р-5546 

Тальнівський сільськогосподарський технікум рільництва  ф. Р-4353 

Тальнівський цукровий комбінат  ф. Р-4355 

Тальянківський радгосп-технікум  ф. Р-4352 

Ташлицька  восьмирічна  школа  ф. Р-4828 

Телепинська машинно-тракторна станція  ф. Р-3006 

Телепинська професійна школа  ф. Р-1035 

Телепинський волосний земельний відділ  ф. Р-987 

Телепинський волосний комнезам  ф. Р-1000 

Телепинський волосний наглядач  ф. Р-1616 

Телепинський волосний революційний комітет  ф. Р-1000 

Територіальні виборчі комісії по виборах Президента України  ф. РР-5852, 5875, 5876, 5880-

5882, 5963-5968, 5970 

Технічний проект заводу гідравлічного  вапна  ф. Р-544 

Тимчасовий  Уряд  ф. Р-504 

Тинівська  середня школа  ф. Р-5205 

Товариство «Вільне козацтво на Україні»  ф. Р-496 

Товариство  «Просвіта»  ф. Р-150 

Товариство  Шполянського цукрового заводу  ф. Р-2848 

Торгівельно-виробниче підприємство «Облагроторг»  ф. Р-5843 

Трест «Ватутінвугілля»  ф. Р-5099 

Трест  «Укрголовмаслопром»  ф. РР-1918, 2439 

Трест  «Уманьсільбуд»  ф. Р-5538 

Трест  «Черкасижитлобуд»  ф. Р-2653 

Трест  «Черкасипідзембуд»  ф. Р-2687 
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Трест  «Черкасипромбуд»  ф. Р-2842 

Третій Золотоніський територіальний  батальйон  ф. Р-1668 

Троїцький  собор  ф. Р-2407 

Трушівська  школа  ф. Р-1048 

Туберкульозний санаторій  № 3 м. Черкаси  ф. Р-1872 

Туберкульозний санаторій  «Промінь» м. Черкаси  ф. Р-2705 

Туберкульозний санаторій  «Сосняк» м. Черкаси  ф. Р-2706 

Тясмино-Супойське управління експлуатації  систем  ф. РР-2637, 3806 

 

 

 

Удичський  цукровий комбінат  (завод)  ф. РР-2477, 2838 

Українська  економічна  нарада  ф. РР-1704, 1724, 1745 

Українська  нафтова  торгівельна контора  ф. Р-370 

Українська  охоронна поліція (міліція)  ф. РР-673, 674 

Українська республіканська контора «Сортнасіннєовоч»  ф. РР-2685, 4538 

Українська промислова  рада   ф. Р-2469 

Українська республіканська рада добровільного пожежного товариства  ф. Р-2704 

Українська  республіканська Рада по туризму і екскурсіях  ф. Р-4534 

Українське басейнове управління по охороні і відтворенню рибних запасів ф. Р-5395 

Українська селекційна станція рибоводства  ф. Р-1487 

Українська центральна партизанська комісія  ф. РР-1691, 1692 

Українська центральна Рада  ф. Р-507 

Українське промислове об’єднання хлібопекарної промисловості  ф. Р-5578 

Українське республіканське міжколгоспне об’єднання по будівництву ф. Р-4194, 4289, 4986, 

5533 

Українське республіканське управління Держстандарту  СРСР  ф. Р-5500 

Українське товариство  глухих  ф. РР-1901, 4316 

Українське товариство  кролівників і звірівників-любителів  ф. Р-5239 

Українське  товариство  мисливців і рибалок  ф. Р-3237 

Українське товариство охорони природи  ф.  РР-1461, 4320 

Українське управління державного страхування  ф. РР-2115, 2823 

Український  консервний трест  ф. РР-1937, 3118 

Український  лісохімічний трест  ф. Р-564 

Український  науково-дослідний інститут землеробства ф. Р-5768 

Український  науково-дослідний інститут садівництва ф. Р-5511 

Український республіканський трест племінних  заводів та радгоспів ф. Р-2049 

Український трест будівельних матеріалів  ф. Р-2440 

Український центр колгоспів  ф. РР-337, 1671 

Уманська взуттєва фабрика № 22 ф. Р-3997 

Уманська державна нотаріальна контора  ф. Р-5499 

Уманська державна станція по племінній роботі і штучному осіменінню  

сільськогосподарських тварин  ф. Р-5462 

Уманська дитяча музична школа № 1 ф. Р-1422 

Уманська контора акціонерного будівельного товариства «Стандарт»  ф. Р-2525 

Уманська кредитна спілка  ф. Р-1615 

Уманська машинно-тракторна станція  ф. Р-1484 

Уманська міжколгоспна будівельна організація  ф. Р-4396 

Уманська міська допоміжна школа № 5 ф. Р-1421 
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Уманська міська планова комісія ф. Р-3073 

Уманська міська рада профспілок ф. Р-4525 

Уманська міськрайонна регіональна екологічна  асоціація «Зелений світ» ф. Р-5757 

Уманська окружна інспектура народної освіти ф. Р-2495 

Уманська окружна контора державного страхування ф. Р-2823 

Уманська окружна кредитна спілка  ф. Р-2408 

Уманська окружна робітничо-селянська міліція  ф. РР-2399, 2485 

Уманська окружна спілка колгоспів  ф. Р-2481 

Уманська окружна спілка птахівничої кооперації  ф. Р-2244 

Уманська  повітова земельна управа  ф. РР-2818, 2909 

Уманська повітова продовольча управа  ф. Р-2816 

Уманська повітова Рада народного господарства  ф. Р-2737 

Уманська районна планова комісія  ф. Р-3520 

Уманська районна спілка споживчих товариств  ф. Р-2211 

Уманська районна торгівельна контора об’єднання цукрової промисловості УРСР ф. Р-2729 

Уманська ремонтно-технічна станція ф. Р-5461 

Уманська середня школа-інтернат № 1 ф. Р-4530 

Уманська середня школа № 7 ф. Р-1407 

Уманська спеціальна школа-інтернат для глухих дітей  ф. Р-1420 

Уманська фабрика художніх виробів ім.30-річчя ВЛКСМ ф. Р-4533 

Уманська центральна районна лікарня ф. Р-4385 

Уманська швейна фабрика ім.газети «Правда» ф. Р-1440 

Уманське виробниче об’єднання «Уманьферммаш»  ф. Р-5050 

Уманське відділення Всесоюзного державного об’єднання цукрової промисловості ф. Р-2477 

Уманське заводоуправління будівельних матеріалів ф. Р-1448 

Уманське залізничне поштове відділення ф. Р-2861 

Уманське кооперативне ПТУ ф. Р-5049 

Уманське медичне училище ф. Р-1417 

Уманське міське поштово-телеграфне відділення ф. Р-2813 

Уманське музичне училище  ф. Р-4699 

Уманське окружне відділення спілки «Харчесмак»  ф. Р-2837 

Уманське окружне статистичне бюро  ф. Р-2113 

Уманське педагогічне училище ім. Т.Г.Шевченка ф. Р-2228 

Уманське підприємство електричних мереж  ф. Р-5656 

Уманське повітове бюро профспілок ф. Р-2835 

Уманське поштово-телеграфне відділення  ф. Р-2791 

Уманське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського 

господарства ф. Р-4392 

Уманське середнє училище садівництва і землеробства ф. Р-2733 

Уманське  сільське ПТУ № 6 ф. Р-4346 

Уманське технічне училище № 1 ф. Р-4878 

Уманський будівельно-монтажний трест ф. Р-4700 

Уманський вітамінний завод ім. ХХV з’їзду КПРС  ф. Р-3109 

Уманський горілчаний завод  ф. Р-1446 

Уманський дендропарк «Софіївка»  ф. Р-1461 

Уманський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Тичини ф. Р-1418 

Уманський дитячий будинок № 1 ф. Р-1427 

Уманський дитячий  кістково-туберкульозний санаторій  ф. Р-1430 

Уманський дослідний завод сільськогосподарського машинобудування ф. Р-1444 
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Уманський дослідно-селекційний пункт  ф. Р-2199 

Уманський дошкільний дитячий будинок № 2 ф. Р-1426 

Уманський експериментальний консервний завод ф. Р-4345 

Уманський завод «Вега»  ф. Р-5581 

Уманський завод  «Мегометр»  ф. Р-3110 

Уманський завод «Росткаучук»  ф. Р-3633 

Уманський завод театрального обладнання ф. Р-5655 

Уманський залізничний військово-продовольчий пункт  ф. Р-2597 

Уманський з’їзд мирових суддів  ф. Р-2482 

Уманський змішаний торг  ф. Р-1465 

Уманський краєзнавчий музей  ф. Р-4529 

Уманський лісгоспзаг  ф. Р-3529 

Уманський маслосирзавод  ф. Р-1449 

Уманський міський виконком  ф. РР-1407, 1416, 1421, 1430, 1446, 1448, 1472, 1474, 1484, 

1487, 2207, 2215, 3069-3074, 3634, 3636, 4533, 4699, 5368, 5449, 5451, 5462, 5581, 5655 

Уманський міський відділ народної освіти ф. РР-1407, 1420, 1427, 2207 

Уманський міський відділ капітального будівництва ф. Р-5449 

Уманський міський відділ комунального господарства ф. Р-1474 

Уманський міський відділ  культури  ф. Р-3071 

Уманський міський відділ культурно-освітньої роботи ф. Р-5368 

Уманський міський відділ охорони здоров’я ф. Р-1430 

Уманський міський відділ  соціального забезпечення ф. Р-1472 

Уманський міський  комітет народного  контролю ф. Р-4347 

Уманський міський комітет профспілки працівників державних установ ф. Р-3112 

Уманський міський комітет профспілки працівників державної торгівлі і споживчої 

кооперації ф. Р-5572 

Уманський міський комітет профспілки працівників місцевої промисловості і комунально-

побутових підприємств ф. Р-5450 

Уманський міський комітет профспілки працівників освіти і науки ф. Р-3113 

Уманський міський комітет товариства «Червоного Хреста» ф. Р-3995 

Уманський міський промисловий комбінат ф. Р-1467 

Уманський міський торгівельний відділ  ф. Р-3069 

Уманський міський фінансовий відділ ф. Р-2215 

Уманський міський харчовий комбінат  ф. Р-3636 

Уманський музичний технікум ф. Р-3869 

Уманський окружний виконком ф. РР-2113, 2124-2127, 2129-2137, 2243, 2481, 2484, 2485, 

2495, 2775, 5200 

Уманський окружний відділ Всеросійської профспілки  працівників землі і лісу  ф. Р-2827 

Уманський окружний відділ соціального забезпечення ф. РР-2121, 2123 

Уманський окружний військомат  ф. РР-2113, 2117, 2124, 2125, 2132, 2481 

Уманський окружний земельний відділ ф. РР-2113, 2119, 2127 

Уманський окружний ІV  з’їзд Рад  ф. Р-2495 

Уманський окружний  комітет  профспілки сільськогосподарських і лісових працівників  

 ф. Р-2740 

Уманський окружний фінансовий відділ ф. РР-2113, 2129 

Уманський  олійний завод ф. Р-1445 

Уманський оптико-механічний завод ф. Р-3111 

Уманський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський інститут 

ім.Горького ф. Р-1063 
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Уманський пивоварний завод ф. Р-1443 

Уманський повітовий виконком ф.РР-2738, 2794, 2881 

Уманський повітовий відділ Всеросійської профспілки працівників землі і лісу ф. Р-2733 

Уманський повітовий відділ охорони здоров’я ф. Р-2789 

Уманський повітовий відділ праці ф. Р-4460 

Уманський повітовий відділ соціального забезпечення ф. Р-2788 

Уманський повітовий військомат ф. РР-2257, 2881 

Уманський повітовий комісар ф. Р-2805 

Уманський повітовий комісаріат праці  ф. Р-4460 

Уманський повітовий комітет по трудовій повинності ф. Р-2839 

Уманський повітовий продовольчий комітет ф. Р-2816 

Уманський повітовий революційний комітет ф. Р-2909 

Уманський повітовий фінансовий відділ ф. Р-2800 

Уманський птахівничий комбінат ф. Р-3495 

Уманський районний архітектор ф. Р-5409 

Уманський район Черкаських електричних мереж ф. Р-3634 

Уманський райком народного контролю ф. Р-5455 

Уманський райком профспілки медичних працівників ф. Р-5548 

Уманський райком профспілки працівників державний установ ф. Р-5459 

Уманський райком профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації  

 ф. Р-5456 

Уманський райком профспілки працівників культури ф. Р-5458 

Уманський райком профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ  

 ф. Р-5457 

Уманський райком профспілки працівників і службовців сільського господарства і заготівель 

ф. Р-4989 

Уманський райком профспілки працівників споживчої кооперації ф. Р-2200 

Уманський районний Будинок культури ф. Р-1497 

Уманський районний виконком  ф. РР-1493, 1500, 2215, 2216, 3075, 3077, 3513, 3520, 3521, 

3680, 3681, 3683, 4385, 4392, 4398, 5410, 5462 

Уманський районний відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг ф. Р-4398 

Уманський районний відділ культури ф. Р-4389 

Уманський районний відділ народної освіти ф. РР-3521, 5829 

Уманський районний відділ охорони здоров’я ф. Р-1439 

Уманський районний відділ по будівництву в колгоспах  ф. Р-2216 

Уманський районний відділ соціального забезпечення  ф. Р-1493 

Уманський районний земельний  відділ ф. Р-3519 

Уманський районний інформаційно-обчислювальний  центр держстатистики ф. РР-2227, 3072 

Уманський районний  фінансовий  відділ ф. Р-1500 

Уманський риборозплідник  «Осташевка»  ф. Р-3866 

Уманський сільськогосподарський  технікум  ф. Р-2758 

Уманський технікум механізації сільського господарства  ф. Р-1416 

Уманський толевий  завод  ф. Р-1442 

Уманський хлібний комбінат  ф. Р-3496 

Уманський цегельний завод  ф. Р-2201 

Уманські учительські курси з підготовки в єдиній трудовій школі ф. Р-149 

Уповноважений Державного комітету оборони СРСР  ф. Р-1767 

Уповноважений Держплану  СРСР  в Полтавській області  ф. Р-2040 

Уповноважений дільниці № 9 по місту Черкаси  ф. Р-2 
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Уповноважений дільниці № 11 Черкаської районної управи  ф. Р-6 

Уповноважений дільниці № 16 Черкаської районної управи  ф. Р-3 

Уповноважений Богуславського повітового бюро профспілок по Корсунському району  

 ф. Р-720 

Уповноважений Київського губернського управління військово-продовольчого постачання по 

Звенигородському повіту ф. Р-4459 

Уповноважений Київського губернського управління військово-продовольчого постачання по 

Уманському повіту ф. Р-4466 

Уповноважений Київської районної комісії єврейського громадського комітету по наданню 

допомоги постраждалим від погромів по Черкаському району ф. Р-2821 

Уповноважений Київської районної комісії єврейського громадського комітету по наданню 

допомоги постраждалим від погромів по Чигиринському повіту ф. Р-2834 

Уповноважений Міністерства заготівель УРСР  ф. Р-1645 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Вільшанському району  ф. Р-5436 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Гельмязівському району  ф. Р-5918 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Городищенському району  ф. Р-2425 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Драбівському району  ф. РР-1217, 1975, 

1977, 1979, 1999 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Жашківському району  ф. РР-3153, 4551 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Звенигородському району  ф. РР-1638,4543 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Золотоніському району  ф. РР-5907, 672, 

687, 688, 776 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Іркліївському району  ф. Р-2044 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Кам’янському району  ф. Р-3333 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Київській області  ф. РР-4283, 4543, 5436 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Кіровоградській області  ф. Р-852 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Ковалівському району  ф. РР-1680, 1969, 

1997, 2022 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Корсунь-Шевченківському району   

 ф. Р-5295 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Мокрокалигірському району  ф. Р-4632 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Полтавській області  ф. РР-1087, 1217, 1972 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Тальнівському району  ф. РР-1528, 1530, 

1539, 5680 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Христинівському району  ф. Р-4283 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Черкаській області  ф. РР-1645, 1972, 4283, 

4543 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Черкаському району  ф. РР-550, 551, 553, 

555, 558, 561, 3343, 2345-2347, 2349, 2579 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Чигиринському району  ф. РР-806-808, 811, 

816, 852, 894, 895, 907, 909, 934 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Чорнобаївському  району  ф. Р-1086 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Шполянському району  ф. РР-2163, 2278, 

2283 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Шрамківському  району  ф. Р-1972 

Уповноважений Полтавського губернського суду по Золотоніському округу ф. Р-3471 

Уповноважений Ради у справах православної церкви ф. Р-848 

Уповноважений Ради у справах релігій при РМ СРСР по Черкаській області ф. Р-4191 

Уповноважений Ради у справах релігійних культів при РМ СРСР по Київській області   
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 ф. Р-3445 

Уповноважений Ради у справах релігійних культів при РМ СРСР по Черкаській області   

 ф. Р-4190 

Уповноважений Ради у справах російської православної церкви при РМ СРСР по Черкаській 

області  ф. Р-4189 

Уповноважений Української державної будівельно-меліоративної контори по Уманщині ф. Р-

4456 

Уповноважений Черкаської особливої районної продовольчої комісії 14-ої армії по 

Смілянському  підрайону ф. Р-2491 

Управління  автомобільного і залізничного транспорту Черкаського раднаргоспу ф. Р-2513 

Управління автошляху Київ-Одеса-Ізмаїл  ф. Р-2413 

Управління будівництва Черкаського раднаргоспу ф. РР-2514, 4168 

Управління виробничо-технологічної комплектації об’єднання «Черкасиоблагробуд»  

 ф. Р-5954 

Управління військового коменданта Балакліївського цукрового заводу ф. Р-2551 

Управління водного господарства при РМ УРСР  ф. Р-3801 

Управління вузів і технікумів Народного комісаріату землеробства УРСР ф. Р-4540 

Управління гідрометеорологічної служби Київського військового округу ф. Р-715 

Управління головного архітектора і містобудування Черкаського  міськовиконкому ф. Р-4738 

Управління державного страхування Черкаської області ф. Р-2646 

Управління Золотоніського повітового військового  начальника ф. Р-1868 

Управління легкої, меблевої та деревообробної промисловості Черкаського раднаргоспу  

 ф. Р-2510 

Управління матеріально-технічного  постачання і збуту Черкаського раднаргоспу ф. Р-2511 

Управління машинобудівної і хімічної промисловості Черкаського раднаргоспу ф. РР-2509, 

4068 

Управління машинобудівної і хімічної промисловості Київського раднаргоспу ф. РР-265, 266, 

4068 

Управління МВС по Київській області ф. Р-2407 

Управління м’ясної і молочної промисловості Черкаського раднаргоспу ф. РР-1918, 2803 

Управління НКВС по Київській області ф. Р-487 

Управління підготовки кадрів ЦСУ СРСР ф. Р-3745 

Управління підготовки кадрів ЦСУ УРСР ф. Р-3745 

Управління по державному забезпеченню і побутовому  влаштуванню сімей 

військовослужбовців при РНК УРСР ф. РР-1092, 1172, 1965 

Управління по ліквідації установ військового часу (дорадянського періоду) в м.Черкаси по 

Черкаському повіті  ф. Р-533 

Управління побутового обслуговування населення Черкаського облвиконкому ф. Р-4635 

Управління промисловості будівельних матеріалів Черкаського раднаргоспу  ф. Р-2512 

Управління РМ УРСР по матеріально-технічному постачанню  ф. Р-4166 

Управління робітничо-селянської міліції ф. РР-272-275, 280-282, 284, 285, 287-293, 296-307, 

311-313, 361, 362, 995-1002, 1004, 1006-1010, 2485 

Управління робітничого постачання Черкаського раднаргоспу ф. РР-2517, 3845 

Управління сільського господарства Звенигородського райвиконкому  ф. Р-5229 

Управління сільського господарства Уманського райвиконкому ф. Р-5236 

Управління сільського господарства Чорнобаївського райвиконкому ф. Р-5257 

Управління сільськогосподарських закладів Міністерства технічних культур УРСР ф. Р-4540 

Управління Служби безпеки України в Черкаській області ф. Р-5625 
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Управління служби експлуатації і технічного нагляду за будівництвом захисних споруд на 

Кременчуцькому водосховищі ф. Р-4164 

Управління у справах архітектури  при РМ УРСР ф. Р-1461 

Управління у справах вищої школи при РМ УРСР ф. Р-1417 

Управління учбових закладів Міністерства сільського господарства УРСР ф. Р-4540 

Управління харчової промисловості Київського раднаргоспу ф. Р-5806 

Управління харчової промисловості Черкаського раднаргоспу ф. РР-266, 2508 

Управління Шевченківської окружної радянської робітничо-селянської міліції ф. Р-4440 

Учбово-дослідне господарство Городищенського сільськогосподарського технікуму ф. Р-

2450 

Учбово-дослідне господарство «Родниківка» Уманського сільськогосподарського інституту 

ф. Р-5960 

Учбово-курсовий комбінат «Головкиївбуду» м. Черкаси  ф. Р-4168 

Учбово-методичний центр Координаційної Ради Федерації  незаможних профспілок 

Черкаської області ф. Р-5397 

 

 

 

Фабрично-заводський комітет профспілки працівників деревообробної промисловості 

Черкаської фанерної фабрики ф. Р-248 

Фабрично-заводський комітет профспілки працівників комунального господарства 

електростанції м. Сміла ф. Р-247 

Фабрично-заводський комітет профспілки працівників і службовців харчової промисловості 

Гельмязівського млина ф. Р-1699 

Фінансовий відділ Черкаської районної управи  ф. Р-54 

Фінансовий інспектор 4-го податкового району ф. Р-1028 

Франківська сільська управа (старостат) ф. Р-1846 

Фурманський сільський революційний комітет ф. Р-5398 

 

 

 

Харківська контора «Цукрозбут»  ф. Р-2089 

Харківська обласна партизанська комісія ф. РР-1691, 1692 

Харківський борошномельний трест «Головборошно» ф. Р-623 

Хацьківська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа ф. Р-223 

Хлистунівський волосний виконком ф. Р-114 

Хлистунівський кам’яно-щебіночний завод ф. Р-2440 

Ходорівський волосний виконком  ф. Р-291 

Хрестителівська середня школа ф. Р-5361 

Хрестинівська волосна земельна управа ф. Р-2909 

Христинівська державна нотаріальна контора ф. Р-5340 

Христинівська машинно-тракторна станція  ф. Р-4613 

Христинівська районна інспекція з сільського господарства ф. Р-5906 

Христинівська районна інформаційно-обчислювальна станція ф. Р-5343 

Христинівська районна лікарня ф. Р-4761 

Христинівська районна планова комісія ф. Р-4492 

Христинівська ремонтно-технічна станція ф. Р-4614 

Христинівська семирічна дитяча  музична школа ф. Р-5210 

Христинівська середня школа № 1 ім.Корнійчука ф. Р-5209 
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Христинівське поштово-телеграфне відділення ф. Р-2820 

Христинівське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського господарства ф. Р-4615 

Христинівське районне виробниче управління сільського господарства ф. РР-3875, 4281 

Христинівське районне споживче товариство ф. Р-3874 

Христинівський волосний виконком ф. Р-2838 

Христинівський залізничний військово-продовольчий пункт ф. Р-2596 

Христинівський  маслозавод ф. Р-4054 

Христинівський містечковий комітет профспілки працівників і службовців залізничного і 

водного транспорту ф. Р-2730 

Христинівський міський виконком ф. Р-4336 

Христинівський районний архітектор ф. Р-5465 

Христинівський райком народного контролю ф. Р-5001 

Христинівський райком профспілки медичних працівників ф. Р-4762 

Христинівський райком профспілки працівників державний установ ф. Р-4885 

Христинівський райком профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації 

 ф. Р-5341 

Христинівський райком профспілки працівників культури ф. Р-5466 

Христинівський райком профспілки працівників  освіти, вищої школи і наукових  установ  

 ф. Р-5211 

Христинівський райком профспілки працівників  сільського господарства ф. Р-4884 

Христинівський районний виконком ф. РР-3872, 3873, 3875, 4280, 4281, 4337-4340, 4490-

4492, 4606, 4608, 4614, 4615, 4761, 4899, 5208, 5343, 5787 

Христинівський районний відділ будівництва і експлуатації доріг ф. Р-4339 

Христинівський районний відділ культури ф. Р-3873 

Христинівський районний відділ народної освіти ф. РР-4076, 4491, 5209 

Христинівський районний відділ охорони здоров’я ф. Р-4760 

Христинівський районний відділ сільського і колгоспного будівництва ф. Р-4282 

Христинівський районний відділ соціального забезпечення ф. Р-4490 

Христинівський районний військомат ф. Р-4444 

Христинівський районний  фінансовий  відділ ф. Р-4280 

Хрущівська сільська управа (старостат) ф. Р-1837 

Художній фонд СРСР ф. Р-2642 

Худяківська сільська управа (старостат) ф. Р-58 

Худяківський волосний виконком ф. Р-485 

Хутірський спеціальний колгосп по птахівництву ім. 1-ше Травня ф. Р-4736 

 

 

Цвітковське залізнично-поштове відділення ф. Р-2797 

Цвітнянський волосний виконком ф. Р-1057 

Цвітнянський волосний революційний комітет ф. Р-1057 

ЦДА  УРСР  ф. Р-2407 

Центральна бібліотека м. Черкаси ф. Р-150 

Центральна комісія допомоги дітям  ф. Р-1710 

Центральне бюро профспілок Уманської повітової Ради  ф. Р-2522 

Центральне бюро технічної інформації Черкаського раднаргоспу ф. Р-2515 

Центральний Народний архів м. Черкаси ф. Р-150 

Церкви  ф. РР-186, 411, 442, 1734 

Циберманово-Гребельський комнезам  ф. Р-2122 
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Цибулівська машинно-тракторна станція ф. РР-4436, 4437 

Цибулівська районна судово-земельна комісія ф. Р-2486 

Цибулівський волосний виконком ф. Р-2481 

Цибулівський районний виконком ф. РР-2243, 2481 

Цибулівський цукровий комбінат ф. Р-4639 

ЦК КП(б)У ф. РР-191, 262, 1683, 5052 

ЦК КПРС  ф. РР-2505, 2602 

ЦК КПУ ф. РР-2602, 2603, 2830, 4320 

ЦСУ  УРСР  ф. РР-2173, 5328 

 

 

 

Червонослобідська дитяча музична школа  ф. Р-5915 

Черкаська біржа праці  ф. Р-50 

Черкаська будівельна дільниця ф. Р-527 

Черкаська  вагометрична майстерня ф. Р-9 

Черкаська валяльно-войлочна фабрика ф. Р-587 

Черкаська взуттєво-швейна фабрика ф. Р-464 

Черкаська геологорозвідувальна експедиція ф. Р-5274 

Черкаська державна дитяча художня школа ф. Р-5592 

Черкаська державна махорочна фабрика ф. Р-527 

Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція ф. Р-4579 

Черкаська 4-а   державна типографія  ф. Р-268 

Черкаська дитяча музична школа № 1  ф. Р-4017 

Черкаська дитячо-юнацька спортивна школа № 1 ф. Р-5031 

Черкаська друга трудова семирічна школа ф. Р-221 

Черкаська єврейська професійно-технічна, механічна школа ф. Р-209 

Черкаська земельна управа ф. Р-863 

Черкаська зубопротезна школа ф. Р-1636 

Черкаська контора державного страхування ф. Р-425 

Черкаська контора постачання та збуту ф. Р-2598 

Черкаська крайова організація Народного Руху України ф. РР-5630, 5757 

Черкаська лісова управа ф. Р-37 

Черкаська машинно-тракторна станція ф. Р-568 

Черкаська механізована колона № 11 ф. Р-2627 

Черкаська міжобласна інспекція по контролю за якістю торфу і торф’яних добрив ф. Р-3694 

Черкаська міжрайонна державна інспекція по оприділенню  урожайності ф. Р-538 

Черкаська міжрайонна контора «Сортонасіннєовоч» ф. Р-2686 

Черкаська міжрайонна рада добровільного спортивного товариства «Спартак» ф. Р-2548 

Черкаська міжрайонна спілка промислової кооперації ф. Р-354 

Черкаська міжрайонна спілка транспортних і грабарських артілей ф. Р-321 

Черкаська міська допоміжна школа-інтернат № 16 ф. Р-5028 

Черкаська міська земська управа ф. Р-863 

Черкаська міська інспектура держстатистики ф. Р-604 

Черкаська міська лікарня № 1 ф. Р-613 

Черкаська міська лікарня № 3 ф. Р-5570 

Черкаська міська планова комісія ф. Р-3239 

Черкаська міська управа ф. РР-504, 505 

Черкаська міська школа-інтернат № 16 ф. Р-5027 
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Черкаська народна районна поліція ф. Р-48 

Черкаська науково-виробнича фірма «Промтехсервіс» ф. Р-2598 

Черкаська нотаріальна контора ф. Р-2327 

Черкаська обласна асоціація садівничих товариств ф. Р-5602 

Черкаська обласна ветеринарна лабораторія ф. Р-5584 

Черкаська обласна державна інспекція ф. Р-4295 

Черкаська обласна державна станція з племінної роботи і штучному осіменінню 

сільськогосподарських тварин ф. Р-4985 

Черкаська обласна дирекція радіотрансляційної мережі ф. Р-2919 

Черкаська обласна заготівельна контора ф. Р-5287 

Черкаська обласна інспекція з охорони природи ф. Р-4754 

Черкаська обласна комісія з всеукраїнського референдуму за народною ініціативою ф.Р-5877 

Черкаська обласна контора бджільництва  ф. Р-4182 

Черкаська обласна контора «Заготхудобакорм»  ф. РР-2652, 3844, 3845 

Черкаська обласна контора книжкової торгівлі  ф. Р-2911 

Черкаська обласна контора по прокату кінофільмів  ф. Р-3238 

Черкаська обласна лікарня  ф. Р-4315 

Черкаська обласна міжколгоспна будівельна організація  ф. Р-4395 

Черкаська обласна нормативно-дослідна лабораторія по науковій організації праці  ф. Р-2684 

Черкаська обласна організація Всеукраїнської музичної спілки  ф. Р-4193 

Черкаська обласна організація Всеукраїнської спілки автомобілістів  ф. Р-5566 

Черкаська обласна організація Національної спілки  журналістів України  ф. Р-4636 

Черкаська обласна організація спілки письменників УРСР ф. Р-5276 

Черкаська обласна організація товариства книголюбів України  ф. Р-5563 

Черкаська обласна організація Українського товариства кролівників і звірівників-любителів  

ф. Р-5239 

Черкаська обласна організація Українського товариства мисливців  ф. Р-3237 

Черкаська обласна організація Українського товариства охорони природи  ф. Р-4320 

Черкаська обласна планова комісія ф. РР-2469, 3073, 3486, 3520, 3528, 4331, 4492, 4717, 5260, 

5871 

Черкаська обласна проектно-дослідна станція  хімізації сільського господарства ф. Р-4584 

Черкаська обласна промислова рада ф. РР-2469, 3389 

Черкаська обласна промислова рада профспілок ф. Р-2562 

Черкаська обласна психіатрична лікарня № 1 ф. Р-4472 

Черкаська обласна психіатрична трудова колонія ф. Р-2707 

Черкаська обласна Рада Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора добровільного 

спортивного товариства «Трудові резерви» ф. Р-3884 

Черкаська обласна Рада добровільного спортивного товариства «Спартак» ф. Р-2549 

Черкаська обласна рада студентського добровільного спортивного товариства «Буревісник» 

ф. Р-2593 

Черкаська обласна Рада Українського добровільного товариства боротьби за тверезість і 

здоров’я ф. Р-5793 

Черкаська обласна санітарно-епідеміологічна  станція ф. Р-2655 

Черкаська обласна сільська рада профспілок ф. Р-2563 

Черкаська обласна станція захисту рослин ф. Р-2913 

Черкаська обласна станція переливання  крові ф. Р-2675 

Черкаська обласна стоматологічна поліклініка ф. Р-5576 

Черкаська обласна станція юних натуралістів ф. Р-4286 

Черкаська обласна станція юних техніків ф. Р-2564 
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Черкаська обласна станція юних туристів ф. Р-2565 

Черкаська обласна типографія ім. газети «Правда» ф. Р-3236 

Черкаська обласна філармонія ф. Р-3998 

Черкаська облконтора Всесоюзного банку фінансування капітальних вкладень ф. Р-2668 

Черкаська облконтора громадського харчування ф. Р-1904 

Черкаська облконтора Держбанку СРСР ф. Р-2617 

Черкаська облконтора інкубаторно-птахівничих станцій ф. Р-2501 

Черкаська облконтора  комунального банку ф. Р-2667 

Черкаська облконтора промислового банку ф. Р-2666 

Черкаська облрада Всесоюзного фізкультурно-спортивного ордена Леніна товариства 

«Динамо» ф. Р-2610 

Черкаська облрада добровільного спортивного товариства «Авангард»  ф. Р-2591 

Черкаська облрада добровільного спортивного товариства «Іскра»  ф. Р-2592 

Черкаська облрада кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства 

«Колос»  ф. Р-2608 

Черкаська облрада кооперативного страхування членів артілей промислової кооперації  

 ф. Р-2476 

Черкаська облрада первинних організацій Українського товариства сліпих ф. Р-5600 

Черкаська облрада по туризму і екскурсіях  ф. Р-4534 

Черкаська облрада профспілок ф. РР-1440, 1660, 2545, 2556, 2561, 2570, 2619, 2620, 2649, 

2677, 2698, 3110, 3255, 3757, 3763, 4524, 4534, 4541, 4555, 4731, 5099, 5397, 5602 

Черкаська облрада Республіканського  товариства рятування на воді України ф. Р-5373 

Черкаська облрада спілки спортивних товариств і організацій ф. Р-3257 

Черкаська облрада студентського добровільного спортивного товариства «Буревісник»  

 ф. Р-2593 

Черкаська облрада товариства винахідників і раціоналізаторів України ф. Р-2609 

Черкаська облспоживспілка ф. РР-1238, 1419, 2188, 2211, 2255, 2647, 3127, 3323, 3453, 4434, 

4512, 4539, 4573, 4651, 4728, 4952, 5049, 5283, 5337, 5456 

Черкаська окружна профрада ф. РР-241-243, 246, 1698 

Черкаська окружна радянська партійна школа ф. Р-192 

Черкаська окружна секція сільськогосподарських колективів ф. Р-338 

Черкаська  організація Спілки  архітекторів УРСР ф. Р-5507 

Черкаська організація Спілки художників України ф. Р-4595 

Черкаська особлива районна продовольча комісія ф. Р-111 

Черкаська перша державна нотаріальна контора ф. Р-180 

Черкаська повітова земельна управа ф. Р-2478 

Черкаська повітова комісія по боротьбі з дезертирством ф. Р-357 

Черкаська повітова особлива військово-продовольча комісія ф. Р-424 

Черкаська повітова продовольча управа ф. Р-2811 

Черкаська повітова Рада народного господарства ф. РР-65, 376, 479, 533 

Черкаська повітова робітничо-селянська інспекція ф. Р-142 

Черкаська повітова розподільна комісія ф. Р-111 

Черкаська повітова тимчасова земельно-ліквідаційна комісія ф. Р-2732 

Черкаська повітова учительська спілка ф. Р-525 

Черкаська повітова церковна рада ф. Р-442 

Черкаська професійна кустарно-художня школа ф. Р-216 

Черкаська професійна торгівельно-промислова школа ф. Р-211 

Черкаська професійно-кооперативна школа ф. Р-210 

Черкаська професійно-технічна лісова школа ф. Р-309 
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Черкаська професійно-технічна школа глухонімих ф. Р-212 

Черкаська районна державна нотаріальна контора ф. Р-5494 

Черкаська районна інспектура держстатистики ф. Р-1912 

Черкаська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців та червоних партизан  

 ф. Р-462 

Черкаська районна контора Українського лісопромислового товариства на паях «Укрінліс» ф. 

Р-2836 

Черкаська районна контрольна комісія КП(б) України – робітничо-селянська інспекція  

 ф. Р-143 

Черкаська районна малярійна станція ф. Р-1909 

Черкаська районна міжколгоспна станція  тваринництва ф. Р-5253 

Черкаська районна планова комісія ф. Р-4486 

Черкаська районна рада «Тсоавіахім» ф. Р-377 

Черкаська районна управа ф. РР-4, 11, 18, 19, 44, 49, 51, 52, 54, 55, 58-62, 326 

Черкаська районна рада профспілок ф. Р-237 

Черкаська середня санаторна школа-інтернат № 14 для дітей хворих сколіозом ф. Р-5029 

Черкаська середня сільськогосподарська школа по підготовці голів колгоспів ф. Р-5281 

Черкаська середня школа № 1 ф. Р-219 

Черкаська середня школа № 2 ф. Р-1875 

Черкаська середня школа № 20 ф. Р-5030 

Черкаська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву ф. Р-5591 

Черкаська спілка кустарно-промислових і сільськогосподарських кооперативних товариств ф. 

Р-14 

Черкаська старообрядна покровська релігійна громада ф. Р-80 

Черкаська теплоелектроцентраль ф. Р-4480 

Черкаська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих ф. Р-4905 

Черкаська третя єдина трудова семирічна школа ф. Р-441 

Черкаська трикотажна фабрика ім. 60-річчя Радянської України ф. Р-586 

Черкаська тюрма  ф. РР-26, 54 

Черкаська тютюнова фабрика ф. Р-266 

Черкаська  українська охоронна поліція ф. РР-50, 54 

Черкаська учительська семінарія ф. Р-36 

Черкаська фабрика гігроскопічної вати ф. Р-4477 

Черкаська фабрика художніх виробів ім. Лесі  Українки ф. Р=4479 

Черкаська філія акціонерного товариства закритого типу «Центр продажу об’єктів 

незавершеного будівництва» ф. Р-5851 

Черкаська фірма «Оптохім» ф. Р-5842 

Черкаська центральна районна лікарня ф. Р-1911 

Черкаська швейна фабрика ф. Р-588 

Черкаська швейна фабрика № 2 ф. Р-3278 

Черкаська юридична консультація ф. Р-5 

Черкаське агентство хлібного бюро ф. Р-863 

Черкаське будівельно-монтажне управління № 3 ф. РР-2598, 3201 

Черкаське виробниче будівельно-монтажне об’єднання «Черкасибуд» ф. Р-4966 

Черкаське виробниче об’єднання газового господарства ф. Р-5639 

Черкаське виробниче об’єднання меблевої промисловості ф. РР-3808, 4476 

Черкаське виробниче об’єднання молочної промисловості ф. Р-5261 

Черкаське виробниче об’єднання м’ясної промисловості ф. РР-3845, 4495, 5457 

Черкаське виробниче об’єднання пивобезалкогольної промисловості ф. Р-5580 
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Черкаське виробниче об’єднання по птахівництву ф. Р-5879 

Черкаське виробниче об’єднання хлібопекарної промисловості ф. Р-5578 

Черкаське виробниче  швейне об’єднання ф. Р-5607 

Черкаське виробничо-аграрне об’єднання садівничих радгоспів ф. Р-5520 

Черкаське виробничо-аграрне об’єднання цукрової промисловості ф. РР-2625, 5447 

Черкаське відділення  Всеукраїнського кооперативного банку ф. Р-380 

Черкаське відділення комбінату текстильної і швейної промисловості ф. Р-383 

Черкаське відкрите акціонерне товариство «Облагрохім» ф. Р-5640 

Черкаське вікаріальне управління ф. Р-314 

Черкаське галузеве виробниче управління Державного союзного інженерно-технологічного 

тресту «Оргхім» ф. Р-4344 

Черкаське головне українське лісництво ф. Р-37 

Черкаське духовне правління ф. Р-15 

Черкаське єпархіальне управління ф. Р-314 

Черкаське жіноче ремісниче училище ф. Р-859 

Черкаське конструкторсько-технологічне бюро ф. Р-2598 

Черкаське кооперативне ПТУ ф. Р-1419 

Черкаське лівобережне підприємство електричних мереж ф. Р-580 

Черкаське лісництво ф. Р-405 

Черкаське лісове господарство (лісгоспзаг) ф. Р-467 

Черкаське лісове промислове господарство ф. Р-564 

Черкаське міжколгоспне об’єднання по будівництву «Облміжколгоспбуд» ф. РР-3554, 3578, 

4194, 4986, 5533 

Черкаське міжрайонне інвентаризаційне бюро ф. Р-495 

Черкаське міське відділення Держбанку СРСР ф. Р-3241 

Черкаське міське відділення Українського товариства сліпих ф. Р-336 

Черкаське міське ПТУ № 1 будівельників ф. Р-4474 

Черкаське міське управління капітального  будівництва ф. Р-5471 

Черкаське музичне училище ф. Р-4478 

Черкаське об’єднання «Сільгоспхімія» ф. Р-4584 

Черкаське об’єднання «Черкасисільбуд» ф. Р-4343 

Черкаське обласне агентство «Союздрук» ф. Р-4511 

Черкаське обласне агропромислове об’єднання ф. РР-2552, 4292, 5396 

Черкаське обласне аптечне управління ф. Р-4335 

Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи ф. Р-4581 

Черкаське обласне виробниче аграрно-промислове об’єднання по плодоовочевій продукції ф. 

Р-5535 

Черкаське обласне виробниче державно-колгоспне сортонасіннєве об’єднання ф. Р-5522 

Черкаське обласне виробниче об’єднання нерудних будівельних матеріалів ф. Р-4737 

Черкаське обласне виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського 

господарства ф. РР-2723, 4392, 4615, 5054 

Черкаське обласне виробниче об’єднання радгоспів ф. Р-4880 

Черкаське обласне виробниче управління автомобільного транспорту ф. Р-3648 

Черкаське обласне виробничо-заготівельне управління «Вторчермет»  ф. Р-2589 

Черкаське обласне виробничо-технічне управління зв’язку ф. РР-2918, 4511 

Черкаське обласне відділення Педагогічного товариства України ф. Р-5579 

Черкаське обласне відділення Радянського дитячого фонду України ф. Р-5795 

Черкаське обласне відділення товариства «Знання» України ф. Р-2665 

Черкаське обласне відділення Українського  науково-фармацевтичного товариства ф. Р-5583 
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Черкаське обласне добровільне пожежне товариство  ф. Р-2704 

Черкаське обласне кооперативно-державне об’єднання з агропромислового будівництва   

 ф. Р-5632 

Черкаське обласне міжгосподарське виробниче об’єднання по птахівництву  ф. Р-5536 

Черкаське обласне міжколгоспне об’єднання по будівництву   ф. Р-4194 

Черкаське обласне науково-медичне товариство терапевтів  ф. Р-5582 

Черкаське обласне науково-практичне медичне товариство гематологів і трансфізіологів   

 ф. Р-5582 

Черкаське обласне об’єднання по виробництву, заготівлях і збуту насіння овочевих культур і 

картоплі   ф. Р-2685 

Черкаське обласне об’єднання по заготівлі племінної худоби  ф. РР-2601, 5287 

Черкаське обласне об’єднання по племінній справі в тваринництві  ф. Р-5707 

Черкаське обласне об’єднання товариства  «Просвіта»  ф. Р-5836 

Черкаське обласне підприємство ветеринарної медицини  ф. Р-5396 

Черкаське обласне підприємство по заготівлі та постачанню паливом населення, комунально-

побутових підприємств і установ   ф. Р-2612 

Черкаське обласне підприємство сільських електричних мереж  ф. Р-2915 

Черкаське обласне статистичне управління  ф. РР-1073, 1234, 2173, 2227, 2689, 3059, 4008, 

4310, 4364, 4383, 4429, 4779, 5328, 5343 

Черкаське обласне товариство «Заповіт» ф. Р-5630 

Черкаське обласне трикотажне об’єднання «Фанг» ф. Р-5903 

Черкаське обласне управління будівництва і експлуатації автомобільних доріг ф. РР-2663, 

2946, 4082, 4357, 4381, 4398, 4425, 4626, 5057, 5299 

Черкаське обласне  управління громадського харчування ф. Р-4753 

Черкаське обласне  управління грузового автотранспорту ф. Р-5275 

Черкаське обласне  управління державної хлібної інспекції ф. Р-2611 

Черкаське обласне  управління державної інспекції по якості товарів та торгівлі  ф. Р-2558 

Черкаське обласне  управління Держтрудощадкас ф. Р-4197 

Черкаське обласне  управління житлового господарства ф. Р-4752 

Черкаське обласне  управління заготівель ф. Р-2947 

Черкаське обласне  управління капітального будівництва ф. РР-2639, 5449 

Черкаське обласне  управління кінофікації ф. РР-2623, 3911, 4494 

Черкаське обласне  управління культури ф. РР-874, 1422, 1892, 2623, 2624, 2631, 2692, 2942, 

3002, 3026, 3027, 3873, 3911, 3998, 4017, 4027, 4099, 4103, 4105, 4144, 4272, 4356, 4390, 

4391, 4478, 4497, 4519, 4527, 4596, 4633, 4681, 4699, 4715, 4721, 4731, 4778, 5045, 5166, 

5210, 5334, 5345, 5347, 5351, 5356, 5359, 5366, 5771 

Черкаське обласне управління лісового господарства і лісозаготівель ф. РР-2572, 3529, 4324, 

4541, 5162, 5760 

Черкаське  обласне  управління матеріально-технічного постачання ф. Р-2722 

Черкаське  обласне управління меліорації і водного господарства ф. РР-2637, 3806, 4127 

Черкаське  обласне  управління місцевої промисловості ф. РР-2598, 3800, 4505, 4544 

Черкаське  обласне  управління місцевої і паливної промисловості ф. Р-584 

Черкаське  обласне  управління  молочної  промисловості ф. РР-1629, 1918 

Черкаське  обласне  управління пасажирського автотранспорту ф. Р-5448 

Черкаське  обласне  управління по будівництву в колгоспах ф. Р-2554 

Черкаське  обласне  управління по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах 

масової інформації  ф. Р-4502 

Черкаське  обласне  управління по підготовці водосховища Кременчуцької ГЕС ф. Р-5242 

Черкаське  обласне  управління постачання і збуту ф. Р-4166 
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Черкаське  обласне  управління промисловості будівельних  матеріалів ф. РР-1448, 2441, 

3616, 4124 

Черкаське обласне управління промисловості продовольчих товарів ф. РР-469, 589, 3496 

Черкаське обласне управління професійно-технічної освіти ф. РР-2674, 4311, 4321, 4346, 

4474, 4498, 4558, 4586, 4587, 4770, 4878, 5061, 5136, 5165, 5188, 5364, 58868, 5947 

Черкаське обласне управління ремонтних підприємств  ф. Р-2553 

Черкаське обласне управління сільського господарства  ф. РР-2552, 2601, 3061, 3379, 3394, 

3572, 3701, 3806, 3950, 3963-3965, 4028, 4089, 4159, 4160, 4182, 4194, 4281, 4292, 4298, 

4361, 4418, 4426, 443504437, 4469, 4471, 4579, 4583, 4584, 4614, 4685, 5110, 5223, 5230, 

5236, 5253, 5257, 5281, 5327, 5396, 5462, 5509, 5584 

Черкаське обласне управління Спілки наукових та інженерних об’єднань України   ф. Р-2614 

Черкаське обласне управління торгівлі  ф. РР-1904, 2625, 2697, 4475, 4875, 49945514, 5770 

Черкаське обласне управління у справах друку, поліграфії і книжкової торгівлі ф. РР-2300, 

2569, 4103, 4144, 5709 

Черкаське обласне управління у справах сільського і колгоспного будівництва ф. РР-1230, 

2216, 2554, 4627, 5228, 5430 

Черкаське обласне управління харчової промисловості ф. РР-469, 2659, 3404, 3809 

Черкаське обласне управління хлібопродуктів ф. Р-2618 

Черкаське окружне відділення профспілки працівників шкіряної промисловості ф. Р-258 

Черкаське окружне відділення профспілки працівників харчової і смакової промисловості  

 ф. Р-2870 

Черкаське окружне профспілкове  бюро ф. РР-239, 241-245, 255, 258, 1698 

Черкаське ордена «Знак Пошани»  виробниче об’єднання «Азот» ім. Комсомолу України  

 ф. Р-4879 

Черкаське педагогічне училище  ф. Р-1873 

Черкаське повітове відділення спілки працівників землі і лісу ф. Р-2493 

Черкаське повітове відділення профспілки працівників місцевого транспорту ф. Р-261 

Черкаське повітове відділення профспілки працівників і службовців шкіряного виробництва 

ф. Р-260 

Черкаське повітове відділення профспілки працівників швейної промисловості ф. Р-259 

Черкаське повітове професійне  бюро ф. РР-201, 259, 262 

Черкаське повітове управління евакуації населення ф. Р-4454 

Черкаське повітове управління робітничо-селянської міліції  ф. РР-272, 273, 297-302, 304, 

305, 307, 999, 1616 

Черкаське похоронне  бюро ф. Р-10 

Черкаське правобережне підприємство електричних мереж ф. Р-5590 

Черкаське промислово-виробниче кооперативне товариство «Валяльна фабрика» ф. Р-27 

Черкаське професійне торгівельне училище ф. Р-3762 

Черкаське районне енергетичне управління ф. РР-2539, 3634, 4480 

Черкаське районне об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського 

господарства ф. Р-3169 

Черкаське районне  споживче товариство ф. Р-1907 

Черкаське районне управління паливом ф. Р-142 

Черкаське районне управління сільського господарства ф. Р-4734 

Черкаське середнє міське ПТУ № 15 будівельників ф. Р-4586 

Черкаське середнє міське ПТУ № 21 ф. Р-5589 

Черкаське технічне училище № 2 ф. Р-4587 

Черкаське технічне училище № 8 (хіміків) ф. Р-4321 

Черкаське товариство дермато-венерологів ф. Р-5582 
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Черкаське товариство «Просвіта»  ф. Р-430 

Черкаське товариство соціальних гігієністів і організаторів охорони здоров’я ф. Р-5582 

Черкаське товариство організаторів   ф. Р-5582 

Черкаське товариство хірургів  ф. Р-5582 

Черкаське управління будівництва Всесоюзного об’єднання «Союзінтергазбуд» ф. Р-5075 

Черкаське управління експлуатації  осушувально-зрошувальних систем ф. Р-3807 

Черкаське управління «Міжрайпаливо» ф. Р-2612 

Черкаське управління технічної експлуатації малих рік ф. Р-5241 

Черкаське учбово-виробниче підприємство глухих ф. Р-1901 

Черкаське учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих ф. Р-3469 

Черкаський агро-економічний технікум  ф. Р-205 

Черкаський будинок  дитини ф. Р-4019 

Черкаський Будинок науково-технічної пропаганди ф. Р-4580 

Черкаський бурякоцукротрест ф. РР-267, 1065, 2500, 2708, 3953-3955, 4330, 4332, 4399, 5447 

Черкаський ветеринарний технікум ф. Р-1, 199 

Черкаський груповий комітет працівників текстильної і легкої промисловості ф. Р-5371 

 

Черкаський груповий комітет профспілки працівників міського і сільського будівництва  

 ф. Р-2620 

Черкаський державний інститут по проектуванню підприємств легкої промисловості № 13  

 ф. Р-5371 

Черкаський державний науково-дослідний інститут іонообмінних матеріалів ф. Р-5703 

Черкаський державно-кооперативний трест «Агробуд» ф. Р-5632 

Черкаський деревообробний комбінат ф. Р-3115 

Черкаський державний банк ф. РР-180, 210 

Черкаський державний обласний український музично-драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка 

ф. Р-1892 

Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300-річчя Возз’єднання України з Росією  

 ф. Р-193 

Черкаський державний  плодолісорозсадник  ф. Р-2580 

Черкаський дитячий будинок № 2 ф. Р-579 

Черкаський завком профспілки працівників поліграфічної  промисловості ф. Р-246 

Черкаський завод залізобетонних виробів ф. Р-3760 

Черкаський завод натурального каучуку ф. Р-3491 

Черкаський завод «Строммашина» . Р-5638 

Черкаський завод телеграфної апаратури ф. Р-4577 

Черкаський завод технологічного обладнання ф. Р-5978 

Черкаський завод «Фотоприлад» ф. Р-4481 

Черкаський завод хімічних  реактивів  ім. ХХV з’їзду КПРС  ф. Р-3763 

Черкаський інформаційно-обчислювальний технічний центр «Торгтехсистема» ф. Р-5878 

Черкаський консервний комбінат ф. Р-3118 

Черкаський кооперативний технікум ф. Р-3883 

Черкаський краєзнавчий музей ф. Р-2407 

Черкаський кукурузно-крохмально-паточний комбінат ф. Р-2466 

Черкаський ліспромгосп  ф. РР-2612, 2682 

Черкаський машинобудівний завод ім. Петровського ф. Р-265 

Черкаський медичний технікум (базове медичне училище)  ф. РР-184, 202 

Черкаський міжгалузевий територіальний центр науково-технічної інформації і пропаганди  

ф. Р-5567 
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Черкаський міжколгоспний трест «Промбудматеріали» ф. Р-4986 

Черкаський міжобласний трест дорожніх ресторанів ф. Р-4829 

Черкаський міський виконком ф. РР-121, 267, 469, 586, 589, 602, 604, 1890, 1901, 1904, 2611, 

2689, 2842, 3117, 3119, 3239, 3240, 3469, 3470, 3634, 4017, 4018, 4098, 4472, 4479, 4587, 

4902, 5031, 5471 

Черкаський міський відділ комунального господарства ф. Р-602 

Черкаський міський відділ культури ф. Р-5554 

Черкаський міський відділ народної освіти  ф. РР-1890, 4018, 5031 

Черкаський міський відділ охорони здоров’я  ф. РР-3120, 4019, 4098 

Черкаський міський відділ пасажирського транспорту ф. Р-4902 

Черкаський міський відділ соціального забезпечення ф. Р-3119 

Черкаський міський відділ торгівлі ф. Р-1904 

Черкаський міський комітет Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту  

 ф. Р-4729 

Черкаський міський комітет народного контролю ф. Р-3756 

Черкаський міський комітет по фізичній культурі і спорту ф. Р-3240 

Черкаський міський комітет профспілки медичних працівників ф. Р-5758 

Черкаський міський комітет профспілки працівників агропромислового комплексу ф. Р-5759 

Черкаський міський комітет профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ 

ф. Р-3882 

Черкаський міський  Палац піонерів ф. Р-4018 

Черкаський міський  промисловий  комбінат  ф. Р-584 

Черкаський міський  спеціальний дитячий будинок № 1 ф. Р-545 

Черкаський міський  фінансовий відділ ф. Р-581 

Черкаський міський  харчовий комбінат ф. Р-469 

Черкаський молочний комбінат  ф. РР-3494, 4054 

Черкаський м’ясокомбінат ф. Р-3470 

Черкаський нафтовий склад ф. Р-370 

Черкаський  об’єднаний авіазагін ф. Р-5556 

Черкаський обком КПУ  ф. РР-1645, 2603, 2654, 2721, 4320, 4494, 5136, 5236, 5239, 5241 

Черкаський обком народного контролю  ф. РР-2830, 4143, 4488, 4523, 5111 

Черкаський обком профспілки медичних працівників  ф. РР-2571, 4119, 5258, 5548 

Черкаський обком профспілки працівників автотранспорту і шосейних доріг  ф. Р-2649  

Черкаський обком профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних 

матеріалів  ф. Р-2619 

Черкаський обком профспілки працівників державної торгівлі і громадського харчування   

 ф. Р-2679 

Черкаський обком профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації 

   ф. РР-2677, 3377, 4130, 4402, 4482, 4567, 4651, 4670, 4968, 5196, 5456, 5513 

Черкаський обком профспілки працівників держустанов  ф. РР-1500, 2556, 2710, 4000, 4124, 

4585, 4629, 4726, 4744, 4787, 4846, 4885, 4959, 5459 

Черкаський обком профспілки працівників електростанцій і промислових підприємств   

 ф. Р-5528 

Черкаський обком профспілки працівників енергетики і електротехнічної промисловості   

 ф. Р-3256 

Черкаський обком профспілки працівників зв’язку  ф. Р-2648 

Черкаський обком профспілки працівників зв’язку, автотранспорту і шосейних доріг   

 ф. Р-2650 

Черкаський обком профспілки працівників комунального господарства  ф. РР-2544, 2696 
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Черкаський обком профспілки працівників культури  ф. РР-2568, 2711, 4133, 4329, 4484, 

4593, 4960, 5105, 5349, 5458, 5466 

Черкаський обком профспілки працівників лісових  галузей  ф. Р-3255 

Черкаський обком профспілки працівників машинобудування і приладобудування ф.РР-4524, 

 5323 

Черкаський обком профспілки працівників місцевої промисловості і комунально-побутових 

підприємств  ф. РР-2543, 5523 

Черкаський обком профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ   

 ф. РР-2529, 2700, 3881, 3882, 3957, 4483, 4547, 4588, 4679, 4743, 4845, 4853, 4962, 5103, 

5211, 5457 

Черкаський обком профспілки працівників початкових і середніх шкіл  ф. Р-1418 

Черкаський обком профспілки працівників промисловості продовольчих товарів  ф. РР-3844, 

4639 

Черкаський обком профспілки працівників агропромислового комплексу  ф. РР-2600, 3122, 

3529, 3836, 3909, 3951, 4002, 4011, 4062, 4138, 4273, 4297, 4504, 4579, 4594, 4672, 4884, 

4989, 5104, 5199, 5250 

Черкаський обком профспілки працівників текстильної і легкої промисловості  ф. РР-1440, 

3251, 4877 

Черкаський обком профспілки працівників харчової  промисловості ф. РР-2616, 3845, 4639, 

4781 

Черкаський обком профспілки фінансово-банківських працівників  ф. Р-1660 

Черкаський обком товариства Червоного Хреста  ф. Р-2908 

Черкаський обласний архівний відділ  ф. Р-2471 

Черкаський обласний будинок дитини  ф. Р-4019 

Черкаський обласний Будинок санітарної освіти  ф. Р-2670 

Черкаський обласний Будинок учителя  ф. Р-3881 

Черкаський обласний виконком  ф. РР-75, 627, 783, 848, 1220, 1238, 1446, 1448, 1645, 1892, 

1904, 1962, 2038, 2049, 2113, 2373, 2417, 2441, 2461, 2469, 2471, 2512, 2539, 2540, 2542, 

2555, 2601, 2603, 2608, 2612, 2627, 2630, 2631, 2633-2635,2637-2639, 2646, 2652-2654, 

2664, 2671, 2673, 2674, 2685, 2690, 2694, 2721, 2722, 2842, 2911, 2913, 2915, 3076, 3237, 

2339, 3257, 3445, 3486, 3494, 3616, 3760, 3761, 3808, 3950, 4010, 4028, 4081, 4098, 4160, 

4164, 4166, 4181, 4182, 4193, 4194, 4273, 4281, 4289, 4292, 4313, 4316, 4320, 4331, 4335, 

4395, 4469-4471, 4478, 4479, 4494, 4512, 4579, 4583, 4584, 4587, 4595, 4633, 4711, 4712, 

4752, 4754, 4780, 4902, 4903, 4984, 4985, 5052, 5098, 5236, 5239-5242, 5255, 5257, 5369, 

5396, 5440, 5449, 5471,5484, 5500, 5511, 5514, 5524, 5531, 5533, 5566, 5580, 5602, 5760 

Черкаський обласний виробничий рибний комбінат  ф. Р-2630 

Черкаський обласний відділ  комунального господарства  ф. РР-2661, 4010, 4070 

Черкаський обласний відділ  народної освіти ф. РР-630, 1420, 2228, 2566, 2567, 3521, 3575, 

3640, 4309, 4431, 4491, 4661, 4725, 4786, 4848, 5055, 5062, 5259, 5531, 5610, 5796 

Черкаський обласний відділ  охорони здоров’я  ф. РР-635, 880, 1417, 1430, 1911, 2570, 2604, 

2632, 2672, 2694, 2707, 2843, 3445, 3569, 3995, 4080, 4098, 4317, 4333-4335, 4385, 4472, 

4581, 4761, 4769, 5043, 5076, 5388, 5582 

Черкаський обласний відділ  праці   ф. Р-2671 

Черкаський обласний  відділ  соціального забезпечення   ф. РР-1092, 1472, 1493, 2588, 2691, 

2939, 3119, 3244, 4065, 4490, 5140, 5171, 5473, 5484 

Черкаський обласний  відділ  технічний  культур ф. Р-784 

Черкаський обласний  відділ  Українського товариства глухих  ф. Р-4316 

Черкаський обласний  відділ  у справах будівництва і архітектури  ф. Р-2641 

Черкаський обласний  відділ цін  ф. Р-5240 
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Черкаський обласний  відділ   юстиції  ф. РР-2633, 5300, 5515 

Черкаський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Руська Поляна»   ф. Р-2632 

Черкаський обласний  земельний  відділ  ф. РР-783, 784, 848, 1218, 1236, 1416, 1484 

Черкаський обласний комітет по фізичній культурі і спорту  ф. Р-2664 

Черкаський обласний комітет товариства сприяння обороні України  ф. Р-4342 

Черкаський обласний комітет у справах  фізкультурі  і спорту  ф. РР-2608, 2610, 2664, 5077, 

5577 

Черкаський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер  ф. Р-4317 

Черкаський обласний міжколгоспний шляхово-будівельний трест  ф. Р-5533 

Черкаський обласний наркологічний диспансер  ф. Р-5587 

Черкаський обласний народний  суд  ф. Р-5032 

Черкаський обласний науково-методичний центр народної творчості і культурно-освітньої 

роботи  ф. Р-2624 

Черкаський обласний онкологічний диспансер  ф. Р-4382 

Черкаський обласний протитуберкульозний  диспансер  ф. Р-2672 

Черкаський обласний профспілковий центр культури і організації дозвілля трудящих   

 ф. Р-4731 

Черкаський обласний психоневрологічний  диспансер  ф. Р-4098 

Черкаський обласний  суд  ф. РР-2634, 5354, 5355 

Черкаський обласний  театр ляльок  ф. Р-5369 

Черкаський обласний  телерадіокомітет  ф. Р-2615 

Черкаський обласний  трест масло-сироробної промисловості  ф. РР-2892, 4054, 4067, 4090, 

4091 

Черкаський обласний трест по заготівлі та первинній обробці  коноплі  ф. Р-2464 

Черкаський обласний трест промислово-продовольчих товарів  ф. Р-3404 

Черкаський обласний трест промисловості будівельних матеріалів  ф. РР-1448, 2441, 3389, 

4124 

Черкаський обласний трест радгоспів  ф. РР-1622, 2555 

Черкаський обласний трест  м’ясо-молочних радгоспів  ф. РР-3061, 4538, 5102, 5231, 5432 

Черкаський обласний трест  шовківництва  ф. Р-2638 

Черкаський обласний учбовий комбінат управління підготовки кадрів ЦСУ УРСР  ф. Р-3745 

Черкаський обласний фінансовий відділ  ф. РР-1091, 1173, 1220, 2363, 2646, 2703, 2941, 4280, 

4542, 4713, 5326, 5433, 5434 

Черкаський обласний шкіряно-венерологічний  диспансер  ф. Р-583 

Черкаський обласний шляховий відділ  ф. РР-3060, 4339 

Черкаський окружний виконком  ф. РР-100, 380, 973, 1035, 1048 

Черкаський окружний відділ народної освіти  ф. РР-1035, 1038 

Черкаський окружний комітет незаможних селян  ф. Р-475 

Черкаський окружний музей  ф. Р-229 

Черкаський окружний фінансовий відділ  ф. Р-1028 

Черкаський ордена Трудового Червоного Прапора завод хімічного волокна ім. ХХІІ з’їзду 

КПРС  ф. Р-2626 

Черкаський паливний трест  ф. Р-2612 

Черкаський  педагогічний технікум  ф. РР-184, 203, 253 

Черкаський  пивоварний завод  ф. Р-469 

Черкаський  плодоовочевий комбінат  ф. Р-143 

Черкаський  плодоовочевий радгосп  ф. Р-1937 

Черкаський  повітовий  виконком  ф. РР-106, 107, 111, 113, 116, 119, 144, 187, 272, 273, 275, 

300, 301, 307, 533, 561, 986, 999 
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Черкаський  повітовий відділ військово-продовольчого постачання  ф. Р-2490 

Черкаський  повітовий відділ народної освіти  ф. РР-150, 201, 204, 216, 309, 430, 859 

Черкаський  повітовий відділ охорони здоров’я  ф. Р-147 

Черкаський  повітовий відділ праці  ф. РР-1114, 477 

Черкаський  повітовий відділ соціального забезпечення  ф. Р-144 

Черкаський  повітовий військомат  ф. РР-111, 123, 201, 297, 307, 533, 2258 

Черкаський  повітовий військово-революційний комітет  ф. Р-2916 

Черкаський  повітовий земельний  відділ ф. РР-109, 111, 113, 201, 392, 394-396, 405, 406 

Черкаський  повітовий комісар Тимчасового уряду  ф. Р-504 

Черкаський  повітовий комітет незаможних селян  ф. Р-173 

Черкаський  повітовий комітет по боротьбі з виступами селян  ф. Р-504 

Черкаський  повітовий комітет по проведенню трудової повинності   ф. Р-2326 

Черкаський  повітовий продовольчий комітет  ф. РР-111, 119, 424, 533, 1025, 2490 

Черкаський  повітовий революційний комітет ф. РР-111, 114, 144, 376 

Черкаський  повітовий старостат  ф. Р-503 

Черкаський  повітовий старостат «Української держави»  ф. Р-505 

Черкаський  проектно-конструкторський технологічний інститут  ф. Р-4341 

Черкаський  Раднаргосп  ф. РР-587, 2505, 2508, 2510, 2512, 2515, 2520, 2539, 2630, 3109, 3188, 

3470, 3494, 3634, 3763, 4168, 4480, 4528 

Черкаський  районний архітектор  ф. Р-4954 

Черкаський  райком КП(б)У   ф. РР-1946, 1955, 5253 

Черкаський  райком народного контролю   ф. Р-4485 

Черкаський  райком профспілки медичних працівників   ф. Р-4119 

Черкаський  райком профспілки працівників  агропромислового комплексу  ф. Р-3122 

Черкаський  райком профспілки працівників  державний установ  ф. Р-2578 

Черкаський  райком профспілки працівників  державної торгівлі і споживчої кооперації   

 ф. Р-4482 

Черкаський  райком профспілки працівників  культури  ф. Р-4484 

Черкаський  райком профспілки працівників  освіти, вищої школи і наукових установ   

 ф. Р-4483 

Черкаський  райком профспілки фінансово-банківських працівників  ф. Р-2557 

Черкаський  районний виконком  ф. РР-80, 143, 205, 410, 549-551, 553, 555, 557, 558, 561, 562, 

610, 848, 1893, 1906, 1911, 1946, 1955, 2334, 2339, 2341, 2343, 2345-2347, 2349, 2354, 

2537, 2573, 3560, 4303, 4486, 4958, 5253-5255, 5684, 5887, 5890 

Черкаський районний відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг ф. Р-1930 

Черкаський районний відділ зв’язку ф. Р-143 

Черкаський районний відділ культури ф. Р-4299 

Черкаський районний відділ народної освіти ф. Р-412 

Черкаський районний відділ охорони здоров’я ф. Р-410 

Черкаський районний відділ соціального забезпечення ф. Р-2573 

Черкаський районний відділ технічних культур ф. Р-1955 

Черкаський районний військомат ф. Р-2494 

Черкаський районний  земельний  відділ  ф. РР-549, 551, 553, 555, 557, 558, 1893, 1955, 2331, 

2345-2347, 2354 

Черкаський районний лісовий комітет ф. Р-142 

Черкаський районний  продовольчий комітет ф. РР-111, 114 

Черкаський районний  торгівельний  відділ  ф. Р-1906 

Черкаський районний  фінансовий  відділ  ф. Р-411 

Черкаський  рафінадний завод ф. Р-21 
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Черкаський  рафінадний завод ім. Фрунзе  ф. Р-267 

Черкаський  рибколгосп ім. Шевченка ф. РР-2416, 5195 

Черкаський  Свято-Миколаївський собор ф. Р-314 

Черкаський  соціально-економічний технікум ф. Р-204 

Черкаський  спеціалізований міський молочний завод ф. Р-1918 

Черкаський  стандартно-будівельний  завод ф. Р-474 

Черкаський  судоремонтний завод ф. Р-2332 

Черкаський  технікум електрифікації і сільськогосподарського будівництва  ф. Р-201 

Черкаський  технікум радянської торгівлі  ф. Р-4475 

Черкаський  трест продовольчих товарів ф. Р-1443 

Черкаський  трест рибного господарства  ф. РР-4081, 4995 

Черкаський  український національний театр ф. Р-17 

Черкаський  український педагогічний інститут ф. Р-36 

Черкаський  фанерний завод ф. Р-590 

Черкаський  філіал державного проектного інституту «Гіпроцивільпромбуд» ф. Р-2673 

Черкаський  філіал Київського облдержархіву  ф. Р-2407 

Черкаський  філіал Київського ордена Леніна політехнічного інституту ім. 50-річчя  Великої 

Жовтневої соціалістичної революції  ф. Р-4987 

Черкаський  філіал науково-виробничого об’єднання «Імпульс» ф. Р-5959 

Черкаський  філіал республіканського проектно-дослідного інституту «Укрколгосппроект» ф. 

Р-4289 

Черкаський  філіал республіканського проектного інституту по землевпорядкуванню  

 ф. Р-4285 

Черкаський  філіал Українського державного інституту проектування садів і виноградників ф. 

Р-4984 

Черкаський  фінансово-економічний технікум ф. Р-4585 

Черкаський  хлібокомбінат ф. Р-589 

Черкаський  Центр Стандартизації і метрології ф. Р-5500 

Черкаський  шляхово-будівельний технікум ф. Р-209 

Черкаський  шовковий комбінат ім. 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції  

 ф. Р-4877 

Черкаські  курси каменярів  ф. Р-227 

Черкаські обласні наукові медичні товариства ф. Р-5582 

Черкаські  фармацевтичні курси ф. Р-206 

Черкаські художньо-виробничі майстерні  ф. Р-2642 

Черкаські цегельні заводи ф. Р-28 

Чигиринська  будівельна дільниця № 2 спецбудтресту № 1 ф. Р-2536 

Чигиринська виробнича кооперативна артіль «Шкіряна праця»  ф. Р-965 

Чигиринська восьмирічна школа-інтернат ф. Р-5531 

Чигиринська державна нотаріальна контора ф. Р-5530 

Чигиринська державна станція по племінній роботі  і штучному  осіменінню  

сільськогосподарських тварин ф. Р-4576 

Чигиринська дитяча музична школа ф. Р-4601 

Чигиринська  інвентаризаційна контора ф. Р-872 

Чигиринська лісозахисна станція ф. Р-5760 

Чигиринська машино-тракторна станція ф. Р-783 

Чигиринська повітова виборча комісія по виборах земських  гласних ф. Р-543 

Чигиринська повітова військова нарада  ф. Р-3068 

Чигиринська повітова економічна нарада  ф. РР-2502, 3235 
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Чигиринська повітова земельна управа  ф. РР-529, 2474 

Чигиринська повітова комісія постачання  ф. Р-2474 

Чигиринська повітова надзвичайна комісія  ф. Р-1340 

Чигиринська повітова продовольча управа  ф. Р-2865 

Чигиринська повітова спілка кредитних, позиково-ощадних і споживчих товариств  ф. Р-1024 

Чигиринська повітова управа  ф. Р-259 

Чигиринська повітова церковна рада  ф. Р-442 

Чигиринська промислово-кооперативна артіль «Своя праця»   ф. Р-966 

Чигиринська районна земельна  комендатура  ф. Р-1353 

Чигиринська районна інформаційно-обчислювальна станція держстатистики  ф. Р-873 

Чигиринська районна контрольна комісія КП(б)У- робітничо-селянська інспекція  ф. Р-1058 

Чигиринська районна охоронна поліція  ф. Р-1350 

Чигиринська районна планова комісія  ф. Р-891 

Чигиринська районна управа  ф. РР-1351-1353 

Чигиринська ремонтно-технічна станція  ф. Р-3761 

Чигиринська середня школа № 1 ім. Богдана Хмельницького   ф. Р-830 

Чигиринська середня школа № 2  ф. Р-829 

Чигиринська  сільськогосподарська однорічна школа рахівників колгоспів   ф. Р-3758 

Чигиринська центральна районна лікарня   ф. Р-880 

Чигиринське  лісництво ф. Р-1043 

Чигиринське повітове відділення радіотелеграфного агентства України ф. Р-1051 

Чигиринське повітове відділення грабарів ф. Р-2917 

Чигиринське повітове управління робітничо-селянської міліції ф. РР-995, 998-1000, 1007, 

1010 

Чигиринське районне виробниче об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського господарства ф. Р-4300 

Чигиринське районне споживче товариство ф. Р-884 

Чигиринське районне управління сільського господарства ф. Р-3759 

Чигиринське середнє шляхово-будівельне технічне училище  ф. Р-1039 

Чигиринський  лісгоспзаг ф. Р-3757 

Чигиринський маслозавод  ф. Р-782 

Чигиринський міський виконком  ф. Р-2503 

Чигиринський повітовий виконком  ф. РР-529, 987, 989, 990, 1044, 1053, 1059 

Чигиринський повітовий відділ військово-продовольчого постачання  ф. Р-1648 

Чигиринський повітовий відділ народного господарства  ф. РР-529, 2500 

Чигиринський повітовий відділ охорони здоров’я  ф. Р-2527 

Чигиринський повітовий відділ народної освіти  ф. Р-1053 

Чигиринський повітовий відділ соціального забезпечення  ф. Р-1059 

Чигиринський повітовий військомат  ф. РР-529, 1646, 2503 

Чигиринський повітовий військово-революційний комітет  ф. РР-529, 994, 1006, 2523, 3068, 

3235 

Чигиринський повітовий  земельний  відділ ф. РР-985, 1045, 1055 

Чигиринський повітовий комісаріат у військових справах  ф. РР-529, 989 

Чигиринський повітовий  фінансовий  відділ ф. Р-1057 

Чигиринський райком Добровільного товариства сприяння Армії, Авіації і Флоту  ф. Р-4415  

Чигиринський райком КП(б)У  ф. РР-802, 804-807, 811, 812, 814-816, 818, 821, 822, 854, 874, 

894, 897-900 

Чигиринський райком народного контролю ф. Р-2905 

Чигиринський райком профспілки медичних працівників ф. Р-4001 
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Чигиринський райком профспілки працівників державних установ ф. Р-4000 

Чигиринський райком профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації  

 ф. Р-4997 

Чигиринський райком профспілки працівників культури ф. Р-4302 

Чигиринський райком профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ  

 ф. Р-4414 

Чигиринський райком профспілки працівників сільського господарства ф. Р-4002 

Чигиринський районний виконком ф. РР-539, 791-795, 799-802, 805-819, 821-823, 848, 849, 

851, 854, 856, 866, 871, 873, 874, 877, 880, 883, 886, 889-891, 893-895, 897-902, 904-916, 

918-926, 928, 929, 931-934, 936, 937, 939, 941, 943, 983, 3235, 3440, 3761, 3806, 5531, 

5760, 5779 

Чигиринський районний  відділ будівництва і експлуатації  шляхів ф. Р-854 

Чигиринський районний  відділ державної допомоги багатодітним і одиноким матерям  

 ф. Р-5779 

Чигиринський районний відділ кінофікації ф. Р-890 

Чигиринський районний відділ комунального господарства ф. Р-871 

Чигиринський районний відділ культури ф. Р-874 

Чигиринський районний відділ народної освіти  ф. РР-849, 5531 

Чигиринський районний відділ охорони здоров’я ф. Р-856 

Чигиринський районний відділ сільського господарства  ф. РР-883, 912, 916, 920, 945 

Чигиринський районний відділ сільського і колгоспного будівництва  ф. Р-877 

Чигиринський районний відділ соціального забезпечення ф. Р-886 

Чигиринський районний відділ тваринництва ф. Р-866 

Чигиринський районний відділ технічних культур ф. Р-857 

Чигиринський районний  військомат ф. РР-799, 800, 804-808, 810, 811, 813, 816, 818, 821, 822, 

2405 

Чигиринський районний військово-революційний комітет  ф. Р-2502 

Чигиринський районний земельний  відділ ф. РР-793, 807, 810, 893-895, 897-902, 904-914, 

916, 918, 919, 921-929, 931-934, 936, 937, 939, 941, 943 

Чигиринський районний комітет взаємної допомоги ф. Р-1060 

Чигиринський районний комнезам ф. Р-1050 

Чигиринський районний  фінансовий  відділ ф. РР-791, 794, 810, 887 

Чигиринський районний   шляховий  відділ ф. Р-805 

Чигиринський районний   торгівельний  відділ ф. Р-889 

Чигиринський сільськогосподарський  технікум  ф. Р-848 

Чигиринський цегельний  завод ф. Р-851 

Чорнобаївська дитяча музична школа Ф. Р-5359 

Чорнобаївська районна інформаційно-обчислювальна станція держстатистики ф. РР-1087, 

2072 

Чорнобаївська  районна комісія у справах  колишніх червоногвардійців та червоних партизан 

 ф. Р-1693 

Чорнобаївська районна лікарня ф. Р-4080 

Чорнобаївська районна планова комісія  ф. Р-5250 

Чорнобаївська  центральна ощадна  каса № 3291  ф. Р-1166 

Чорнобаївське відділення сільськогосподарського банку  ф. Р-1863 

Чорнобаївське районне відділення об’єднання по виробничо-технічному забезпеченню 

сільського господарства ф. Р-4993 

Чорнобаївське районне міжгосподарське підприємство по виробництву м’яса і переробці  

кормів  ф. Р-5509 
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Чорнобаївське районне споживче товариство  ф. Р-4512 

Чорнобаївський райком  КП(б)У  ф. РР-2064, 2071, 3744 

Чорнобаївський райком народного контролю ф. Р-4513 

Чорнобаївський райком профспілки медичних працівників ф. Р-5258 

Чорнобаївський райком профспілки працівників державних установ ф. Р-4967 

Чорнобаївський райком профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації  

 ф. Р-4968 

Чорнобаївський райком профспілки працівників землі і лісу ф. Р-1697 

Чорнобаївський райком профспілки працівників культури ф. Р-5105 

Чорнобаївський райком профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ  

 ф. Р-5103 

Чорнобаївський райком профспілки працівників і службовців сільського господарства і 

заготівель ф. Р-5104 

Чорнобаївський районний архітектор ф. Р-5508 

Чорнобаївський  районний виконком ф. РР-1087, 1091, 1152, 2064, 2071, 2072, 2074, 2420, 

3744, 4080, 4081, 4512, 5102, 5257, 5259, 5260, 5360, 5508, 5509 

Чорнобаївський районний відділ культури ф. Р-5366 

Чорнобаївський районний відділ культурно-освітньої роботи ф. Р-5367 

Чорнобаївський районний відділ народної освіти ф. РР-5100, 5259, 5360, 5361 

Чорнобаївський районний відділ охорони  здоров’я ф. Р-1084 

Чорнобаївський районний відділ сільського господарства ф. РР-1152, 5256 

Чорнобаївський районний відділ сільського і колгоспного будівництва ф. Р-1088 

Чорнобаївський районний відділ соціального забезпечення  ф. РР-1092, 2067 

Чорнобаївський районний військомат  ф. РР-1114, 2064, 2067, 2072, 2074 

Чорнобаївський районний фінансовий  відділ ф. Р-1091 

Чорнявське лісництво ф. Р-406 

Чугуївський районний виконком  ф. Р-78 

 

 

Шабельницька волосна  земська  управа  ф. Р-2473 

Шабельницька  неповна середня школа ф. Р-825 

Шабельницький волосний виконком  ф. Р-986 

Шабельницький волосний військомат ф. Р-989 

Шандрівська професійна школа ф. Р-148 

Шахтоуправління «Ватутінське»  ф. Р-4100 

Шевченківська восьмирічна школа-інтернат ф. Р-5226 

Шевченківська окружна військова нарада ф. Р-4440 

Шевченківська окружна інспектура праці ф. Р-4462 

Шевченківська окружна продовольча комісія ф. Р-2832 

Шевченківська окружна спілка кустарно-промислової кооперації ф. Р-323 

Шевченківська окружна цекрковна рада Української автокефальної православної церкви   

 ф. Р-442 

Шевченківська райкоопінспілка  ф. Р-1704 

Шевченківська райспоживспілка ф. Р-270 

Шевченківська (Корсунська) окружна інспектура охорони здоров’я ф. Р-132 

Шевченківська (Корсунська) окружна інспектура соціального забезпечення ф. Р-126 

Шевченківська (Корсунська) окружна планова комісія ф. Р-66 

Шевченківська (Корсунська) окружна податкова комісія ф. Р-130 

Шевченківська (Корсунська) окружна судово-земельна комісія ф. Р-135 
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Шевченківська (Черкаська) контрольна комісія робітничо-селянської інспекції ф. Р-134 

Шевченківська (Черкаська) окружна інспектура народної освіти ф. РР-131, 209, 211, 253 

Шевченківська (Черкаська) окружна інспектура охорони здоров’я ф. РР-133, 233 

Шевченківська (Черкаська) окружна інспектура соціального забезпечення ф. Р-127 

Шевченківська (Черкаська) окружна комісія по обліку колишніх червоних партизан і 

червоногвардійців ф. Р-2141 

Шевченківська (Черкаська) окружна контора державного страхування ф. Р-356 

Шевченківська (Черкаська) окружна планова  комісія ф. Р-65 

Шевченківська (Черкаська) окружна рада профспілок  ф. РР-235, 256, 977 

Шевченківська (Черкаська) окружна спілка кустарно-промислових товариств  ф. Р-355 

Шевченківська (Черкаська) окружна спілка споживчих кооперативних товариств ф. Р-345 

Шевченківське кущове об’єднання шкіл № 7 ф. Р-5365 

Шевченківське окружне відділення Всеукраїнського товариства земельного влаштування 

трудящих євреїв  ф. Р-378 

Шевченківське окружне відділення профспілки працівників зв’язку ф. Р-2792 

Шевченківське окружне відділення профспілки працівників шкіряної промисловості  

 ф. Р-3250 

Шевченківське окружне кооперативно-виробниче об’єднання інвалідів ф. Р-1064 

Шевченківське окружне профбюро  ф. РР-238, 239, 241, 245, 254, 255 

Шевченківське окружне статистичне бюро  ф. Р-2261 

Шевченківське (Корсунське) окружне  бюро профспілок  ф. Р-234 

Шевченківське (Корсунське) окружне  відділення профспілки медичних працівників   

 ф. Р-132 

Шевченківське (Корсунське) окружне  відділення профспілки працівників комунального 

господарства  ф. Р-526 

Шевченківське (Корсунське) окружне  статистичне  бюро  ф. Р-508 

Шевченківське (Корсунське) окружне  управління міліції і розшуку  ф. РР-66, 186 

Шевченківське (Черкаське) окружне  архівне управління  ф. РР-184, 228 

Шевченківське (Черкаське) окружне  відділення профспілки будівельних працівників   

 ф. Р-255 

Шевченківське (Черкаське) окружне  відділення профспілки працівників деревообробної 

промисловості  ф. Р-460 

Шевченківське (Черкаське) окружне  відділення профспілки працівників  мистецтва ф. Р-252 

Шевченківське (Черкаське) окружне  відділення профспілки працівників  місцевого 

транспорту ф. Р-256 

Шевченківське (Черкаське) окружне  відділення профспілки працівників  швейної 

промисловості ф. Р-254 

Шевченківське (Черкаське) окружне  міжсоюзне бюро інженерно-технічних працівників  

 ф. Р-235 

Шевченківське (Черкаське) окружне  правління товариства «Друзі дітей» ф. Р-263 

Шевченківський  гідромеліоративний технікум  ф. Р-5353 

Шевченківський літературно-меморіальний музей Т.Г.Шевченка  ф. Р-5227 

Шевченківський окружний виконком ф. РР-279, 3250 

Шевченківський окружний відділ Всеросійської профспілки працівників землі і лісу  

 ф. Р-2753 

Шевченківський окружний відділ ЗАЦС  ф. Р-186 

Шевченківський окружний відділ комунального господарства   ф. Р-4461 

Шевченківський окружний відділ народної освіти  ф. РР-436, 1032 

Шевченківський окружний відділ профспілки працівників мистецтва  ф. Р-2756 
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Шевченківський окружний відділ профспілки працівників народного харчування  ф. Р-2754 

Шевченківський окружний відділ соціального забезпечення  ф. Р-185 

Шевченківський окружний комітет допомоги жертвам  інтервенції  ф. Р-2743 

Шевченківський окружний комітет КП(б)У   ф. РР-185, 253 

Шевченківський окружний комітет профспілки працівників землі і лісу  ф. Р-2550 

Шевченківський окружний комітет профспілки працівників харчової промисловості   

 ф. Р-2817 

Шевченківський повітовий виконком  ф. РР-185, 274 

Шевченківський повітовий відділ Всеросійської профспілки працівників землі і лісу   

 ф. Р-2799 

Шевченківський повітовий відділ народної освіти  ф. Р-148 

Шевченківський (Богуславський) повітовий відділ охорони здоров’я ф. Р-146 

Шевченківський (Корсунський) окружний адміністративний відділ ф. Р-148 

Шевченківський (Корсунський) окружний виконком ф. РР-66, 70, 130, 132, 135, 155, 185, 186, 

475 

Шевченківський (Корсунський) окружний земельний відділ ф. РР-66, 135, 185 

Шевченківський (Корсунський) окружний комнезам ф. РР-155, 162, 475 

Шевченківський (Корсунський) окружний фінансовий  відділ ф. РР-70, 130 

Шевченківський (Корсунський) повітовий  відділ  соціального забезпечення  ф. Р-145 

Шевченківський (Черкаський) окружний адміністративний відділ ф. Р-375 

Шевченківський (Черкаський) окружний виконком ф. РР-65, 67, 76, 81, 127, 133, 183, 184, 

254, 374, 375, 399 

Шевченківський (Черкаський) окружний  відділ  місцевого господарства  ф. Р-458 

Шевченківський (Черкаський) окружний відділ  праці ф. Р-128 

Шевченківський (Черкаський) окружний  відділ профспілки працівників комунального 

господарства ф. Р-257 

Шевченківський (Черкаський) окружний  відділ профспілки працівників освіти ф. Р-253 

Шевченківський (Черкаський) окружний  відділ профспілки радянський і торгівельних 

службовців  ф. Р-459 

Шевченківський (Черкаський) окружний  відділ торгівлі ф. Р-374 

Шевченківський (Черкаський) окружний земельний відділ ф. РР-67, 136, 399 

Шевченківський (Черкаський) окружний комнезам ф. РР-153, 159-161, 174, 184 

Шевченківський (Черкаський) окружний комітет по боротьбі з безробіттям ф. Р=374 

Шевченківський (Черкаський) окружний комітет по охороні пам’ятників старовини, 

мистецтва та природи  ф. Р-131 

Шевченківський (Черкаський) окружний комітет профспілки «Харчесмак» ф. Р-2144 

Шевченківський (Черкаський) окружний кооперативний комітет ф. Р-350 

Шевченківський (Черкаський) окружний фінансовий  відділ ф. РР-65, 76, 129, 180, 184 

Шелепухське кооперативне товариство  ф. Р-128 

Шелепухський волосний виконком ф. Р-116 

Шендерівська професійно-технічна школа ф. Р-215 

Шендерівська земське двукласне училище ф. Р-496 

Шендерівський волосний виконком  ф. Р-117 

Шендерівський волосний революційний комітет ф. Р-5633 

Шляхово-експлуатаційна дільниця управління автошляхів Київ-Одеса-Ізмаїл ф. Р-2412 

Шовкорадгосп «Григорівський» Канівського району ф. Р-5389 

Шполянська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа-інтернат ф. Р-4516 

Шполянська державна нотаріальна контора ф. Р-181 
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Шполянська державна станція по племінній роботі і штучному осіменінню  

сільськогосподарських  тварин ф. Р-5078 

Шполянська дитяча музична школа ф. Р-4681 

Шполянська меблева фабрика ф. Р-2308 

Шполянська машинно-тракторна станція  ф. Р-2323 

Шполянська районна інспектура держстатистики  ф. Р-2173 

Шполянська районна планова комісія ф. Р-2291 

Шполянська ремонтно-технічна станція ф. Р-3947 

Шполянська середня загальноосвітня трудова школа № 1 з виробничим навчанням ф. Р-4517 

Шполянська центральна районна лікарня ф. РР-2843, 3569 

Шполянське лісництво ф. Р-2767 

Шполянське районне виробниче  колгоспно-радгоспне управління сільського господарства 

ф.РР-3615, 3950 

Шполянське  районне об’єднання «Сільгосптехніка» ф. Р-3948 

Шполянське  районне споживче товариство  ф. Р-2188 

Шполянський волосний виконком ф. Р-118 

Шполянський волосний революційний комітет  ф. Р-118 

Шполянський міський  виконком ф. Р-2317 

Шполянський міський відділ комунального господарства  ф. Р-2318 

Шполянський молочний завод ф. РР-2307, 2713 

Шполянський нафтовий склад  ф. Р-2851 

Шполянський райком КПУ ф. Р-4681 

Шполянський райком народного контролю ф. Р-3956 

Шполянський райком профспілки медичних працівників ф. Р-4682 

Шполянський райком профспілки працівників державних установ ф. Р-5374 

Шполянський райком профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації  

 ф. Р-4683 

Шполянський райком профспілки працівників  культури ф. Р-4322 

Шполянський райком профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ  

 ф. Р-3957 

Шполянський райком профспілки працівників і службовців сільського господарства і 

заготівель  ф. Р-3951 

Шполянський районний архітектор ф. Р-5224 

Шполянський районний виконком  ф. РР-2158-2161, 2163-2165, 2169, 2182, 2267, 2268, 2270, 

2278, 2279, 2283, 2285, 2287, 2288, 2291, 2297, 2299, 2325, 2843-2845, 2847, 2849, 2850, 

2852, 2859, 3230, 3233, 3531, 3615, 3950, 4183, 4185, 4518, 4681 

Шполянський районний відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг ф. Р-2844 

Шполянський районний відділ культури  ф. Р-2182 

Шполянський районний відділ культурно-освітніх установ  ф. Р-5706 

Шполянський районний відділ народної освіти   ф. РР-2292, 4196 

Шполянський районний відділ охорони здоров’я  ф. Р-2192 

Шполянський районний відділ сільського і колгоспного будівництва  ф. Р-2325 

Шполянський районний відділ соціального забезпечення  ф. Р-2290 

Шполянський районний військомат  ф. РР-2160, 2163 

Шполянський районний земельний  відділ  ф. РР-2267, 2268, 2270, 2278, 2283, 2285, 2287, 

2288, 2299 

Шполянський районний партійний комітет  ф. Р-151 

Шполянський районний секретаріат профспілок  ф. Р-239 

Шполянський районний  торгівельний  відділ  ф. Р-2295 
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Шполянський районний фінансовий   відділ  ф. Р-2845 

Шполянський цукровий завод (комбінат)   ф. РР-267, 1065 

Шрамківська районна інспектура  держстатистики  ф. Р-1971 

Шрамківська районна лікарня ф. Р-5561 

Шрамківська районна планова комісія  ф. Р-5506 

Шрамківська районна спілка споживчих товариств  ф. Р-1964 

Шрамківська середня школа-інтернат  ф. Р-5610 

Шрамківський  бурякорадгосп ф. Р-2089 

Шрамківський райком КП(б)У  ф. РР-1679, 1997, 5306, 5307, 5319 

Шрамківський районний виконком  ф. РР-1679, 1962-1964, 1968, 1997, 2007, 2009, 2014, 2016, 

2018, 4590, 5009, 5013, 5306, 5307, 5319, 5320, 5346, 5347, 5414, 5415, 5417, 5418, 5424, 

5426, 5430, 5561, 5770 

Шрамківський районний відділ культури ф. Р-5347 

Шрамківський районний відділ культурно-освітньої роботи ф. Р-5346 

Шрамківський районний відділ народної освіти ф. Р-1968 

Шрамківський районний відділ охорони здоров’я ф. Р-1961 

Шрамківський районний відділ по будівництву в колгоспах ф. Р-5430 

Шрамківський районний відділ соціального забезпечення  ф. Р-3244 

Шрамківський районний державний архів ф. Р-4590 

Шрамківський районний земельний відділ ф. РР-1970, 1997, 2007, 2014, 2016 

Шрамківський районний торгівельний відділ ф. Р-5770 

Шрамківський районний фінансовий відділ ф. Р-5009 

Шрамківський цукровий комібнат  ф. Р-2089 

Штаб  Побережанської районної дільниці по боротьбі з бандитизмом Чигиринського повіту 

ф. Р-990 

Штаб цивільної оборони Черкаської області і міста Черкаси ф. Р-4582 

Штаб Чигиринського гарнізону Червоного козацтва ф. Р-2523 

Шубиноставський насінневий радгосп «50-річчя Жовтня» ф. Р-4538 

 

 

 

Щербинівська  сільська  управа (старостат)  ф. Р-1831 

 

 

 

Яблунівське  сільське  товариство  взаємної допомоги  ф. Р-177 

Яблунівський волосний виконком ф. Р-119 

Яблунівський сільський комнезам ф. Р-95 

Ярошівська  економія Ярошівського цукрового комбінату ф. Р-2729 

Ярошівський цукровий комбінат  ф. Р-423 
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ІМЕННИЙ    ПОКАЖЧИК 

 

Абдула  Є.П.,  ф. Р-20 

Антонов-Овсієнко, командувач Українським  фронтом   ф.Р-1667 

Артеменко М.М.,  академік  ф. Р-5645 

 

Балашова,  поміщиця  ф. Р-2478  

Береговий Ф.Г., Герой Соціалістичної праці  ф. Р-2660  

Березовський О.О.,  архівіст   ф. Р-5549 

Білявцев  А.Ю.,   ф. Р-2142 

Бобринські,  графи   ф. РР-111, 207, 2478 

Богунський,  ф. Р-1667 

Бондаренко Н.С.,   ф. Р-5901 

Брайченко М.С.,  краєзнавець  ф. Р-3434 

Браницька, графиня   ф Р-498 

Брацюк Н.І.,  інспектор  училища  ф. Р-525 

Бродський, купець  Ф. Р-507 

Будь  В.Ю., червоноармієць  ф. Р-4444 

Бушин М.І.,  професор  ЧДТУ  ф Р-5945 

 

Вакка  Б.О., член генеалогічних і геральдичного товариств у Москві  ф Р-5905  

Вакки – рід,  ф. Р-5905 

Варавва  Г.П. (В.Скоблик), український культурний діяч, письменник  ф. Р-5958 

Варавва (Олекса Кобець),  український культурний діяч, письменник  ф. Р-5958 

Вердинський Н.Г., власник лісопильного заводу  ф. Р-376 

Власов,  ф. Р-2066 

 

Гайдар  А.П., 

Гутлер 

Гончаренко В.А., поет, краєзнавець  ф. Р-5791 

Гончаренко І.А.,  дочка поета  ф. Р-5791 

Гончаренко Л.В., дочка поета  ф. Р-5791 

Гончаров, ватажок  банди  ф. Р-1726 

Горбонос  З.В., Герой Соціалістичної праці   ф. Р-2660 

Горідько,  мешканка с. Мліїв  ф. Р-312 

Городинець І.С.,  краєзнавець  ф. Р-5950 

Григорьєв,  ватажок банди  ф. РР- 267, 529 

Гроссе  І.К.,  власник  чавуноливарного заводу  ф. Р-376 

Губський Б.В., народний депутат України  ф. Р-5945 

Гудима  Г.О., заслужений лікар  УРСР  ф. Р-5399 

 

Даміан,  патріарх  ф. Р-314 

Демченко І.А.,  краєзнавець  ф. Р-5629 

Денікін, 

Дробницький Г.П., Герой Соціалістичної Праці  ф. Р-2660 

Дубковецький Ф.І., двічі Герой Соціалістичної Праці  ф. Р-2488 

 

Іван  Ле  (Мойся  Іван Леонтійович),  письменник  ф. Р-1667 
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Ігор,  епископ  Уманський  ф. Р-15 

Інокентій,  митрополит  Київський  і  Галицький  ф. Р-314 

Ісаєнко  М.Ф.  ф. Р-5900 

 

Калінін  М.І. 

Кирнос  Г.Т.,  бригадир  каменярів  ф. Р-2660 

Колексніченко  С.М.,  учасник ВВв  1941-45 рр.  ф. Р-5549 

Коломійченко А.І.  ф. Р-2843 

Коломійченко М.І.  ф. Р-2843 

Комарницький  М.Ф.,  краєзнавець  ф. Р-3990 

Котовський 

Курченко Х.Л.  ф. Р-20 

 

Левчик  В.М.,  Герой Соціалістичної Праці  ф. Р-2660 

Ліхцов  М.С., журналіст, поет  ф. Р-5955 

Лопухіни-Демидови, князі  ф. РР-104, 507 

 

Марченко  О.А.,  народний депутат  України  ф. Р-5846 

Матвіюк  К.І.,  колишній  викладач технікуму  ф. Р-5667 

Миколаєв,  командир  загону  ф. Р-529 

Митрофанов  Т.В.,  партизан  ф. Р-5549 

Михай,  румунський  король  ф. Р-36 

Михайло,  Екзарг  України  ф. Р-443 

Мішковський,  підпоручик  ф. Р-1868 

Мойся  Іван  Леонтійович (Іван Ле),  письменник  ф. Р-1667 

 

Найден  (Ворошилов),  журналіст  ф. Р-5626 

Негода  М.,  поет  ф. Р-534 

Недоля-Гончаренко Л.В., поет  ф. Р-5470 

Нестеренко  Т.Т.,  персональний пенсіонер  ф. Р-2328 

Нехорошев  С.С.,  фольклорист  ф. Р-5585 

Наколаєв  ф. Р-2771 

 

Олександрук  А.К.,  краєзнавець  ф. Р-5900 

Онищенко (Любченко)  В.Н., краєзнавець  ф. Р-5901 

Оніпченко В.П.,  доцент  ф. Р-5874 

Орлов,  ватажок  банди  ф. Р-1726 

Остроус  В.В., член першої біржової артілі  ф. Р-2470 

 

Падалка  І.І.,  художник  ф. Р-5950 

Пашков І.С.  ф. Р-4456 

Подобєдов С.М., народний депутат України   ф. Р-5850 

Пономаренко М.Ф., краєзнавець  ф. РР-5428, 5900 

Порт  Ю.О.,  власник  майстерні  ф. Р-1749 

Портянко  О.А.,  краєзнавець  ф. Р-5792 

Постолака  В.Г.,  композитор  ф. Р-5791 

Пресняков  О.П.,  професор  ф. Р-5844 

Пшеничний  М.І.  ф. Р-5900 
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Родомський  С.Ю.,  секретар  обкому КПУ  ф. Р-2547 

Роєнко  В.Г., народний депутат України  ф. Р-5853 

Роман  О.П., Герой Радянського  Союзу  ф. Р-5549 

Рубін С.С., заслужений  діяч науки  ф. Р-5574 

 

 

 

Сахнієнко К.М., селянин  ф. Р-1571 

Сахновський О.,  власник майстерні  ф. Р-511 

Сень  А.Т.,  військовополонений  ф. Р-1844 

Сердюк  А.В.,  краєзнавець  ф. Р-5662 

Сизоненко  Г.С.,  доцент  ф. Р-5704 

Сизоненко Ф.Я.,  доцент  ф. Р-5704 

Симиренки – купці, промисловці, меценати  ф. Р-5799 

Симиренко  В.Л.   ф. Р-5799 

Симиренко  В.Ф.   ф. Р-5799 

Симиренко Л.П.    ф. Р-5799 

Симиренко  М.П.  ф. Р-5799 

Симиренко –Міхаеліс Т.Л.  ф. Р-5799 

Симиренко О.М.  ф. Р-5799 

Симиренко-Торп Т.В.  ф. Р-5799 

Симиренко  Ф.С.   ф. Р-5799 

Симоненко В.А., поет  ф. РР-5627, 5630 

Сирота  М.Д., народний депутат України  ф. Р-5845 

Скляренко Семен, письменник  ф. Р-5428 

Степанець  В.С.,  журналіст  ф. Р-5904 

Стефанович  В.А.,  краєзнавець-археолог  ф. Р-5586 

Столяров  І.С.,  власник майстерні  ф. Р-440 

Субботін  А.П.,  Герой Радянського Союзу  ф. Р-5519 

Субботін С.П., Герой Радянського Союзу  ф. Р-5519 

Суденко Г.Є., учасник ВВв  1941-45 рр.  ф. Р-5549 

Сухомлин-Маняко Галина, українська поетеса  ф. Р-5791 

 

Тканко О.В.,  доцент  ф. Р-5626 

Ткаченко, військовий комісар  ф. Р-358 

Ткаченко О.М., народний депутат України  ф. Р-5837 

Толмачов М.Г., учасник ВВв 1941-45 рр.  ф. Р-5549 

 

Уваров,  ватажок  банди  ф. Р-188 

 

Філіпов  О.М., колишній міністр освіти УРСР  ф. Р-2429 

 

Хаврусь С.П., заслужений працівник культури України ф. Р-5791 

Халевський П.Ю., власник майстерні  ф. Р-390 

Хмельницький І.О., учасник ВВв 1941-45 рр.  ф. Р-5549 

Храбан Г.Ю.,  краєзнавець  ф. Р-5624 

Хропалі-родина  ф. Р-5799 

 

Черняховський 
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Шамрай  Ф.І., червоноармійєць  ф. Р-188 

Шарапанюк І.М.Ю голова товариства жертв незаконних репресій  ф. Р-5663 

Шевченко Т.Г. 

Ширінкін М.І., майстер деревопластики  ф. Р-5849 

Шпанка О.Ф.    ф. Р-4458 

Шуляковський, власник маєтку  ф. Р-2840 

 

Юхимець О.Ф.,  народний депутат України  ф. Р-5847 

Ющенко В.А., Президент України  ф. Р-5977 

Якименко Г.М.,  перший директор архіву  ф. Р-5628 

Янукович В.Ф., кандидат на пост Президента України  ф. Р-5977 

Яхненки-родина   ф. Р-5799 

Яцковський  К.Я.,  єпископ   ф. Р-314 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ   ПОКАЖЧИК 

 

 

Аврамівка, с., Христинівський р-н, Черкаська обл.  (с., Монастирищенський р-н, Черкаська 

обл.)  ф. РР-2123, 4075 

Австрія   ф. Р-5668 

Австро-Венгрія  ф. Р-496 

Адамівка, с., Жашківський р-н, Київська обл. (с., Жашківський р-н, Черкаська обл.) ф. Р-3354 

Адамівка, с., Чигиринський р-н, Черкаська обл., (у 1960р. виключено з облікових даних)   

 ф. РР-823, 910 

Андріївка, хут., Драбівський р-н, Полтавська обл. (Гай, с., Драбівський р-н, Черкаська обл.)  

ф. Р-1858 

Андріївка, с., Ковалівський р-н, Полтавська обл. (Гай, с., Драбівсткий р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-1815, 5307 

Антипівка, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., Золотоніський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-748, 1840, 2974, 3804, 5067 

Антонівка, с., Буцький р-н, Черкаська обл. (Буки, с., Маньківський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-4805, 5129 

Антонівка, с., Мокрокалигірський р-н, Київська обл. (с., Шполянський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-1301, 1317, 3205, 3227 

Антонівка, с., Тальнівський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-1543, 2871 

Антонівка, с., Ладижинський р-н, Київська обл. (с., Уманський р-н, Черкаська обл.)   

 ф. РР-3099, 3966, 3974, 3975, 5726 

Антоніна, с., Монастирищенський р-н, Вінницька обл. (р-н, Черкаська обл.)  ф. Р-4074 

Аполянка,  с., Бабанський р-н, Черкаська обл. (с., Уманський р-н, обл.) ф. РР-3082, 4646 

Афганістан  ф. Р-5666 

Ашанівка, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., Драбівський р-н, Черкаська обл.)   

 ф. Р-4257 

 

 

Бабанка, с., Бабанський р-н, Київська обл. (с., Уманський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3076, 

3077, 3092-3096, 3506, 3960, 3964, 3989, 4083, 4085, 4087, 4090, 4386, 4391, 4397, 

5235, 5433, 5821, 5827 

Бабанський р-н, Київська обл. (р-н, Черкаська обл. – ліквідований у 1959р.)  ф. РР-3076, 3079, 

3080, 3082, 3085, 3088, 3089, 3092-3096, 3098, 3102-3104, 3689-2693, 3712,3714, 3716-

3722, 3960, 3964, 3973, 3976, 3979-3987, 4083, 4085, 4087, 4089, 4090, 4094-4097, 

4386, 4391, 4397, 4643, 4644, 5235, 5433, 5710, 5711, 5731, 5741, 5810, 5821 

Багачівка, с., Звенигородський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3480, 4227, 4228 

Багачівка, с., Христинівський р-н, Черкаська обл.  ф. Р-3878 

Багва, с., Буцький р-н, Київська обл. (с., Маньківський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3134, 3154, 

4719, 4934, 4941, 5138 

Байбузи, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Черкаський р-н, Черкаська обл.)  ф. РР-122, 

407, 1954, 3397 

Бакаєве, с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-1117, 1133 

Бакаївка, с-ще, Золотоніський р-н, Полтавська обл. (Золотоноша, м., Черкаська обл.)  

 ф. Р-1861 

Балаклія, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Смілянський р-н, Черкаська обл.)  ф. РР-67, 

105, 300, 338, 2551, 2725, 3851, 4817, 4819, 4821, 5675-5677 

Балакліївський р-н, Черкаський окр. (ліквідований у 1928р.)  ф. РР-270, 338, 342, 447 
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Баландине, с., Кам’янський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1014, 

1039, 3020, 3342, 3603, 3604, 3608, 3764 

Бандурове, с., Кам’янський р-н, Черкаський окр.  ф. Р-1028 

Бачкурине, с., Монастирищенський р-н, Вінницька обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2124, 

4640, 5107, 5621 

Баштечки, с., Жашківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3146, 3346, 3347, 

3364, 3370 

Безбородьки, с., Драбівський р-н, Черкаська обл.,  ф. Р-3468 

Безпальче, с., Золотоніський пов., Полтавська губ. (с., Драбівський р-н, Черкаська обл.)   

 ф. РР-1726, 1821, 1866, 4296, 5289, 5308-5312, 5613, 5950 

Безпечна, с., Маньківський р-н, Черкаська обл. (с., Жашківський р-н, обл.) ф. РР-3925, 5206, 

5207 

Березань, м.,  ф. Р-1668 

Березине, с-ще, Жашківський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3159, 3160 

Березівка, с., Маньківський р-н, Черкаська обл., ф. РР-4802, 5130 

Березняки, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Смілянський р-н, Черкаська обл.)   

 ф. РР-231, 363, 365, 29920, 4132, 4137 

Березняки, с., Черкаський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.)  ф. РР-62, 2576, 2585 

Бересняги, с., Канівський р-н, Черкаська обл.  ф. Р-3695 

Берестовець, с., Уманський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-1387, 1610 

Беринка, с., Буцький р-н, Київська обл. (Лісове, с., Тальнівський р-н, Черкаська обл.)   

 ф. РР-3713, 4570 

Беркозівка, с., Канівський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-89, 5339 

Бидгощ, м.,  ф. Р-5945 

Бирлівка, с., Ковалівський р-н, Полтавська обл. (с., Драбівський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-1680, 1692, 1777, 1782, 1817, 1976, 1988, 2009, 2015, 5403, 5412, 5934 

Біла Церква, ст., Київська губ. (м., Київська обл.) ф. Р-2815 

Білашки, с., Тальнівський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-1516, 1549 

Білозір’я, с., Смілянський р-н, Київська обл. (с., Черкаський р-н, Черкаська обл.)  ф. РР-3125, 

3436, 5894-5896 

Білозір’я, с., Черкаський р-н, Київська обл. (Яснозір’я, с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-47, 61, 

418, 476, 2348-2350, 2598, 3437, 4116 

Білоусівка, с., Золотоніський пов., Полтавська губ. (с., Драбівський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-1249, 1252, 1264, 1271, 1286, 1724, 1783, 1786, 1865, 4032, 5012, 5768 

Більки, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (Ленінське, с., Чорнобаївський р-н, Черкаська 

обл.)  ф. Р-3675 

Біро-Біджан  ф. Р-378 

Бобринська, с., Черкаський пов., Київська губ.  ф. РР-2546, 2741, 2757, 2863 

Бобриця, с., Канівський пов., Київська губ. (с., Канівський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-491, 

2402, 3406, 4974, 5271, 5273 

Богдани, с., Гельмязівський р-н, Полтавська обл. (с., Золотоніський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-3253, 4239, 5909 

Богданівка, с., Ковалівський р-н, Полтавська обл. (с., Яготинський р-н, Київська обл.)  

 ф. Р-2560 

Богодарівка, с., Ковалівський р-н, Полтавська обл.  ф. Р-1781 

Богодухівка, с., Чорнобаївський р-н, Полтавськи обл. (с., р-н, Черкаська обл.)  ф. РР-1086, 

1094, 1130, 1135, 1139, 1143, 1153, 1156, 3656-3658, 4078, 5407 

Богуслав, м-ко, Богуславський пов., Київська губ. (м., Київська обл.) ф. РР-146, 148, 190, 280, 

443, 480, 2147, 2868 
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Богуславець, с., Золотоніський р-н, полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-684, 732, 

744, 749, 1773 

Богуславський пов., Київська губ. (Богуславський р-н, Київська обл.) ф. РР-185, 189, 191, 276, 

288, 293, 306, 398, 443, 473, 480, 720 

Бойківщина, с., Драбівський  р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1240, 1263, 

1281 

Болгарія  ф. Р-4141 

Бондарівка, хут., Шрамківський р-н, Полтавська обл. (с., Драбівський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. Р-5306  

Боровикове, с., Вільшанський р-н, Київська обл. (с., Звенигородський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-3503, 4112-4114 

Боровиця, с., Чигиринський пов., Кременчуцька губ. (с., Чигиринський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-798, 832, 896, 909, 920, 983, 1038, 1048 

Босівка, с., Лисянський р-н, Черкаська обл., ф. РР-3546, 5160, 5643 

Босівка, с., Христинівський р-н, Черкаська обл. (Зоряне, с., р-н, обл.) ф. РР-4051, 4610 

Ботвинівка, с., Христинівський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-4059, 4060, 4919 

Боярка, с., Лисянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3038, 3039, 3058, 3544 

Брідок, с., Лисянський р-н, Київська обл. (Боярка, с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-544, 3049 

Броварки, с., Гельмязівський р-н, Полтавська обл. (с., Золотоніський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-5801, 5803 

Бровахи, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-2994, 3318 

Бродецьке, с., Катеринопільський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-2955, 5177 

Бубнівська Слобідка, с., Гельмязівський р-н, Полтавська обл. (с., Золотоніський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-3810-3812, 3823, 3824, 4563 

Бубное, с-ще, Золотоніський р-н, Полтавська обл. (у 1968р. виключене з облікових даних) 

 ф. РР-1830, 4564 

Буда-Бровахівська, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) 

 ф. Р-3279 

Буда-Макіївка, с., Смілянський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3264, 5087 

Буда-Орловецька, с., Городецький р-н, Черкаська обл.  ф. РР-2362, 2455 

Будище, с., Звенигородський пов., Київська губ. (с., Звенигородський р-н,  Черкаська обл.) 

 ф. РР-510, 3481, 4874, 5629 

Будище, с., Лисянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3540, 4537, 5146, 

5169 

Будище, с., Черкаський  р-н, Черкська обл. ф. РР-1926, 2478, 5255, 5684 

Будки, с., Смілянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4307, 5093 

Бужанка, с., Звенигородський  пов., Київська губ. (с., Лисянський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-472, 3030, 4162, 4439, 5144, 5145 

Бужин, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (у 1960р.  виключене з облікових даних) 

 ф. РР-797, 900 

Бузівка, с., Жашківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1617, 1619, 3167, 

3894-3896, 3908 

Бузуків, с., Черкаський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-326, 2338, 2353 

Бузьки, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (у 1960р. виключене з облікових даних) 

 ф. РР-1196, 2050 

Буки, м-ко, Уманський окр., Київська губ. (с., Маньківський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2837, 

4712, 4714, 4801, 4810, 4812, 4814, 4949, 5132, 5133, 5136, 5137, 5143, 5234, 5394 

Бурдоносів, хут., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (у 1958р. виключений з облікових 

даних)  ф. РР-1803, 4277 
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Бурти, с., Шполянський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-2163, 2281 

Буцький р-н, Київська обл. (р-н, Черкаська обл., у 1959р. ліквідований)  ф. РР-3713, 3731, 

4570, 4686, 4701, 4712, 4714, 4803, 4810, 4812, 4814, 4936, 4937, 4939-4941, 4949, 

5129, 5132-5135, 5143, 5147, 5234, 5383-5386, 5394, 5402, 5649, 5650 

Бучак, с., Канівський р-н, Черкаська обл.  ф. Р-3412 

 

 

 

Валява, с., Городищенський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2394, 2395, 2456 

Василиця, с., Черкаський р-н, Київська обл. (Дахнівка, с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-41, 557, 

1614 

Васильків, с., Шполянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-86, 2164, 2274, 

3217, 3219-3221, 3225 

Васютинці, с., Золотоніський пов., Кременчуцька губ. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-1200, 1210, 1812, 2072, 2252, 2259, 2492,  3651, 3652 

Ватутіне, м., Звенигородський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3486, 3487, 3498, 4100, 4101, 4542, 

5099, 5401 

Велика Бурімка, с., Чорнобаївський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1093, 

1118, 1119, 1127, 1146, 1159, 3258, 3654 

Велика Севастьянівка, с., Христинівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-4891-4895, 4900, 4901, 5002 

Велика Яблунівка, с., Смілянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4139, 4824 

Великий Хутір, с., Золотоніський р-н, Полтавська об. (с., Драбівський р-н, Черкаська обл.) ф. 

РР-674, 5017, 5018, 5020-5026, 5935 

Великі Канівці, с., Чорнобаївський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1111, 

1121, 1124, 1126, 5102 

Вербівка, с., Вільшанський р-н, Київська обл. (с., Городищенський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-3247, 3641, 4176, 4180, 5594 

Вербівка, с., Кам’янський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1041, 3009, 

3771 

Вербовець, с., Катеринопільський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3566, 5657 

Вербувата, с., Христинівський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3876, 4998 

Вергуни, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Черкаський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-298, 

524, 551, 1925, 1955, 5192, 5690 

Вереміївка, с., Градизький р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-2883, 2887-2890, 2903, 4995, 5101 

Верещаки, с., Лисянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3536, 5149 

Верхнячка, с., Уманський пов., Київська губ. (смт., Христинівський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-2526, 2831, 3875, 3880, 4449, 4883, 5003, 5208 

Верщаці, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-799, 903, 

906, 939, 5634 

Вершина-Згарська, с., Драбівський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1246, 

1270, 1279, 5774 

Веселий Кут, с., Тальнівський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-1510, 1564 

Веселий Кут, с., Шполянський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-1321, 3223 

Веселий Поділ, с., Чорнобаївський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-3740 

Веселий Хутір, с., Чорнобаївський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1086, 

1161 

Виграїв, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-2986, 3316, 3319 
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Виноград, с., Звенигородський пов., Київська губ. (с., Лисянський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-69, 2846, 3050-3053, 3056, 3548, 4160, 5161 

Витязеве, с., Мокрокалигірський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. (с., Шполянський  

 р-н, Черкаська обл.)  ф. РР-364, 1312, 3231 

Вишнопіль, с., Тальнівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2872, 5118 

Війтівка, с., Уманський р-н, Київська обл. ф. РР-1362, 1605 

Вікнине, с., Мокрокалигірський р-н, Київська обл. (с., Катеринопільський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-1306, 1314, 2958 

Вікторівка, с., Маньківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4509, 4923 

Вікторівка, с., Христинівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4758, 4915 

 

Вільхи, с., Золотоніський р-н, Полтавська об. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-758, 1851, 2977, 

4247, 5058 

Вільховець, с., Звенигородський пов., Київська губ. (с., Звенигородський р-н, Черкаська обл.) 

ф. РР-311, 1637-1642, 2763, 3434, 5404, 5405, 5820, 5833, 5834 

Вільшана, м-ко, Звенигородський пов., Київська губ.(смт., Городищенський р-н, Черкаська 

обл.)  ф. РР-77, 241, 269, 290, 481, 498, 3446-3450, 3639, 4175, 4650, 5326-5329, 5331, 

5429, 5436, 5540, 5543 

Вільшана, с., р-н ім. Петровського Г.І., Шевченківський (Черкаський) окр. (смт., 

Городищенський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-161, 3246, 3451 

Вільшана-Слобідка, с., Бабанський р-н, Черкаська обл. (с., Уманський р-н, обл.( ф. РР-3089, 

3102 

Вільшанка, с., Бабанський р-н, Черкаська обл. (с., Уманський р-н, обл.) ф. РР-3085, 3973 

Вільшанка, с., Жашківський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3165, 3897 

Вільшанка, с., Христинівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-5214 

Вільшанський р-н, Київська обл., (р-н, Черкаська обл., у 1959р. ліквідований) ф. РР-77, 241, 

269, 2439, 3446, 3447, 3449, 3450, 3639, 3644, 3645, 3830, 4109, 4110, 4112, 4113, 4176, 

4180, 4203-4205, 4650, 4867-4869, 4871-4873, 5197, 5326-5329, 5331, 5429, 5436, 5518, 

5540, 5543, 5597-5599, 5601, 5782 

Вітове, с., Чигиринський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-806, 911, 5528 

Владиславчик, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3178, 3789, 5786 

Водяне, с., Шполянський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-2852, 3210, 4186 

Водяники, с., Звенигородський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3475, 4212-

4214 

Вознесенське, с., Золотоніський  пов., Полтавська губ. (с., Золотоніський р-н, Черкаська обл.) 

ф. РР-691, 1728, 3797, 3813, 5286, 5447 

Вороне, с., Маньківський р-н, Київська обл. (с., Жашківський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-3136-3138, 3387 

Воронинці, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-1193, 2056, 3741 

Воронівка, с., Вільшанський р-н, Київська обл. (с., Городищенський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР03642, 5517, 5518 

Вотилівка, с., Лисянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3545, 5244, 5245, 

5387 

Вязівок, м-ко, Черкаський пов., Київська губ. (с., Городищенський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-106, 499, 2379, 2381, 2383, 2425, 2426, 2436, 3643, 4177, 4177 
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Галаганівка, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-801, 

907, 908, 3067, 5532 

Галицьке, с., Градизький р-н, Полтавська обл.  ф. Р-5442 

Гамарня, с., Канівський р-н, Черкаська обл. (Кононча, с., р-н, обл.) ф. Р-3432 

Ганжалівка, с., Лисянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4156, 5155 

Гарбузин, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3317, 4562 

Гельмязів, с., Золотоніський пов., Полтавська губ. (Гельмязівський р-н, Полтавська обл.),   

 (с., Золотоніський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-716, 1699, 1729, 1772, 1859, 2406, 2862, 

3817, 4233-4238, 4771, 4776-4778, 5051, 5052, 5055, 5056, 5059, 5060, 5068, 5283, 

5285, 5290, 5363, 5446, 5916-5918 

 

Гельмязівський р-н, Полтавська губ. (р-н, Черкаська обл., у 1962р. ліквідований)  ф. РР-716, 

1677, 1702, 1772, 1778, 1792, 1793, 1798, 1839, 1845, 1857, 1859, 2406, 2975, 3419, 

3810, 3816, 3819, 3820, 3824, 4233-4237, 4251, 4564, 4747, 4771, 4776-4778, 4977, 

5010, 5051, 5052, 5055, 5059, 5060, 5264, 5283, 5285, 5290, 5308-5310, 5446, 5800, 

5803, 5910, 5916-5923, 5949 

Гереженівка, с., Уманський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1372, 1376, 1388, 

1415, 3516, 5737, 5957 

Геронимівка, с., Черкаський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1924, 2672, 

5193, 5890, 5898 

Гладківщина, с., Гельмязівський р-н, Черкаська обл. (с., Золотоніський р-н, обл.) ф. РР-3818, 

5653, 5805, 5920, 5956 

Глибочок, с., Тальнівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1529, 1544, 1548, 

3457, 3461 

Глинча, с., Канівський р-н, Черкаська обл.  ф. Р-3413 

Глиняна Балка, с., Шполянський р-н, Черкаська обл. ф. Р-3228 

Глушки, с., Корсунський р-н, Черкаський окр. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-178, 2990, 3298 

Гнилець, с., Вільшанський р-н, Черкаська обл. (с., Звенигородський р-н, обл.) ф. РР-3830, 

4873 

Головківка, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-805, 904, 

927, 932 

Голов’ятине, с., Смілянський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. (с., р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-103, 175, 2937, 2938, 4312 

Голяки, с., Канівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-3416 

Голяківка, с., Христинівський р-н, Черкаська обл. (Веселівка, с., р-н) ф. РР-4604, 4888 

Гончариха, с., Катеринопільський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2953, 5182-5185 

Горбані, с., Гельмязівський р-н, Полтавська обл. (с., Переяслав-Хмельницький р-н, Київська 

обл.) ф. РР-1793, 1798 

Гордашівка, с., Тальнівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1513, 1550, 

1557, 3460 

Горобіївка, с., Канівський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3422, 5697 

Городецьке, с., Уманський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1370, 1378 

Городище, м-ко, Черкаський пов.,  Київська губ. (Городищенський р-н, Шевченківський 

(Черкаський) окр., р-н ім. Г.І.Петровського, Київська обл.) (м., Черкаська обл.)  

 ф. РР-160, 376, 392, 420, 456, 463, 1071, 1073, 1077, 1754, 1756-1758, 1767, 1770, 2355, 

2363, 2369, 2373, 2378, 2428, 2439, 2441, 2444, 2448-2450, 2461, 2772, 3445, 3637, 
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3640, 3842, 3843, 4172, 4519, 4521-4523, 3649, 49959-4963, 4965, 4971, 5198, 5199, 

5332, 5334, 5512-5516, 5541, 5542, 5593, 5596, 5837, 5882, 5938, 5967 

Городище, с., Жашківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл., у 1958р. приєднане до 

м. Жашків) ф. РР-3385, 3885, 3886 

Городищенський р-н, Черкаський окр. (р-н, Черкаська обл.) ф. РР-85, 160, 388, 1754-1757, 

1759, 1760, 1767, 1770, 2104-2110, 2362, 2376, 2377, 2379,, 2381, 2383, 2384, 2386, 

2387, 2394, 2395, 2397, 2425-2427, 2436, 2440, 2454-2457, 2460, 3246-3249, 3442-3445, 

3451, 3637, 3637, 3638, 3641-3643, 3646, 3647, 3750-3754, 3842, 3862-3864, 4171, 4173, 

4174, 4177, 4179, 5333, 5511, 5517, 5588, 5594, 5595, 5780, 5781 

Городниця, с., Уманський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3681, 5814 

Городське, с., Градизький р-н, Полтавська обл. ф. Р-5358 

Градизький р-н, Полтавська обл. ф. РР-2887-2894, 2896-2901, 2903, 2912, 3678, 3679, 5358, 

5441-5443 

Гребля, с., Христинівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4058, 4920 

Гречанівка, с., Шрамківський р-н, Полтавська обл. (с., Драбівський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-5015, 5016 

Гречківка, с., Смілянський р-н, Київська обл. ф. Р-101 

Григорівка, с., Переяслав-Хмельницький р-н, Київська обл. (с., Канівський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-3708, 4981, 4983, 5389 

Грищинці, с., Канівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3410, 5269, 5270, 

5856, 5972 

Гродзеве, с., Бабанський р-н, Київська обл. (с., Уманський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3680, 

3689, 3693, 5714 

Громи, с., Ладижинський р-н, Київська обл. (с., Уманський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3682, 

3977, 3978, 5719 

Грушківка, с., Кам’янський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3010, 

3588, 3602, 3610 

Грушківка, с., Мокрокалигірський р-н, Київська обл. (с., Катеринопільський р-н, Черкаська 

обл.) ф. Р-1305 

Грушківка, с., Чигиринський пов., Кременчуцька губ. (с., Кам’янський р-н, Черкаська обл.) ф. 

Р-2497 

Гудзівка, с., Звенигородський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3828, 4211 

Гуляйгородок, с., Смілянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2935, 4306 

Гуляйка, с., Тальнівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1518, 1532 

Гуляйполе, с., Катеринопільський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-2956, 5175, 5176, 5660 

Гусакове, с., Звенигородський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3827, 4108 

Гусине, с., Градицький р-н, Полтавська обл. ф. Р-5443 

Гута-Селицька, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-93, 3310 

Гута-Стеблівська, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл. ф. Р-2983 

Гущівка, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (Вітове, с., р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-894, 915, 2261, 2392 

 

 

 

Дар’ївка, с., Таганчанський р-н, Шевченківський окр. (Мартинівка, с., Канівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-4457, 5693 

Дахнівка, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Черкаський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-393, 

438, 2478, 3859, 5395, 5889, 5901 
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Дацьки, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-110, 117, 3314, 3345 

Дача, хут., Ковалівський р-н, Полтавська обл. ф. Р-1787 

Дашуківка, с., Лисянський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3047, 4152, 5641 

Деменці, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-3439 

Демки, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (Придніпровське, с., Чорнобаївський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-1197, 1789, 2057 

Демки, с., Ковалівський р-н (Шрамківський р-н), Полтавська обл. (с., Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-1808-1810, 1975, 2002, 2005, 2017, 2023, 5422-5424, 5426, 5617 

Деньги, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-680, 764, 4259, 

4279 

Деренковець, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-301, 414, 3288, 3302, 3307, 3313 

Дзензелівка, с., Маньківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4703, 4716, 4928 

Дирдин, с., Городищенський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2104, 2427, 5588 

Дібрівка, с. Звенигородський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3552, 5156 

Дібрівка, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-5838 

Дібрівка, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-2125, 4836 

Дмитрівка, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-677, 1843, 

3796 

Дмитрушки, с., Уманський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1374, 1382, 4092, 

5713, 5824 

Добра, с., Маньківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4799, 5201 

Доброводи, с., Бабанський р-н, Київська обл. (с., Уманський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3683, 

3691, 3692, 5742, 5811 

Довгеньке, с., Тальнівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1511, 1553 

Долинка, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-2138, 5108 

Домантове, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-688, 737, 

766, 4245, 5066 

Донбас, м., ф. РР-159, 424, 799, 800, 802, 814, 2066, 2068, 2069, 2072 

Драбів, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (смт., Драбівський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. Р-707 

Драбів, с., Золотоніський пов., Полтавська губ. (смт., Драбівський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-1216-1220, 1224, 1227, 1230, 1232-1234, 1236-1238, 1244, 1259, 1261, 1269, 1275, 

1276, 1691, 1745, 1748, 1750, 1829, 1854-1856, 1864, 3242, 3245, 4026-4028, 4031, 

4033, 4297, 4487, 4488, 4588, 4591, 4769, 4770, 5005, 5007, 5008, 5011, 5071-5073, 

5223, 5298-5300, 5344, 5345, 5427, 5431, 5539 

Драбівка, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3299, 4667, 4671 

Драбівка, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл.) 

ф. Р-394 

Драбівський р-н, Полтавська обл. (р-н, Черкаська обл.) ф. РР-674, 1216-1220, 1222, 1224, 

1227, 1230, 1232-1234, 1236-1265, 1267-1286, 1608, 1674, 1685, 1691, 1714, 1745, 1775, 

1780, 1783, 1786, 1788, 1790, 1801, 1804, 1813, 1814, 1822, 1829, 1838, 1852,1854-1856, 

1864, 1865, 1975-1977,1979, 1981-1984, 1999, 2015, 2089, 3242, 3243, 3245, 3468, 4024-

4039, 4244, 4296, 4298, 4487-4489, 4588, 4591, 4769, 4770, 5005, 5007, 5008, 5011, 

5012, 5015, 5018, 5019, 5023, 5071-5073, 5223, 5298-5305, 5311-5313, 5316-5318, 5321, 

5344, 5345, 5403, 5419, 5420, 5422, 5423, 5427, 5431, 5432, 5539, 5560, 5610-5615, 

5762-5768, 5772-5774, 5776, 5930-5932, 5934, 5935 

Драбівці, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-673, 735, 752, 

762, 1853, 3814, 3822 
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Драбово-Барятинське, с., Драбівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1222, 1268 

Дубина, хут., Лисянський р-н,  Київська  обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-5379 

Дубіївка, с., Черкаський пов., Київська губ. (Смілянський р-н, Шевченківський (Черкаський) 

окр.) (с., Черкаський р-н, Черкаська обл.)  ф. РР-294, 304, 395, 2583, 3172 

Дубова, с., Бабанський р-н, Київська обл. (с., Уманський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2840, 

3985-3987, 4089, 5717, 5731, 5741 

Думанці, с., Черкаський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-80, 3631, 4992, 5897, 5912 

Дунинівка, с., Драбівський р-н, Полтавська обл. (Драбів, смт., Драбівський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-1258, 1283, 1788, 4025, 5006 

 

 

 

 

 

Єлизаветка, с., Мокрокалигірський р-н, Київська обл. (с., Катеринопільський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-1307, 1309, 1318, 3583, 3584 

Єрки, с., Катеринопільський р-н, Київська обл. (смт., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-540, 2966, 

2967, 3565 

 

 

 

 

 

Жаботин, с., Кам’янський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3014, 3765 

Жаб’янка, с., Лисянський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-4379, 5150 

Жашків,  с., Жашківський р-н, Київська обл. (м., Черкаська обл.) ф. РР-1628, 1629, 1631, 2409, 

2640, 3158, 3161, 3162, 3357-3359, 3376, 3377, 3380, 3388, 3389, 3394, 3395, 3453, 

3909-3911, 3927, 4356-4359, 4361, 4363, 4364, 4546-4551, 5526 

Жашківський р-н, Київська обл. (р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1617-1619, 1621, 1622, 1624, 1625, 

1627, 2640, 3128-3135, 3138-3155, 3157, 3159, 3160, 3164-3168, 3173, 3346-3349, 3352-

3356, 3360-3367, 3370, 3375, 3378, 3379, 3381-3387, 3390-3392, 3885-3898, 3902, 3903, 

3906-3908, 3923, 3924, 3926, 4908, 5205, 5207 

Житники, с., Жашківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3132, 3150 

Жовнине, с., Золотоніський пов., Полтавська губ. (Градизький р-н, Полтавська обл.) (с., Чор- 

 нобаївський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2884, 2891-2895, 2912, 3472 

Жовтень, с., Лисянський р-н, Київська обл. (Лисянка, смт., Лисянський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-3048, 4155 

Жорнокльови, с., Золотоніський  пов., Полтавська губ. (с., Драбівський р-н, Черкаська обл.) 

ф. РР-1866, 5010, 5313 

Журавка, с., Вільшанський р-н, Київська обл. (с., Городищенський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-3443, 3750, 5597, 5601 

Журавка, с., Златопільський р-н, Кіровоградська обл. (с., Шполянський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-3202, 3203 

Журавка, с., Шполянський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-2849, 3207 

Журжинці, с., Лисянський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3542, 5154, 5250 
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Завадівка, с., Кам’янський р-н, Кіровоградська обл. (Жаботин, с., Кам’янський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-1015, 3593, 3595, 3605, 4040 

Завадівка, с., Завадівський р-н, Шевченківський (Корсунський) окр. (с., Корсунь-

Шевченківський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-70, 2981, 3329 

Завалля, с., Монастирищенський р-н, Вінницька обл. (Монастирищенський, м., Черкаська 

обл.) ф. РР-2126, 4825 

Загородище, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-1182, 2060, 3747 

Залевки, с., Смілянський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3267, 5090 

Залізки, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл., у 1958р. виключене з 

облікових даних) ф. Р-730 

Залізнячка, с., Катеринопільський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2965, 3568 

Заліське, с., Тальнівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1528, 1531, 1535, 

3458 

Зам’ятниця, с., Чигиринський р-н, Черкаська обл., ф. РР-816, 3438 

Запоріжжя, м., ф. Р-1345 

Заріччя, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-2996, 5041, 5325 

Зарубинці, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2127, 3199 

Зарубинці, с., Переяслав-Хмельницький р-н, Київська обл. (с., Канівський р-н, Черкаська 

обл., у 1976р. виключене з облікових даних)  ф. РР-3706, 4979, 4980 

Заячківка, с., Бабанський р-н, Черкаська обл. (с., Уманський р-н, обл.) ф. Р-3079 

Заячкаівка, с., Христинівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4764, 5004 

 

Звенигородка, м., Звенигородський пов., Київська губ. (м., Черкаська обл.) ф. РР-138, 149, 

189, 191, 208, 281, 284, 287, 358, 484, 767, 1626, 1659, 2410, 2414, 2683, 2744, 2765, 

2769, 2783, 2790, 2817, 2819, 2829, 3234, 3486, 3488, 3489, 3500, 3530, 3836, 3837, 

4099, 4103, 4105-4107, 4220, 4260, 4318, 4381, 4383, 4384, 4395, 4441, 4443, 4455, 

4459, 4515, 4539-4541, 4543, 4544, 4687, 4698, 4853-4855, 4858, 4875, 4876, 5225, 

5228-5230, 5552, 5952, 5953 

Звенигородка, ст-ція, Звенигородський пов., Київська губ. (Єрки, смт., Катеринопільський  

 р-н,  Черкаська обл.) ф. Р-506 

Звенигородка, ст-ція, Уманський пов., Київська губ.  ф. Р-2833 

Звенигородський пов., Київська губ. (Звенигородський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-149, 197, 

208, 283, 289, 290, 358, 361, 362, 481, 484, 490, 498, 506, 510, 2475, 2763, 2780, 2793, 

2804, 2806, 2824, 2846, 4439 

Звенигородський р-н, Корсунський окр., Київська губ. (р-н, Черкаська обл.) ф. РР-512, 1637-

1642, 3434, 3448, 3473-3487, 3490, 3497-3499, 3501-3503, 3552, 3826-3829, 3831-3835, 

3838-3841, 4100, 4101, 4108, 4111, 4114, 4175, 4198-4202, 4206-4219, 4221-4229, 

4542,4685,4688-4697, 4852, 4856, 4857, 4859-4866, 4870, 4874, 5098, 5099, 5156, 5226, 

5227, 5353, 5401, 5404-5406, 5629, 5736, 5745-5756, 5820, 5830-5835, 5951 

Здобуток  Жовтня, с-ще, Тальнівський р-н, Черкаська обл. ф. Р-5778 

Зелена Діброва, с., Городищенський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3752-3754 

Зелений Ріг, с., Маньківський р-н, Черкаська обл. (с., Жашківський р-н, обл.) ф. РР-3368, 

3390, 3924 

Зеленьків, с., Тальнівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1512, 1547, 1560, 

3452 

Златопіль, м., Чигиринський пов., Кременчуцька губ. (с., Новомиргородський р-н, 

Кіровоградська обл.) ф. РР-1355, 2917 
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Златопільський р-н, Кіровоградська обл. (р-н, Черкаська обл., у 1959р. ліквідований)  

 ф. РР-2855, 2856, 3202, 3203, 3206, 3208, 3214, 3215 

Змагайлівка, с., Черкаський р-н, Київська обл. (Червона Слобода, с., Черкаський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-1928, 2346, 2347, 2534, 2535, 3121, 3126 

Золотоніський  окр., Полтавська губ.  ф. РР-979, 1661, 1702, 1706, 1708-1711, 1714-1719, 1721, 

1634, 1735, 1739, 1742,  1753, 2262, 3471 

Золотоніський пов., Полтавська (Кременчуцька) губ. (Золотоніський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-532, 546, 1662, 1686, 1687, 1696, 1701, 1721-1724, 1726-1730, 1732, 1736-1738, 

1740, 1748, 1866, 1868, 2259, 2547, 3472 

Золотоніський р-н, Полтавська губ. (Полтавська обл.) (р-н, Черкаська обл.) ф. РР-174, 628-

630, 635, 671-673, 675-691, 707, 729-732, 735, 737-741, 743-753, 757-760, 762-766, 768-

770, 773, 775-777, 1672, 1675, 1676, 1699, 1700, 1717, 1733, 1744, 1746, 1771, 1773, 

1776, 1779, 1802, 1803, 1805, 1820, 1828, 1830, 1831, 1834, 1837, 1840-1844, 1850, 

1851, 1853, 1861 2463, 2971-2974, 2976, 2977, 3252, 3253, 3793, 3794, 3796-3798, 3801-

3805, 3807, 3811, 3813-3815, 3817, 3818, 3821-3823, 3825, 4238-4243, 4245-4250, 4252-

4268, 4274-4279, 4563, 4772, 4774, 4780, 4985, 5017, 5020-5022, 5024-5026, 5058, 5063-

5069, 5286, 5289, 5363, 5428, 5447, 5653, 5801, 5802, 5804-5806, 5808, 5838, 5949, 5956 

Золотоноша, м., Полтавська губ. (Золотоніський пов., Кременчуцька губ.) (м., Черкаська обл.) 

ф. РР- 254, 532, 537, 546, 618-624, 626-630, 633, 635, 647, 649, 708, 715, 733, 736, 754-

756, 1662, 1663, 1667-1670, 1684, 1686, 1689, 1690, 1696, 1700-1703, 1705-1711, 1714-

1719, 1721, 1722, 1732-1743, 1746, 1747, 1749, 1750, 1752, 1753, 1820, 1828, 1868, 

1869, 2415, 2421, 2422, 2531, 2533, 2598, 2960, 3471, 4694, 3795, 3800, 3808, 3809, 

4232, 4269-4273, 4567-4569, 4721-4723, 4725-4728, 4773, 4775, 4779, 5053, 5054, 5057, 

5061, 5062, 5278-5282, 5284, 5287, 5288, 5292, 5428, 5445, 5537, 5847, 5907, 5908, 

5937, 5949, 5965 

Золотоношка, с., Драбівський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1250, 1253, 

1256, 1265, 5930, 5931 

Зорівка, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-675, 739, 741, 

4240-4243 

Зюбриха, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2128, 3179 

 

 

 

Івангород, с., Христинівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4337, 4765, 4896-4898 

Іванівка, с., Уманський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1359, 1390, 5735, 

5815 

Іванівка, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-819, 895, 

941, 3755 

Іваньки, с., Маньківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4507, 4510, 4708, 

4926, 4943, 4944, 5204 

Іваньки, с., Уманський р-н, Київська губ. (с., Маньківський р-н, Черкаська обл.) ф. Р-4446 

Іваньків, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. Р-3414 

Івахни, с., Монастирищенський р-н, Вінницька обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3786, 5109, 

5783-5785 

Івківці, с., Медведівський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. (с., Чигиринський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-803, 918, 937, 970, 1037 

Ірдинь, с-ще, Черкаський пов., Київська губ. (с., Черкаський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-336, 

1881, 3396 

Іркліїв, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.)  
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 ф. РР-1172, 1173, 1175-1178, 1195, 1698, 2038-2042, 2044, 2045, 2052, 2255, 4081, 

5356, 5357, 5360, 5364, 5509, 5603 

Іркліївський р-н, Полтавська обл. (р-н, Черкаська обл., у 1959р. ліквідований) ф. РР-1172, 

1175-1182, 1184-1202, 1205-1215, 1671, 1698, 1704, 1710, 1717, 1789, 1791, 1795, 1807, 

1811, 1812, 1819, 1823, 1835, 1848, 2038-2042, 2044, 2045, 2050, 2051, 2053-2058, 

2060-2063, 2066, 2069, 2070, 2073, 2252, 2255, 2492, 3262, 3652, 3653, 3662, 3671, 

3675-3677, 3735, 3741, 3743, 3746, 3747, 5356, 5357, 5603 

Іскрене, с., Шполянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2170, 2288 

 

 

 

 

Кавунівка, с., Мокрокалигірський р-н, Київська обл. (с., Шполянський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-1297, 1316, 3213 

Казань, м.  ф. Р-150 

Кайтанівка, с., Катеринопільський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4012, 4624 

Каївка, с., Шрамківський р-н, Полтавська обл. (Степанівка, с., Драбівський р-н, Черкаська 

обл.) ф. Р-5315 

Калабурди, с., Чигиринський пов., Кременчуцька губ.  ф. Р-988 

Калантаїв, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл., у 1960р.  

виключене з облікових даних) ф. РР- 802, 926 

Каленики, с., Гельмязівський р-н, Полтавська обл. (с., Золотоніський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-1792, 4260, 4268 

Калинівка, с., Городищенський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-156, 2384, 4171 

Калинова, с., Ротмистрівська вол.  ф. Р-504 

Кам’яний Брід, с., Лисянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.)  ф. РР-3064, 3065, 

4151 

Кам’янка, м-ко, Чигиринський пов., Кременчуцька губ. (Кам’янський р-н, Шевченківський 

(Черкаський) окр. (м., Черкаська обл.) ф. РР-969, 976-978, 991, 994, 996, 998, 1008, 

1025, 1028, 1045, 1049, 1057, 1062, 1345-1349, 1354, 1356, 1647, 2403, 2500, 2750, 

2798, 3007, 3021, 3022, 3323, 3324, 3328, 3333, 3596, 3598, 3599, 4041-4044, 4323, 

4334, 4527, 4672-4679, 5042, 5043, 5045-5048, 5231, 5391, 5502 

Кам’янський  р-н, Шевченківський (Черкаський)  окр. (Кіровоградська обл.) (р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-129, 174, 257, 969, 976, 977, 1014, 1015, 1017, 1023, 1025, 1026, 1028, 1039-

1042, 1045, 1341, 2403, 2521, 2645, 2750, 3006, 3008-3020, 3023, 3325-3327, 3334-3342, 

3586-3608, 3610,3611, 3764-3774, 4040, 4324, 5557 

Кам’януватка, с., Шполянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-2269 

Канів, м., Шевченківський (Корсунський) окр., (Канівський р-н, Черкаський окр.)  

 (м., Черкаська обл.) ф. РР-66, 71, 155, 196, 220, 236, 244, 254, 285, 291, 397, 408, 425, 

448, 473, 2147, 2682, 2739, 2787, 3433, 3435, 3696, 3698, 3700, 3701, 3709, 4593, 4594, 

4596, 4739-4746, 4751, 4972, 4973, 5196, 5263, 5335-5337, 5388, 5510, 5534, 5551, 

5691, 5708, 5868-5871, 5929, 5946-5948, 5973 

Канівський пов., Київська губ. (Канівський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-120, 213, 215, 217, 225, 

286, 428, 449, 491, 496, 497, 501, 507, 508, 2496, 2547, 2727, 2731, 2742, 2755, 2764, 

4452, 5633 

Канівський р-н, Черкаський окр. (р-н, Черкаська обл.) ф. РР-89, 244, 425, 514-518, 2402, 2498, 

3405-3418, 3420-3432, 3695, 3697, 3699, 3702-3705, 3708, 4597-4599, 4748-4750, 4974-

4976, 5262, 5265-5273, 5338, 5339, 5389, 5390, 5467-5469, 5692-5702, 5855-5857, 5859-

5867, 5924-5928, 5971, 5972 
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Канівщина, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3821, 4772 

Кантакузівка, с., Ковалівський р-н, Полтавська обл. (с., Драбівський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-1695, 1785, 1824, 1833, 1977, 1994, 2007, 4029 

Капустине, с., Шполянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2277, 2278, 

2854, 3232 

Капустинці, с., Ковалівський р-н, Полтавська обл. (с., Яготинський р-н, Київська обл.)  

 ф. РР-1796, 1847 

Карашина, с., Корсунський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. (с., Корсунь-

Шевченківський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-102, 168, 4170 

Катеринівка, с., Кам’янський р-н, Шевченківський окр. (Кіровоградстка обл.) (с., р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-987, 3326, 3767 

Катеринопіль, с., Звенигородський пов., Київська губ. (смт. Катеринопільський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-289, 2429, 2806, 2957, 2962, 2963, 2968-2970, 3562, 3569, 3570, 

3572-3578, 3585, 4007-4011, 4401, 4402, 4407, 4411, 4600, 4620, 4626, 4627, 4629, 

4630, 4633, 4634, 5171, 5172, 5174, 5188, 5496-5498, 5658 

Катеринопільський р-н, Уманський окр. (р-н, Черкаська обл.) ф. РР-292, 423, 540, 541, 1304, 

1308, 1311, 1313-1315, 1318, 1322, 2429, 2949-2959, 2961-2970, 3563-3578, 3580, 3582-

3585, 3613, 3614, 4012-4014, 4020, 4023, 4401, 4402, 4407-4411, 4600, 4618-4627, 4629, 

4630, 4633, 4634, 5119, 5120, 5171, 5172, 5174-5185, 5188, 5496-5498, 5657, 5658, 5660 

Квітки, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-110, 

2987, 3622-3624 

Кедина Гора, с., Золотоніський р-н, Черкаська обл. ф. Р-678 

Келеберда, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3427, 5338 

Київ, м. ф. РР-278, 496, 2257, 2812, 4067 

Кинашівка, с., Маньківський р-н, Черкаська обл. (Маньківка, смт., Маньківський р-н, 

Черкаська обл.) ф. Р-4795 

Кирилівка, с., Звенигородський пов., Київська губ. (Шевченкове, с., Звенигородський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-197, 490 

Киселівка, с., Звенигородський пов., Київська губ. (с., Катеринопільський р-н, Черкаська 

обл.) ф. Р-2780 

Киселівка, с., Мокрокалигірський р-н, Шевченківський (Корсунський) окр. (с., Катери-

нопільський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-372, 1315, 3579-3581 

Кислин, с., Буцький р-н, Черкаська обл. (с., Маньківський р-н, обл.) ф. РР-4803, 5131 

Китайська Народна Республіка  ф. Р-5945 

Кичинці, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2995, 

3627, 3628 

Кищенці, с., Маньківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4797, 4931, 5202, 

5203 

Кірове, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2999, 

3290, 3301, 3332 

Кітлове, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл., у 

1960р. виключене з облікових даних) ф. Р-1190 

Кліщинці, с., Градизький р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-2885, 2896-2898, 3669, 3679 

Клюки, с., Оратівський р-н, Уманський окр. ф. Р-2775 

Княжа, с., Звенигородський р-н, Київська губ. (с., Р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3833, 4863, 4864, 

4866, 5835 

Княжа Криниця, с., Монастирищенський р-н, Вінницька обл. (с., р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-2129, 3198, 4838 
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Княжики, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2481, 3189, 5616, 5787, 5788 

Кобиляки, с., Звенигородський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3832, 5745 

Кобринова Гребля, с., Тальнівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1536, 

2873, 3463 

Кобринове, с., Тальнівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1523, 1552, 

3459, 3464 

Ковалиха, с., Балакліївський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. (с., Смілянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-342, 4304, 5673 

Ковалі, с., Канівський  пов., Київська губ. (с., Канівський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-501, 

3408, 4749 

Ковалівка, с., Пирятинський  пов., Полтавська губ. (Ковалівський р-н, Полтавська обл.) 

(с.,Драбівський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1683, 1688, 1725, 1731, 1774, 1965, 1969, 

1973, 2091, 2093, 2094, 4489, 5014, 5019 

Ковалівський р-н, Полтавська обл. ф. РР-1678, 1680, 1683, 1695, 1715, 1774, 1777, 1781, 1782, 

1784, 1785, 1787, 1794, 1976, 1797, 1799, 1800, 1806, 1808-1810, 1815-1817, 1821, 

1824-1827, 1832, 1833, 1847, 1860, 1862, 1965, 1969, 1973, 1977, 1987-1989, 1994, 

2010, 2012, 2019-2021, 2023, 2091, 2560 

Коврай, с., Гельмязівський р-н, Черкаська обл. (с., Золотоніський р-н, обл.) ф. РР-2975, 2976, 

3805, 3819, 3820 

Коврайські Хутори, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-2971, 4265-4267 

Ковтуни, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-676, 4255, 

5063, 5069 

Ковтунівка, с., Драбівський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1775,  5316 

Кожарки, с., Чигиринський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. (с., р-н, Черкаська обл., у 

1960р. виключене з облікових даних) ф. РР-811, 922, 971 

Козарівка, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. Р-3699 

Козацьке, с., Звенигородський пов., Київська губ., (Звенигородський р-н, Корсунський окр., 

Київська губ.) (с., Звенигородський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-149, 283, 512, 3841, 

4207-4210, 5406 

Козачий Хутір, с., Христинівський р-н, Київська обл. ф. Р-5219 

Колодисте, с., Тальнівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2874, 3462 

Колодисте, с., Уманський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3507, 4399, 5732 

Коломиці, с., Драбівський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1257, 1822, 

4024, 5419 

Комарівка, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-4560, 4666, 5034, 5035 

Комінтерн, с-ще, Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.  ф. Р-1160 

Конела, с., Жашківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3148, 3907 

Конельська Попівка, с., Монастирищенський р-н, Вінницька обл. (с., Жашківський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-3153, 3350, 3371-3375 

Конельські Хутори, с., Монастирищенський р-н, Вінницька обл. (с., Жашківський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-3145, 3369, 3391 

Кононівка, с., Ковалівський (Шрамківський) р-н, Полтавська обл. (с., Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-1682, 1816, 1827, 1962, 1979, 2006, 4298, 5612 

Кононча, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3431, 5467 

Копійчана, с., Кам’янський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-3594 

Копіювата, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл. ф.  РР-3776, 4436, 4839, 4840, 5617 

Копіювате, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4597, 5390 
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Коржова, с., Бабанський р-н, Черкаська обл. (с., Уманський р-н, обл.) ф. РР-4644, 5810 

Коржова Слобода, с., Уманський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3078, 5813 

Коржовий Кут, с., Бабанський р-н, Черкаська обл. (с., Уманський р-н, обл.) ф. РР-4094, 4643 

Коритня, с., Монастирищенський р-н, Вінницька обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3176, 

3177, 3197, 3778, 4834 

Корнилівка, с., Шевченківський пов., Київська губ. ф. Р-274 

Коробівка, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-687, 731, 740, 

1834, 2463, 4274, 4275, 4278, 4774 

Королівка, с., Жашківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3147, 3360 

Корошине, с., Мокрокалигірський р-н, Черкаська обл. (с., Шполянський р-н, обл.)  

 ф. РР-1299, 1319 

Корсунка, с., Тальнівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1525, 1569, 3454 

Корсунський р-н, Шевченківський (Корсунський) окр. (Корсунь-Шевченківський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-88, 91-93, 95, 97, 102, 131, 168, 176, 178, 222, 240, 4141, 415, 

475, 2978-2999, 3001, 3004, 3279, 3284-3299, 3301-3320, 3329-3332, 3345, 3622-3630, 

4170, 4325-4327, 4330, 4332, 4557, 4560, 4562, 4652, 4653, 4656-4660, 4662-4664, 4666-

4669, 4671, 5034-5041, 5293, 5325, 5608, 5609, 5761, 5775 

Корсунь, м., Шевченківський (Корсунський) окр., Київська губ. (Корсунський р-н,  

Шевченківський (Черкаський) окр. (Корсунь-Шевченківський, м., Черкаська обл.) ф. 

РР-66, 72, 104, 120, 126, 130, 132, 135, 145, 162, 182, 185, 186, 198, 222, 225, 234, 240, 

279, 288, 315, 398, 421, 428, 436, 449, 455, 475, 497, 507, 508, 526, 720, 1655, 2142, 

2147, 2470, 2598, 2743, 2753, 2754, 2756, 2768, 2771, 2792, 2799, 2810, 2817, 2868, 

3002, 3003, 3005, 3250, 3280-3283, 3300, 3321, 3322, 3617-3621, 4328, 4329, 4331, 

4333, 4440, 4445, 4462, 4464, 4552-4556, 4558, 4559, 4561, 4655, 4661, 4670, 4783-

4789, 5033, 5295-5297, 5322-5324, 5559 

Косарі, с., Кам’янський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1040, 3017, 

3611, 3773, 5557 

Косенівка, с., Бабанський р-н, Київська обл. (с., Уманський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3684, 

4095-4097, 5237 

Костянтинівка, с., Жашківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-3363 

Костянтинівка, с., Смілянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2925, 3846, 

4124, 5091, 5093 

Котлів, хут., (с.,), Іркліївський р-н, Полтавська обл. (хут., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл., 

у 1960р. виключений з облікових даних) ф. Р-2073 

 

Коханівка, с., Кам’янський р-н, Черкаська обл., ф. РР-3015, 3770 

Кочержинці, с., Уманський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1371, 1673, 1391, 

5798 

Кочубіївка, с., Уманський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1360, 1379, 3988, 5819 

Кошмак, с., Корсунський р-н, Черкаський окр. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-178, 2997, 3308, 4669 

Красенівка, с., Чорнобаївський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1106, 1120, 

1132, 1155, 1157, 1849, 3655, 5410 

Краснопілка, с., Уманський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1361, 1386, 3525 

Краснопілля, с., Чигиринський пов., Київська губ. (Чигиринський р-н, Кіровоградська обл.) 

(с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-809, 914, 934, 2734 

Красноставка, с., Маньківський р-н, Черкаська обл. (добра, с., р-н, обл.) ф. РР-4800, 5126 

Крачківка, с., Маньківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4508, 4938 

Кривець, с., Маньківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4791, 5127 
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Кривий Ріг, м.  ф. Р-799 

Криві Коліна, с., Тальнівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1534, 1613, 5854 

Кривоносівка, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-685, 743, 

1841, 5064 

Кривчунка, с., Жашківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3141, 3891-3893 

Кримки, с., Шполянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2289, 2645, 3531 

Кримська АР  ф. РР-80, 624, 1345 

Криштопівка, с., Драбівський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1251, 1277, 

1804, 5764, 5765 

Кропивна, с., Золотоніський  пов., Полтавська губ. (с., Золотоніський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-686, 7474, 773, 1727, 3802 

Крупське, с., Золотоніський р-н, Черкаська обл. ф. РР-746, 776 

Крутьки, с., Іркліївський р-н, Черкаська обл. (с., Чорнобаївський р-н, обл.) ф. РР-1207, 2065, 

3663 

Ксаверове, с., Балакліївський р-н, Шевченківський окр. (с., Городищенський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-67, 447 

Ксаверове, с., Городищенський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2108, 3444 

Кузьмина Гребля, с., Уманський пов., Київська губ. (с., Христинівський р-н,  Черкаська обл.) 

ф. РР-2805, 2812, 3879, 3965, 4458, 4756 

Култківка, с., Кам’янський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3011, 3589 

Кумейки, с., Черкаський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-59, 164, 549, 552, 

555, 2331, 3632 

Курилівка, с., Канівський  пов., Київська губ. (с., Канівський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-286, 

496 

Кути, с., Маньківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4804, 4933 

Куцівка, с., Ротмистрівський р-н, Київська обл. (с., Смілянський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-4134, 5081, 5097 

Кучківка, с., Лисянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3043, 4148 

 

 

 

 

 

 

Ладижинка,  с., Уманський пов., Київська губ. (Ладижинський р-н, Черкаська обл.) (с., 

Уманський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2417, 2794, 3509, 3514, 3517, 3961, 3963, 3967-

3972, 4082, 4084, 4086, 4088, 4091, 4387, 4390, 4647, 4988, 5434, 5822, 5829 

Ладижинський р-н, Київська обл. (р-н, Черкаська обл., у 1959р. ліквідований) ф. РР-2417, 

2782, 3081, 3083, 3086, 3087, 3090, 3097, 3099-3101, 3105, 3107, 3504, 3514, 3515, 

3961, 3963, 3965, 3967-3972, 3074, 3975, 3977, 3978, 4056, 4057, 4082, 4084, 4086, 

4088, 4091, 4093, 4387, 4390, 4458, 4641, 4757, 4887, 4988, 5434, 5720-5725, 5727, 

5729, 5730, 5738, 5740, 5743, 5744, 5822, 5826 

Лазірці, с., Канівський р-н, Черкаський окр. (с., р-н,  Черкаська обл.) ф. РР-518, 3702 

Лащова, с., Тальнівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1568, 2875, 3456, 

3465, 3466 

Лебедин, с., Черкаський пов., Київська губ. (Чигиринський пов., Кременчуцька губ.) (с., 

Шполянський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-303, 529, 985, 1006, 2158, 2282, 2283, 3209, 

3224, 3955, 4518 
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Лебедівка, с., Кам’янський р-н, Черкаський окр. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1026, 3325, 

3769 

Левківка, с., Уманський пов., Київська губ. ф. Р-2777 

Левченкове, с., Драбівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-5432, 5560 

Легедзине, с., Бабанський р-н, Київська обл. (с., Тальнівський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-2878, 3712, 3717-3721, 3732 

Леміщиха, с., Жашківський р-н, Черкаська обл. ф. РР- 3164, 3381 

Ленінград, с., (Санкт-Петербург, м.) ф. РР-2060, 2068, 3075 

Ленінське, с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3261, 3664, 3665 

Леськи, с., Черкаський пов., Київська губ. (Черкаський р-н, Черкаський окр., Київська губ., 

Леськівський р-н, Черкаський окр., Київська губ.) (с., Черкаський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-73, 107, 297, 313, 386, 417, 1946, 2582, 5886, 5888 

Леськове, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2130, 2467, 3190, 3192, 5622 

Летичівка, с., Монастирищенський р-н, Уманський окр. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2119, 

2489, 3777, 4835 

Лизогубівка, с., (хут.), Ковалівський р-н, Полтавська обл. (Яворівка, с., Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-1800, 2019, 5319 

Липівське, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл. у 1958р.  виключене 

з облікових даних) ф. Р-769 

Лип’янка, с., Златопільський р-н, Черкаська обл. (с., Шполянський р-н, обл.) ф. РР-2847, 3214, 

3215, 3229 

Лисича Балка, с., Катеринопільський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2950, 4014, 4015 

Листвина, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2980, 

3295 

Лисянка, м-ко, Звенигородський пов., Київська губ. (Лисянський р-н, Корсунський окр., 

Київська губ.) (смт., Лисянський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-206, 362, 2804, 3024-3027, 

3029, 3031-3033, 3045, 3-46, 3060, 3063, 3534, 3553, 3554, 4158, 4259, 4161, 4290-4293, 

4365, 4366, 4369, 4371, 4372, 4375-4378, 4535, 5162-5167, 5247 

Лисянський р-н, Корсунський окр., Київська губ. (р-н, Черкаська обл.) ф. РР-174, 296, 472, 

544, 2728, 3027, 3028, 3030-3058, 3061-3065, 3533-3551, 3553, 3554, 4146-4156, 4158-

4163, 4290-4294, 4365, 4366, 4369, 4371, 4372, 4375-4379, 4535-4538, 5144-5146, 5148-

5155, 5157-5167, 5169, 5170, 5243-5251, 5375-5382, 5387, 5641-5644 

Литвинець, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3409, 4748, 4750 

Литвинівка, с., Жашківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3906, 3926 

Лихоліти, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-1179, 1194, 1704, 2071 

Ліпляве, с., Гельмязівський р-н, Полтавська обл. (с., Канівський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. Р-1845 

Ліпляве, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3424, 4599, 5264, 5268 

Лісове, с., Буцький р-н, Черкаська обл. (с., Тальнівський р-н, обл.) ф. РР-2876, 3729, 3731 

Ліщинівка, с., Христинівський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-4049, 4882 

Лозівок, с., Мошенський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. )с., Черкаський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-329, 3170, 3254, 5883 

Лозуватка, с., Шполянський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-2266, 2850 

Ломувате, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Черкаський р-н, Черкаська обл., у 1964р. 

виключене з облікових даних) ф. РР-45, 46, 169, 502, 2538, 4957, 5189 

Лоташеве, с., Катеринопільський р-н, Черкаська обл. (с., Тальнівський р-н, обл.) ф. РР-2877, 

5120, 5121 

Лубенці, с., Кам’янський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3013, 3591 



3175 

 

Лузанівка, с., Кам’янський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3327, 3768, 

3772 

Лукашівка, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-690, 745 

Лукашівка, с., Монастирищенський р-н, Вінницька обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3185, 

3781-3784 

Лукашівка, с., Чорнобаївський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1104, 1144, 

1149, 1150, 3737, 3738 

Луківка, с., Катеринопільський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3567, 5180 

Луковиця, хут., Переяслав-Хмельницький р-н, Київська обл. (с., Канівський р-н, Черкаська 

обл.) ф. Р-4978 

Любашівка, с., Ладижинський р-н, Київська обл. (Юрківка, с., Уманський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-3105, 3504 

Лящівка, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-1201, 1203, 1791, 1807, 2059 

Львівка, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-4254 

 

 

 

Майданецьке, с., Уманський пов., Київська губ. (с., Тальнівський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-1522, 1551, 1561, 1571, 1582, 2761, 3730 

Майданівка, с., Звенигородський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3478, 4696, 5746 

Макіївка, с., Смілянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2923, 5080 

Максимівка, с., Уманський пов., Київська губ. (Ладижинський р-н, Черкаська обл.) (с., 

Уманський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2738, 2782, 3090 

Мала Бурімка, с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1107, 1131, 3666, 3668, 3674 

Мала Іванівка, с., Христинівський р-н, Черкаська обл.  ф. Р-4999 

Мала Маньківка, с., Маньківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4704, 

4924, 4970 

Мала Севастьянівка, с., Хритсинівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4340, 5212, 5213, 5220 

Мала Смілянка, с., Смілянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3266, 4822, 

4823, 5085 

Мале Старосілля, с., Смілянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-156, 2707, 3845, 3849, 3852 

Малий Бузуків, с., Смілянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2936, 4305 

Макіївка, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1675, 3815 

Малі Канівці, с., Чорнобаївський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1115, 

1138, 1145, 1148 

Маньківка, смт., Маньківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4503-4506, 4711, 4713, 4715, 4717, 

4794, 4807-4809, 4811, 4813, 4921, 4922, 4932, 4945, 4950, 4952, 5125, 5139, 5140, 

5142, 5232, 5233, 5393, 5503-5505, 5555, 5646-5648 

Маньківський р-н, Уманський окр. (р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2825, 3136, 3137, 3156, 3368, 

3393, 3899-3901, 3905, 3925, 4380, 4503-4510, 4702-4711, 4713, 4715, 4716, 4718, 4719, 

4791-4802, 4804, 4806-4809, 4811, 4813, 4921-4926, 4928-4935, 4938, 4942-4948, 4950-

4953, 4969, 4970, 5123-5128, 5130, 5131, 5136-5142, 5201-5204, 5206, 5232, 5233, 5393, 

5503-5505, 5555, 5646-5648 

Марійка, с., Жашківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3383, 3887 

Мар’їно-Городище, с., Черкаський пов., Київська губ. ф. Р-4450 

Маркизівка, с., Золотоніський р-н, Черкаська обл. ф. Р-5806 

Мартинівка, с., Канівський пов., Київська губ. (с., Канівський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-213, 

2498, 2736, 3430, 5694-5696 
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Мар’янівка, с., Лисянчький р-н, Черкаська обл. ф. РР-3061, 4538 

Мар’янівка, с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1113, 1142 

Мар’янівка, с., Шполянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2160, 2273 

Маслове, с., Златопільський р-н, Черкаська обл. (с., Шполянський р-н, обл.) ф. РР-2856, 3206 

Матвіївка, с., Градизький р-н, Полтавська обл. (с., Золотоніський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-

3678, 5441 

Матвіївка, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-737, 1776 

Матвіївка, с., Чигиринський пов., Кременчуцька губ. (с., Чигиринський р-н, Черкаська обл.) 

ф. РР-804, 924, 1044 

Матвіїха, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3790, 4842 

Матусів, с., Черкаський пов., Кременчуцька губ. (Матусівський р-н, Черкаський окр.) (с., 

Шполянський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-74, 123, 243, 2159, 2165, 2275, 2285-2287, 

3204, 3222, 3953, 3954, 4183, 4196 

Медведівка, с., Чигиринський пов., Кременчуцька губ. (Медведівський р-н, Черкаський окр.) 

(с., Чигиринський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-83, 529, 784, 821, 913, 974, 995, 1032, 

1047, 2474 

Медведівський р-н, Черкаський окр. ф. РР-83, 529, 970, 1032, 1037, 1038, 1047 

Медувата, с., Монастирищенський р-н, Вінницька обл. (с., Жашківський р-н, Черкаська обл.) 

ф. РР-2131, 3351 

Межигірка, с., Златопільський р-н, Черкаська обл. (с., Шполянський р-н, обл.) ф. РР-2855, 

3216 

Межиріч, с., Богуславський (Канівський) пов., Київська губ. (с., Канівський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-306, 3704, 5467, 5925-5927 

Мелесівка, хут., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (Зорівка, с., р-н, Черкаська обл.)  

 ф. Р-4246 

Мельники, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-1211, 1212, 1214, 2067, 3742, 3743 

Мельники, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3429, 5700 

Мельники, с., Смілянський р-н, Черкаська обл. ф. Р-98 

Мельники, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-810, 897, 

916, 935 

Мельниківка, с., Ротмистрівська вол. (с., Смілянський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-504, 3847 

Мехедівка, с., Драбівський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1260, 1801, 

1852, 3243, 4034, 4036, 4037 

Мизинівка, с., Звенигородський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3476, 5747 

Миколаїввка, с., Смілянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3268, 5092 

Миколаївка, с., Стеблівський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. (с., Корсунь-

Шевченківський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-171, 4658 

Мирошниківка, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл.  ф. Р-2991 

Митлашівка, с., Драбівський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1245, 1278, 

4030, 4035, 4039, 5762 

Митьки, с., Іркліївський  р-н, Полтавська обл. (Новоукраїнка, с., Чорнобаївський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-1187, 1191, 1848, 2066, 3735 

Михайлівка, с., Михайлівський р-н, Черкаський окр., Київська губ. ф. РР-157, 973 

Михайлівка, с., Драбівський  р-н, Полтавська обл.  (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1248, 1267, 

1282, 1284 

Михайлівка, с., Звенигородський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3479, 4229 

Михайлівка, с., Кам’янський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1023, 3586 

Михайлівка, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. Р-5468 
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Михайлівка, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-1180, 1819 

Мицалівка, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-679, 750, 

1842, 5808 

Мірошниківка, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.)  

 ф. Р-3626 

Мліїв, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Городищенський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-85, 

312, 2105, 2109, 2386, 3442, 3751, 5511, 5595 

Мойсинці, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл., у 

1960р. виключене з облікових даних)  ф. РР-1186, 1189, 2053, 3671 

Мойсинці, с., Золотоніський пов., Полтавська губ.  ф. Р-1687 

Мойсівка, с., Шрамківський р-н, Черкаська обл. (с., Драбівський р-н, обл.) ф. РР-1673, 1999, 

5301 

Мокра Калигірка, с., Мокрокалигірський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. (с., Катери- 

 нопільський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-75, 242, 1304, 1313, 1323, 1330, 1331, 1333, 

1335, 4403-4406, 4628, 4631, 4632, 5186, 5187, 5496 

Мокрокалигірський р-н, Шевченківський (Корсунський) окр. (р-н, Черкаська обл., у 1957р. 

ліквідований)  ф. РР-75, 242, 364, 372, 1297, 1298, 1301-1303,1305-1307, 1309, 1312, 

1316, 1319, 1323, 1330, 1331, 1333, 1335, 3231, 3579, 3581, 4403-4406, 4628, 4631, 

4632, 5186, 5187, 5651, 5652 

Молодецьке, с., Маньківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4706, 5128 

Монастирище, м-ко,  Монастирищенський р-н, Уманський окр. (м., Черкаська обл.)  

 ф. РР-2113, 2116, 2117, 2119-2121, 2132, 2248, 2746, 3186-3188, 4061-4065, 4068, 4070, 

4076, 4431-4435, 4438, 4637, 4638, 4651, 4845-4848, 4850, 4110-5112, 5349-5351, 5525, 

5941 

Монастирищенський р-н, Уманський окр. (р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1615, 2115-2131, 2133-

2138, 2140, 2244-2247, 2408, 2467, 2481, 2484, 2489, 2823, 3174-3179, 3182-3185, 3189-

3200, 3350, 3351, 3369, 3371-3373, 3775-3792, 4062-4068, 4070-4074, 4432, 4434-4438, 

4637-4640, 4651, 4816, 4825, 4830-4848, 4850, 4851, 4920, 5107-5112, 5349-5351, 5525, 

5616-5623, 5783, 5785-5788, 5941 

Моргунове, с., Звенигородський пов., Київська губ. (с., Городищенський р-н, Черкаська обл.) 

ф. Р-87 

Моринці, с., Вільшанський р-н, Київська обл. (с., Звенигородський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-3829, 4869-4872, 5830 

Моринці, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2984, 

3284 

Москаленки, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-1199, 1215, 1795, 2074, 3649 

Москва, м.  ф. РР-524, 2547, 5905 

Мохнач, с., Чорнобаївський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1114, 1129, 

1134, 1818, 3667 

Мошни, с., Мошенський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. (с., Черкаський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-76, 157, 236, 330, 369, 399, 461, 504, 1945, 2339, 2351, 3401, 

3404, 3860, 5372, 5682, 5683 

Мошенський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. (Черкаський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-76, 157, 329, 343, 344, 407, 461 

Мошногір’є, урочище, Черкаський р-н, Черкаська обл. ф. Р-3127 

Мошурів, с., Тальнівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1527, 1530, 1538, 

1570, 3726 
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Мудрівка, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл., у 1964р. 

виключене з облікових даних)  ф. РР-796, 917, 1048 

Мурзинці, с., Звенигородський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3501, 4217 

Мутихи, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл. у 1960р. 

виключене з облікових даних) ф. РР-2058, 3677 

 

 

 

Набоків, с., Городищенський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1755, 2397 

Набутів, с., Канівський пов., Київська губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл.) 

ф. РР-2496, 2773, 4330, 4557 

Нагірна, с., Жашківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1624, 3168, 3349 

Надточаївка, с., Шполянський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-2162, 2276 

Налісне, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл., у 

1960р. виключене з облікових даних) ф. РР-1184, 2051 

Неморож, с., Звенигородський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.)  ф. РР-3499, 4215, 

4216, 4218, 4223 

Нестерівка, с., Маньківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4798, 4929, 

4946, 4948 

Нетеребка, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-92, 3330, 3331 

Нехайки, с., Ковалівський (Шрамківський) р-н, Полтавська обл. (с., Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-1678, 1799, 1806, 1981, 2010, 2018, 2020, 5415, 5417, 5418, 5611, 

5773 

Нехворощ, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-162, 

401, 415, 3285 

Нечаєве, с., Златопільський р-н, Черкаська обл. (с., Шполянський р-н, обл.) ф. РР-3208, 3233 

Нечаївка, с., Черкаський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1893, 2334 

НДР, Німеччина  ф. РР-50,54, 58-60, 77, 78, 496, 503, 534, 539, 624, 647, 673-678, 680, 682, 687, 

791, 793, 794, 805-807, 809, 810, 812, 813, 815, 822, 823, 891, 909, 1106, 1109, 1111, 

1115, 1242, 1251, 1252, 1351-1353, 1378-1380, 1389, 1392, 1509, 1512, 1519, 1591, 

1627, 1628, 1637, 1674, 1786, 1790, 1805, 1806, 1814, 1837, 1840-1842, 1846, 1847, 

1851, 1854, 1925, 1926, 1963, 1975, 1982, 1984, 2010, 2038, 2052, 2054, 2063, 2065, 

2066, 2068-2070, 2072, 2166, 2245, 2317, 2333, 2334, 2397, 2398, 2417, 2420, 2425, 

2454, 2456, 2460, 2690, 2782, 2871, 2978, 2986, 2991, 2954, 2998, 3005, 3012, 3015, 

3073, 3076, 3083, 3086, 3087, 3248, 3328, 3333, 3385, 3396, 3411, 3420, 3473, 3490, 

3505, 3507, 3545-3547, 3550, 3680, 3681, 3683, 3709, 3775, 3830, 3833, 3839, 3841, 

3851, 3852, 3872, 4171, 4296, 4336, 4508, 4643, 4703, 4704, 4711, 4782, 4794, 5075, 

5441, 5668 

Нова Буда, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-3289 

Нова Гребля, с., Жашківський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3135, 3139 

Нова Гребля, с., Золотоніський р-н, Черкаська обл.  ф. Р-765 

Нова Дмитрівка, с., Золотоніський р-н, полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-689, 

1850, 4248-4250 4985 

Нове Життя, с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1140, 3260, 3673 

Нова Ярославка, с., Мокрокалигірський р-н, Київська обл. (с., Шполянський р-н, Черкаська 

обл.) ф. Р-5651 

Нове Місто, с., Монастирищенський р-н, Вінницька обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3791, 

4072, 4837, 5618 
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Новомиколаївка, хут., Шрамківський р-н, Полтавська обл. (с., Драбівський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-5421, 5932 

Новоселиця, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-753 

Новоселиця, хут., Золотоніський р-н, полтавська обл. (Вознесенське, с., Золотоніський р-н, 

Черкаська обл.) ф. Р-1802 

Новоселиця, с., Катеринопільський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2949, 3613 

Новоселиця, с., Чигиринський р-н, Черкаська обл. ф. РР-812, 905 

Новоселиця, с., Чорнобаївський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1109, 

1158, 1712, 1739 

Новоселиця, с., Шполянський р-н, Черкаська обл. ф. Р-3612 

Новосілка, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3175, 3182 

Новоукраїнка, с., Звенигородський р-н, Черкаська обл. (Тарасівка, с., р-н, обл.) ф. РР-3482, 

4862 

Новоукраїнка, с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3736, 4514 

Носачів, с., Ротмистрівський р-н, Черкаський окр., Київська губ. (с., Смілянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-156, 3265, 3848, 5086, 5088, 5089 

 

 

 

Озерище, с., Гельмязівський р-н, Полтавська обл. (с., Канівський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-3419, 5922, 5924 

Озірна, с., Звенигородський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3834, 4219, 4221, 4222, 4685, 4687, 5951 

Оксанина, с., Бабанський р-н, Черкаська обл. (с., Уманський р-н, обл.) ф. РР-3685, 3980-3983-

3984, 3715 

Олександрівка, с., Жашківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3382, 3898 

Олександрівка, с., Кам’янський р-н, Черкаська обл. ф. Р-4324 

Олімпіадівка, с., Драбівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1247, 1280 

Олянине, с., Кам’янський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3012, 3597, 

3606 

Онопріївка, с., Тальнівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1517, 1546, 3725 

Орадівка, с., Христинівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4605, 5342 

Орли, с., Лисянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3539, 5148 

Орловець, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Городищенський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-

141, 156, 275, 2387, 2454, 2460, 3862-3864, 4173 

Осітна, с., Ладижинський р-н, Черкаська обл. (с., Христинівський р-н, обл.) ф. РР-4757, 4767, 

4887 

Остапівка, с., Драбівський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-5317, 5318 

Острівець, с., Бабанський р-н, Черкаська ообл. (с., Уманський р-н, обл.) ф. РР-3686, 3976, 

5716 

Острожани, с., Жашківський р-н, Київська обл, (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3142, 3365, 

3378, 3379 

Охматів, с., Жашківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3352, 3353, 3367, 

3923 

 

 

 

Павлівка, с., Жашківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3143, 3890 

Павлівка, с., Звенигородський р-н, Черкаська обл. ф. Р-3502 

Павлівка Друга, с., Тальнівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1554, 2879 
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Павлівка Перша, с., Тальнівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1519, 1540, 

1563, 3724 

Паланка, с., Уманський р-н Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1369, 1384, 5809 

Паланочка, с., Маньківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4709, 4930 

Пальмира, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (Вознесенське, с., Золотоніський р-н, 

Полтавська обл.) ф. Р-775 

Пальчик, с., Катеринопільський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-541, 3564, 

5179, 5181 

Папужинці, с., Тальнівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1521, 1555, 

1612, 3723 

Пастирське, с., Новомиргородський р-н, Кіровоградська обл. (с., Смілянський р-н, Черкаська 

обл.) ф. Р-5670 

Пастирське, с., Смілянський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-4826, 5672, 5674 

Пединівка, с., Вільшанський р-н, Київська обл. (с., Звенигородський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-3826, 4109-4111 

Пекарі, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. Р-5262 

Пеніжкове, с., Христинівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3877, 4755 

Первомайське, с., Черкаський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-2577, 2586 

Переможинці, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2985, 3305, 3306, 5761 

Перервинці, с., Драбівський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1239, 1242, 

1254, 1285, 1813, 1838, 4038 

Переяслав-Хмельницький р-н, Київська обл. ф. РР-3706, 3707, 4978-4983 

Перше Травня, хут., Шрамківський р-н, Полтавська обл. (с., Драбівський р-н, Черкаська обл.) 

ф. Р-5437 

Першотравневе, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.) 

ф. РР-1208, 1209, 2063 

Петраківка, с., Катеринопільський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2951, 

3571, 4618, 4619, 4621, 4622 

Петрики, с., Вільшанський р-н, Київська обл. (с., Городищенський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-3248, 3753, 5599, 5780, 5782 

Петрівка, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл. ф. Р-3792 

Петрівка-Попівка, с., Лисянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3551, 5246 

Петрівська Гута, с., Лисянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3550, 5151 

Петровського, с., Драбівський р-н, Черкаська обл. ф. Р-5766 

р-н ім. Г.І. Петровського, Шевченківський (Черкаський) окр. (Городищенський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-161, 463 

Петровського, хут., Шрамківський р-н, Полтавська обл. (с., Драбівський р-н, Черкаська обл.) 

ф. Р-5414 

Петровського, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-3798 

Петропавлівка, с., Городищенський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1759, 

1760, 2457, 3638, 5333 

Петропавлівка, хут., Ковалівський р-н, Полтавська обл. (Степанці, с., Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-1826, 2021, 5314 

Петрушки, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-97, 3296, 3297 

Пилява, с., Таганчанський р-н, Шевченківський окр. (с., Канівський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-2828, 3418 

Пирогівці, с., Хмельницька обл.  ф. Р-5667 

Писарівка, с., Лисянський р-н, Черкаська обл, ф. Р-5159 

Пищальники, с., Канівський р-н, Черкаський окр. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-514, 517 
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Пищики, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл., у 

1960р. виключене з облікових даних)  ф. РР-1213, 1835, 2055 

Підставки, с., Гельмязівський р-н, Полтавська обл. (с., Золотоніський р0н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-1839, 3252, 3801, 4252, 5800 

Піковець, с., Уманський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-1367, 1389 

Пішки, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-497, 

3286, 3287, 4327, 4668 

Піщане, с., Золотоніський  пов., Полтавська губ. (с., Золотоніський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-682, 1723, 1805, 4261-4264 

Піщане, с., Піщанський р-н, Черкаський окр. (с., Золотоніський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. Р-1694 

Піщана, с., Катеринопільський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4020, 5119 

Плескачівка, с., Смілянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2924, 2928, 2929 

Плешкані, с., Гельмязівський р-н, Полтавська обл. (с., Золотоніський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-4251, 5065, 5921 

Плужники, хут., Ковалівський р-н, Полтавська обл.  ф. Р-1794 

Пляківка, с., Кам’янський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3335, 3338 

Побійна, с., Жашківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3166, 3361, 3362 

Погибляк, с., Лисянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3549, 5380, 5381 

Погреби, с., Ковалівський (Шрамківський)  р-н, Полтавська обл. (с., Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-1674, 1679, 1681, 1797, 1825, 1987, 1997, 5302, 5763, 5767, 5776 

Подібна, с., Маньківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4806, 5124 

Подільський, хут., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (Подільське, с., р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-1676, 4780, 5802 

Полковниче, с., Маньківський р-н, Київська обл. (Іваньки, с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4710, 

4942 

Половинчик, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2134, 3200, 4067 

Полствин, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3420, 5692, 5701 

Полтава, м.  ф. РР-2068, 2073 

Полуднівка, с., Чигиринський р-н, Черкаська обл. ф. РР-808, 921 

Полянецьке, с., Уманський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1366, 1381 

Польська Народна Республіка (Польща)  ф. РР-80, 624, 628, 677, 1088, 1173, 1176, 2072, 2631, 

4141, 4923 

Попівка, с., Балакліївський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. (с., Смілянський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-156, 270 

Попівка, с., Вільшанський р-н, Київська обл. (с., Звенигородський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-3473, 4867, 4868, 5748 

Попівка, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3423, 4598 

Попівка, с., Маньківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4707, 4951 

Попівка, с., Ротмистрівський р-н, Київська обл. (с., Смілянський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-2921, 2931-2933 

Попудня, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3779, 3787 

Порадівка, с., Лисянський р-н, Черкаська обл. (Боярка, с., р-н, обл.) ф. РР-3054, 3055, 3533 

Посухівка, с., Ладижинський р-н, Черкаська обл. (с., Уманський р-н, обл.) ф. РР-3086, 3097 

Потапці, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-515, 5928 

Поташ, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. Р-3703 

Поташ, с., Маньківський р-н, Уманський окр. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2825, 5123 

Поташ, с., Тальнівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1515, 1565 
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Поташня, с., Канівський пов., Київська губ. (с., Канівський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2731, 

2764, 5855 

Потоки, с., Катеринопільський р-н, Уманський окр. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-292, 3563, 

5178 

Почапинці, с., Лисянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2728, 3537, 4447, 5248, 5375 

Придніпровське, с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3259, 3670 

Притика, с., Христинівський р-н, Черкаська обл. (Углувата, с., р-н, обл.) ф. Р-4611 

Прохорівка, с., Гельмязівський р-н, Полтавська обл. (с., Канівський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-1778, 1857, 4977 

Прохорівка, с., Золотоніський пов., Полтавська губ (с., Канівський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-1730, 3405, 4976, 5859 

Прутильці, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-2998, 3292 

Пугачівка, с., Жашківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1618, 1622, 1627 

Пугачівка, с., Уманський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1375, 1380 

Пшеничники, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. Р-3428 

 

 

 

Радиванівка, с., Кам’янський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3019, 3600 

Радчиха, с., Катеринопільський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-4409, 4625 

Райгород, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Кам’янський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-108, 

307, 1042, 3018, 3592, 3774 

Рацеве, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-820, 938, 

1353, 4004-4006 

Ребедайлівка, с., Кам’янський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1017, 3590 

Ревбинці, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-1181, 1192, 2064, 3748  

Ревівка, с., Кам’янський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3334, 3339 

Рексине, с., Чигиринський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. ф. РР-1050, 1342 

Рецюківщина, с., Драбівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1685, 5614 

Решітки, хут., Гельмязівський р-н, Полтавська обл. (с., Канівський р-н, Черкаська обл., у 

1971р. виключене з облікових даних) ф. Р-5922 

Рижавка, с., Уманський пов., Київська губ., (Ладижинський р-н, Київська обл.) (с., Уманський 

р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2760, 3100, 3101, 3107, 3515, 3687, 5743, 5744, 5812 

Рижанівка, с., Звенигородський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3831, 4198-

4202 

Ризине, с., Звенигородський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3477, 4686, 4697, 4701, 5749 

Рідкодуб, с., Лисянський р-н, Київська обл. (Семенівка, с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-5376 

Ріпки, с., Лисянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-69, 4294, 5251, 5382, 

5642 

Роги, с., Маньківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4702, 4947, 5141 

Рогова, с., Бабанський р-н, Черкаська обл. (с., Уманський р-н, обл.) ф. РР-3088, 3979 

Родниківка, с., Уманський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1392, 4642, 5960 

Рождественське, с., Драбівський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1255, 

5772 

Розкошівка, с., Буцький р-н, Черкаська обл., (Маньківський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4380, 

5147, 5649 

Розсішки, с., Христинівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4603, 4886, 4899 
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Розсохуватка, с., Катеринопільський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2959, 

2961, 4013 

Розсошинці, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-794, 945 

Романівка, с., Тальнівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1526, 1545 

Ропотуха, с., Ладижинський р-н, Київська обл. (с., Уманський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-3688, 5725, 5727, 5818, 5826 

Ротмистрівка, с., Черкаський пов., Київська губ. (Ротмистрівський р-н, Шевченківський 

(Черкаський) окр. (с., Смілянський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-78, 109, 153, 156, 218, 

2948, 4127, 4129, 4141 4309, 4421-4425, 4429, 4573, 5095, 5096, 5671, 5678 

Ротмистрівський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. (р-н, Черкаська обл., у 1957р. 

ліквідований) ф. РР-78, 153, 156, 165, 218, 2933, 2934, 2948, 4309, 4421-4425, 4429, 

4573, 5086, 5088, 5095-5097 

Рубаний Міст, с., Буцький р-н, Черкаська обл. (с., Лисянський р-н, обл.) ф. РР-4154, 5134, 

5384 

Рублівка, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-931 

Рудка, хут., Буцький р-н, Київська обл. (с., Маньківський р-н, Черкаська обл.) ф. Р-5135 

Русалівка, с., Буцький р-н, Київська обл. (с., Маньківський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4796, 

4939, 4940, 4953, 5650 

Руська Поляна, с., Черкаський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2341, 2343, 

2344, 2632, 4121, 4991, 5914 

 

 

 

Сабадаш, с., Жашківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3386, 3888, 3889 

Савківка, с., Чорнобаївський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1116, 1123, 

1128, 1836 

Сагунівка, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (с., Черкаський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-795, 901, 4955, 5190 

Самгородок, с., Смілянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-100, 3275  

Самовиця, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл., у 

1960р. виключене з облікових даних) ф. РР-2061, 3676 

Саморідня, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-5608 

Санжариха, с., Смілянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4820, 4827 

Сарни, с., Монастирищенський р-н, Уманський окр. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1615, 2245, 

3785, 4830-4833, 4851 

Сатанівка, с., Монастирищенський р-н,Вінницька обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2247, 

4816 

Сахнівка, с., Шевченківський (Корсунський) пов., Київська губ., (Таганчанський р-н, 

Корсунський окр.) (с., Корсунь-Шевченківський р-н,  Черкаська обл.) ф. РР-166, 401, 

3629, 4652, 5609 

Свидівок, с., Черкаський  р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-64Ю 4303, 5887 

Свинарка, с., Бабанський р-н, Київська обл. (с., Уманський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3080, 

3098, 3690, 5218 

Свічківка, с., Драбівський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1241, 1262, 

1272-1274 

Сегединці, с., Вільшанський р-н, Черкаська обл. (с., Городищенський р-н, обл.) ф. РР-5197, 

5781 

Селищанський, хут., Шевченківський окр., Київська губ, ф. Р-2749 

Селище, с., Канівський р-н, Черкаська обл. (у 1971р. виключене з облікових даних)  
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 ф. РР-3407, 5272 

Селище, с., Шевченківський (Корсунський) пов., Київська губ. (с., Корсунь-Шевченківський 

р-н, Черкаська обл.) ф. РР-110, 3001, 3312, 4332 

Семенівка, с., Ковалівський р-н, Полтавська обл. (Кантакузівка, с., Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-1989, 5933 

Семенівка, с., Лисянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3547, 5377, 5378, 

5644 

Сердегівка, с., Шполянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-151, 2161, 2284 

Сердюківка, с., Черкаський пов., Київська губ., (Ротмистрівський р-н, Шевченківський 

(Черкаський( окр. (с., Смілянський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-165, 503, 2930, 3850 

Сигнаївка, с., Шполянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2166, 2279 

Сидорівка, с., Стеблівський р-н, Шевченківський окр. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-384, 2869, 2978, 3311 

Синиця, с., Ладижинський р-н, Київська обл. (с., Христинівський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-4055-4057, 5000 

Синявка, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-5265-5267 

Синьооківка, с., Золотоніський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2973, 3794 

Ситники, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-88, 3309, 3320 

Сичівка, с., Христинівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4493, 4763, 4889, 

4890 

Скаливатка, с., Звенигородський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3485, 4695 

Скибин, с., Жашківський  р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3128-3131, 3144 

Скориківка, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-672, 738, 

4253, 4256 

Скородистик, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.) ф. 

РР-1198, 1202, 1205, 2069, 3744, 3746 

Скотареве, с., Шполянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2169, 2268 

Скрипчинці, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл. ф. Р-2979 

Слюзчина Слобідка, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (Антипівка, с., р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-759, 1844, 2972 

Сміла, м-ко, Черкаський пов., Київська губ. (м., Черкаська обл.) ф. РР-5, 79, 111, 159, 207, 

224, 233, 247, 254, 277, 317, 319, 324, 327, 328, 331-333, 337, 339, 347, 366, 367, 371, 

376, 379, 381, 382, 385, 387, 402, 422, 426, 437, 452, 454, 457, 483, 488, 538, 2401, 2491, 

2518, 2598, 2621, 2669, 2688-2698, 2700-2702, 2708-2711, 2713-2715, 2735, 2745, 2786, 

2822, 2866, 2939-2942, 2944, 2946, 2947, 3263, 3269, 3272-3274, 3844, 3856, 3857, 

4122, 4123, 4130, 4133, 4138, 4142-4144, 4310, 4311, 4367, 4400, 4416-4418, 4420, 

4426, 4427, 4430, 4465, 4496-4499, 4526, 4571, 4574, 4579, 4737, 5074, 5076, 5077, 

5079, 5354, 5355, 5365, 5523, 5553, 5575, 5669, 5850, 5852, 5942, 5970 

Смілянський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. (р-н, Черкаська обл.) ф. РР-96, 98, 100, 

101, 103, 159, 167, 175, 177, 231, 294, 323, 363, 385, 389, 395, 2707, 2725, 2920-2932, 

2935-2938, 3125, 3264-3268, 3275-3277, 3436, 3845-3853, 4124, 4127, 4129, 4132, 4134, 

4137, 4139, 4141, 4304-4307, 4312, 4419, 4584, 4817-4824, 4826-4828, 5080-5085, 5087, 

5089-5094, 5671-5678, 5885, 5891, 5892, 5894-5896 

Смільчинці, с., Лисянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4163, 5152, 5157 

Снігурівка, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-4276 

Собківка, с., Уманський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-1364, 1393, 5825, 5959 

Соболівка, с., Мокрокалигірський р-н, Київська обл. (с., Шполянський р-н, Черкаська обл.) ф. 

РР-1302, 1320, 3218 

Сокирна, с., Драбівський р-н, Полтавська обл. ф. Р-1790 
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Соколівка, с., Манькеівський р-н, Черкаська обл. (с., Жашківський р-н, обл.) ф. РР-3155, 3393, 

3903, 3904 

Соколівочка, с., Тальнівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1524, 1542 

Сорокотяга, с., Жашківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1621, 1625, 

3149, 3392 

Сотники, с., Корсунський р-н, Шевченківський (Корсунський) окр. (с., Корсунь-

Шевченківський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-176, 2988, 3303 

Софіївка, с., Гельмязівський р-н, Полтавська обл. (с., Золотоніський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-3816, 5910, 5919 

Софіївка, с., Черкаський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-558, 563, 5686 

Сталінівка, с., Шрамківський р-н, Полтавська обл. (Яворівка, с., Драбівський р-н, Черкаська 

обл.) ф. Р-2016 

Станіславчик, с., Черкаський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-554, 3123 

Станіславчик, с., Шполянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2859, 3226 

Стара Буда, с., Звенигородський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3490, 5736, 

5750, 5756 

Старе, с., Іркліївський р-н,  Черкаська обл. (с., Чорнобаївський р-н, обл., у 1960р. виключене з 

облікових даних) ф. РР-3262, 3653 

Старий Коврай, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-1204, 1823, 2049, 2068, 5100 

Старі Бабани, с., Уманський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1368, 1377, 

1385, 5817 

Старосілля, с., Городищенський р-н, Черкаський окр. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-388, 2110, 

2377 

Старосілля, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Городищенський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. Р-112 

Старостинці, с., Сквирський пов., Київська губ. ф. Р-5399 

Стеблів, м-ко, Канівський пов., Київська губ., (Стеблівський р-н, Шевченківський 

(Черкаський) окр. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-81, 154, 

217, 245, 276, 3004, 4325, 4326, 4452, 4657, 4662-4664, 5038, 5039, 5293, 5775 

Стеблівський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. ф. РР-81, 131, 154, 171, 172, 174, 245, 

257, 384 

Стебне, с., Звенигородський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3835, 4857, 

4859, 5831 

Степанецьке, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. Р-3697 

Степанівка, с., Ковалівський р-н, Полтавська обл. (с., Драбівський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-1983, 2012, 2022, 5303, 5304 

Степанки, с., Черкаський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-60, 559, 2342, 5191 

Степанці, с., Канівський пов., Київська губ., (Степанецький р-н, Шевченківський 

(Корсунський окр.) (с., Канівський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-152, 359, 2727, 3425, 

4975, 5860-5866 

Степівка, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4066, 4844 

Степківка, с., Ладижинський р-н, Черкаська обл. (с., Уманський р-н, обл.) ф. РР-3087, 3108 

Стецівка, с., Звенигородський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3838, 4688-

4690, 5751 

Стецівка, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-807, 925, 

936, 3440, 5636 

Стійкове, с., Катеринопільський р-н, Черкаська обл. ф. Р-2952 

Студенець, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. Р-3421 



3186 

 

Ступичне, с., Мокрокалигірський р-н, Київська обл. (с., Шполянський  (Катеринопільський) 

р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1298, 1303, 1311, 3614 

Ступичне, с., Шполянський р-н, Черкаська обл. ф. Р-3615 

Суботів, с., Чигиринський пов., Кременчуцька губ.  (с., Чигиринський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-800, 826, 893, 984, 999, 1352 

Сунки, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Смілянський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-96, 113, 

305, 323, 4818, 5082, 5084 

Суха Калигірка, с., Катеринопільський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1308, 1322 

Сухини, с., Корсунь-Шевченківський р-н,  Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2993, 

3291, 3293, 3294 

Сушки, с.,  Гельмязівський рЧеркаська обл. (с., Канівський р-н, обл.) ф. РР-1677, 4747 

Сушківка, с., Бабанський р-н, Київська обл. (с., Уманський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3103, 

3104, 3511, 5712, 5823 

 

 

 

Таганрог, м.  ф. Р-5628 

Таганча, м-ко, Богуславський пов., Київська губ., (Таганчанський р-н, Шевченківський окр.) 

(с., Канівський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-238, 293, 403, 2742, 2755, 3426, 5699, 5867 

Талалаївка, с., Христинівський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-4606, 5221 

Талдики, с., Черкаський р-н, Київська обл. (Худяки, с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-63, 562, 

2345 

Тальне, м., Київська губ. (м., Черкаська обл.) ф. РР-1556, 1558, 1562, 1566, 1591-1596, 1599, 

1600, 2400, 2482, 2488, 2759, 2826, 3532, 3715, 3727, 3728, 4022, 4349, 4350, 4352-

4355, 4781, 4782, 5113-5117, 5238, 5439, 5440, 5544-5546, 5679, 5680, 5789, 5790, 

5796, 5797, 5858, 5872, 5881, 5936, 5968 

Тальнівський р-н, Київська обл. (р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1509-1536, 1538-1555, 1557, 1559-

1561, 1563-1565, 1567-1571, 1582, 1612, 1613, 2871, 2873-2879, 3452, 3454-3466, 3711, 

3723-3726, 3729, 3730, 3732, 4021, 5121, 5122, 5778, 5854 

Тальянки, с., Бабанський р-н, Київська обл. (с., Тальнівський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3711, 

3714, 3716, 3722, 4021 

Танське, с., Бабанський р-н, Київська обл. (с., Уманський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3084, 

5710, 5711, 5816 

Тарасівка, с., Звенигородський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3483, 4860, 

4861, 5752, 5753 

Тарасівка, с., Монастирищенський р-н,  Черкаська обл.  ф. Р-3174 

Тарасівка, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл., у 1960р. 

виключене з облікових даних) ф. РР-818, 3441 

Тарасівка, с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-1108, 1141 

Тарасо-Григорівка, с., Чигиринський р-н, Черкаська обл. ф. РР-940, 2906 

Тараща, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-110, 2989, 3304 

Тарнава, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3184, 3195, 5619 

Ташлик, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Смілянський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-302, 

2922, 3276, 3277, 4828 

Теклине, с., Смілянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4419, 5094 

Текуча, с., Ладижинський р-н, Київська обл. (с., Уманський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3505, 

5718, 5720-5723, 5738, 5739 

Телепине, м-ко, Чигиринський пов., Київська губ. (с., Кам’янський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-987, 1000, 1002, 1007, 1010, 1035, 1616, 3006, 3016, 3601, 3607 
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Теолин, с., Монастирищенський р-н, Вінницька обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2135, 4841 

Терешки, с., Шполянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2167, 2265, 4184, 

5665 

Терлиця, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3775, 4073 

Тернівка, с., Смілянський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. (с., р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-156, 389, 3853, 5083 

Тетерівка, с., Жашківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3133, 3157, 3348 

Тимошівка, с., Кам’янський р-н, Черкаський окр. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1028, 2521, 

3340, 3341 

Тимошівка, с., Маньківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4718, 4969 

Тимченки, с., Градизький р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-2886, 2899-2902 

Тинівка, с., Жашківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3366, 3384, 5205 

Тихий Хутір, с., Жашківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3151, 4908 

Тихонівка, с., Лисянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-3044 

Тіньки, с., Чигиринський р-н, Черкаська обл. ф. РР-813, 929, 5635 

Товмач, с., Шполянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2267, 2280, 2853 

Товста, с., Вільшанський р-н, Київська обл. (с., Городищенський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-3644-3647 

Товсті Роги, с., Лисянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3541, 5243 

Томашівка, с., Уманський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3512, 5733 

Топилівка, с., Чигиринський р-н, Черкаська обл. ф. РР-815, 899, 1048 

 

Топильна, с., Шполянський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. (с., р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-170, 2858, 3230 

Трахтемирів, с., Переяслав-Хмельницький р-н, Київська обл. (с., Канівський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-3707, 4982 

Триліси, с., Чигиринський пов., Кременчуцька губ. (с., Олександрівський р-н, Кіровоградська 

обл.) ф. РР-997, 1009 

Трихуторівка, с., Вільшанський р-н, Київська обл. (с., Городищенський р-н, Черкаська обл.) 

ф. Р-5598 

Тростянець, с., Канівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3411, 5971 

Трощин, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. Р-3415 

Трушівці, с., Чигиринський пов., Кременчуцька губ. (с., Чигиринський р-н, Черкаська обл.) ф. 

РР-542, 814, 912, 919, 1048, 5637 

Тубільці, с., Черкаський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-561, 2587, 3560 

 

 

 

 

Углуватка, с., Христинівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4052, 4053, 4609 

Угорщина  ф. РР-496, 1667 

Удич, ст., Уманський пов., Київська губ  ф. Р-2781 

Уманський р-н, Київська губ. (р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1359-1362, 1364-1393, 1415, 1500, 

1605, 1610, 2751, 2840, 3077, 3078, 3084, 3091, 3106, 3108, 3505-3513, 3516, 3517, 

3525, 3680-3688, 3868, 3966, 3988, 3989, 4092, 4399, 4446, 4642, 4646-4648, 5237, 

5712-5719, 5726, 5728, 5732-5735, 5737, 5739, 5742, 5798, 5809, 5811-5819, 5823-5825, 

5827, 5829, 5957, 5959-5961 
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Умань, м., Київська губ. (м., Черкаська обл.) ф. РР-149, 345, 977, 1063, 1363, 1407, 1416-1418, 

1420-1422, 1426, 1427, 1430, 1439, 1440, 1442-1446, 1448, 1449, 1461, 1465, 1467, 

1472, 1474, 1484, 1487, 1493, 1497, 1500, 2143, 2199-2201, 2207, 2211, 2215, 2216, 

2219, 2224, 2227, 2228, 2257, 2399, 2412, 2413, 2477, 2495, 2522, 2525, 2597, 2681, 

2729, 2733, 2737, 2740, 2747, 2758, 2762, 2767, 2774, 2775, 2778, 2784, 2788, 2789, 

2791, 2796, 2800, 2809, 2813, 2816, 2818, 2823, 2827, 2835, 2839, 2861, 2867, 2881, 

2907, 3069-3075, 3109-3114, 3496, 3518-3524, 3526, 3529, 3633, 3634, 3636, 3866, 3867, 

3869-3871, 3962, 3995, 3997, 4345-4347, 4385, 4388, 4389, 4392, 4394, 4396, 4398, 

4453, 4456, 4460, 4525, 4529-4531, 4533, 4699, 4700, 4878, 4989, 5049, 5050, 5200, 

5236, 5348, 5368, 5409, 5449-5451, 5455-5459, 5461-5463, 5499, 5538, 5548, 5572, 5581, 

5624, 5654-5656, 5757, 5853, 5880, 5940, 5966 

Устинівка, с., Шполянський р-н, Київська обл. (Васильків, с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-2270 

Ухожа, с., Христинівський р-н, Київська обл. (Шельпахівка, с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-

4047, 4608 

 

 

Федюківка, с., Лисянський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3028, 5249 

Флярківка, с., Кам’янський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3336, 3766 

Франківка, с., Лисянський р-н, Київська обл. (Кам’яний Брід, с., р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-3062, 4147 

Франківка, с., Чорнобаївський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1105, 1154, 

1846, 3659 

Фурманка, с., Уманський пов., Київська губ., (Ладижинський р-н, Черкаська обл.) )с., 

Уманський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3083, 5398, 5734 

 

 

 

Халаїдове, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2136, 3193, 3194 

Харків, м.  ф. Р-4456 

Харківка, с., Маньківський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4705, 4925 

Харченкове, с., Лисянський р-н, Київська обл. (Боярка, с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-3057 

Хацьки, с., Черкаський р-н, Черкаська обл. ф. РР-223, 3163, 3400, 5891, 5892 

Хвильово-Сорочин, хут., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.)  

 ф. Р-4258 

Хейлове, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл. ф. Р-4843 

Хижинці, с., Лисянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3543, 5153, 5158 

Хижня, с., Маньківський р-н, Київська обл. (с., Жашківський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3140, 

3899-3902 

Хильки, с., Стеблівський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. (с., Корсунь-

Шевченківський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-172, 4653, 5037 

Хмрівка, с.,  Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл. (Заріччя, с., р-н, обл.) ф. РР-5036, 

5040 

Хлипнівка, с., Звенигородський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3839, 5754 

Хлистунівка, с., Черкаський пов.,  Кременчуцька губ. (с., Городищенський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-114, 2106, 2107, 2376, 2440, 4179 

Хмільна с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4592, 5469, 5857 

Ховківка, с., Шполянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-2272 

Холодний, с-ще, Смілянський р-н, Черкаська обл.  ф. Р-4584 

Хомівщина, с., Драбівський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. Р-5305 
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Хотин, м.,  Чернівецька обл. ф. Р-199 

Хрести, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл., у 1964р. виключене  з 

облікових даних)  ф. РР-751, 768, 3793 

Хрестителеве, с., Чорнобаївський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1110, 

1147, 1151, 1152, 3733, 3734, 5361 

Хрещатик, с., Мошенський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. (с., Черкаський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-343, 553, 2584, 4956 

Христинівка, с., Уманський пов., Київська губ. (м., Черкаська обл.) ф. РР-2596, 2838, 2909, 

3872-3874, 4054, 4280-4283, 4336, 4338, 4339, 4444, 4490-4492, 4613-4616, 4760-4762, 

4884, 4885, 4909, 5001, 5209-5211, 5215-5217, 5340, 5341, 5343, 5465, 5466, 5709, 5906 

Христинівка, с., Уманський пов., Київська губ. ф. РР-2730, 2751, 2820 

Христинівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3180, 3181, 3374, 3875-3880, 4046-4053, 4055, 4058-

4060, 4075, 4284, 4337, 4340, 4493, 4603-4612, 4755, 4758, 4759, 4763-4767, 4881-4883, 

4886, 4888-4901, 4910-4919, 4998-5000, 5002-5004, 5208, 5212-5221, 5342, 5784 

Хрущівка, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-683, 760, 

1837, 3803 

Худоліївка, с., Чигиринський р-н, Черкаська обл. ф. РР-817, 898, 912, 1048 

Худяки, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Черкаський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-58, 90, 

163, 273, 485, 2354, 5688 

Хутір-Хмільна, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. Р-3705 

Хутори, с., Черкаський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2333, 2352, 4736, 

5254, 5879, 5884 

 

 

 

 

 

 

Цвіткове, ст., Київська губ. (с-ще, Городищенський р-н, Черкаська обл.) ф. Р-2797 

Цвіткове, смт., Городищенський р-н, Черкаська обл. ф. Р-3249 

Циберманова Гребля, с., Монастирищенський р-н, Уманський окр. ф. РР-2122, 2137 

Цибулів, м-ко, Цибулівський (Монастирищенський) р-н, Уманський окр. (смт., 

Монастирищенський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2118, 2140, 2243, 2244, 2246, 2408, 

2484-2486, 3180, 3181, 3196, 4437, 4639 

Цибулівський р-н, Уманський окр. (Монастирищенський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-2243, 

2485, 2486 

 

 

 

Чайківка, с., Христинівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4050, 4612 

Чапаєвка, с., Золотоніський р-н, Черкаська обл. ф. РР-681, 729, 3807 

Чапаєвка, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2133, 3780 

Чапаєвка, с., Шрамківський р-н, Полтавська обл. (с., Драбівський р-н, Черкаська обл., у 

1981р. виключене з облікових даних) ф. Р-5013 

Чаплинка, с., Лисянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3035-3037, 4149 

Чемериське, с., Буцький р-н, Черкаська обл. (с., Звенигородський р-н, обл.) ф. Р-5402 

Червоне, хут., Звенигородський р-н, Київська обл. (Звенигородка, м., Черкаська обл.)  

 ф. Р-4856 
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Червона Дача, хут., Шрамківський р-н, Полтавська обл. (с., Драбівський р-н, Черкаська обл.) 

ф. Р-5350 

Червона Слобода, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Черкаський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-13, 272, 556, 560, 1949, 3124, 4119, 5195, 5253, 5689, 5915 

Червоне, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с-ще, Чорнобаївський р-н, Черкаська обл., у 

1964р. виключене з облікових даних) ф. Р-1671 

Червоне, с., Тальнівський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-1520, 1567 

Червоний, хут., Звенигородський р-н, Черкаська обл. (Звенигородка, м., обл.) ф. Р-5098 

Червоний Кут, с., Жашківський р-н, Черкаська обл. ф. Р-3152 

Червоний Хутір, с., Ротмистрівський р-н, Київська обл. ф. Р-2934 

Червоногірка, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.) ф. 

Р-1206 

Червоносілля, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. ф. Р-2062 

Чеорвонохижинці, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-1188, 1811, 2054 

Черепин, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл.) 

ф. РР-429, 2982, 3625, 3630 

Черкаси, м., Шевченківський (Черкаський) окр. (м., Черкаська обл.) ф. РР-1-12, 14-21, 23-37, 

39, 40, 42-44, 48-57, 65, 80, 121,127-129, 131, 133, 134, 136, 142-144, 147, 150, 158, 173, 

174, 180, 183, 184, 187, 188, 192-194, 199-206, 209-212, 216, 219, 221, 226-230, 232, 

235, 237, 246, 248, 252-268, 278, 282, 309, 316, 318, 320-322, 325, 334, 336, 340, 341, 

345, 348, 350, 354-357, 370, 374-378, 380, 383, 390, 391, 405, 410-412, 416, 424, 427, 

430, 433-435, 439-442, 444, 446, 450, 453, 458-460, 462, 464-471, 474, 477, 479, 487, 

489, 494, 495, 504, 505, 511, 522, 525, 527, 527, 533, 534, 545, 564, 568, 579-581, 583, 

584, 586-590, 602, 604, 610, 613, 859, 863, 1064, 1419, 1636, 1645, 1660, 1872, 1873, 

1875, 1890-1892, 1901, 1904, 1906,  1907, 1909, 1911, 1912, 1918, 1930, 1932, 1934, 

1937, 1951, 1952, 2141, 2144, 2146, 2193, 2258, 2261, 2326-2328, 2331, 2332, 2407, 

2416, 2423, 2464-2466, 2469, 2471, 2475, 2476, 2478, 2480, 2490, 2493, 2494, 2501, 

2504, 2505, 2507-2517, 2519, 2520, 2528, 2529, 2539-2545, 2548-2550, 2552-2558, 2561-

2573, 2578-2580, 2588, 2589, 2591-2593, 2595, 2598, 2600-2604, 2608-2612, 2614-2620, 

2622-2628, 2630, 2631, 2633-2635, 2637-2639, 2641, 2642, 2644, 2646-2650, 2652-2656, 

2659, 2661, 2663-2668, 2670, 2671, 2673-2679, 2684-2687, 2703-2706, 2721-2723, 2726, 

2732, 2766, 2779, 2801, 2803, 2811, 2821, 2830, 2836, 2841, 2842, 2870, 2882, 2908, 

2911, 2913, 2915, 2916, 2918, 2919, 3059, 3115, 3117-3120, 3122, 3169, 3201, 3236-

3241, 3251, 3255-3257, 3278, 3469, 3470, 3491, 3494, 3495, 3528, 3616, 3648, 3710, 

3745, 3749, 3756, 3760, 3762, 3763, 3881-3884, 3998, 4016-4019, 4098, 4164-4166, 4168, 

4178, 4181, 4182, 4189-4191, 4193-4195, 4197, 4285, 4286, 4289, 4295, 4299, 4313, 

4315-4317, 4319-4321, 4335, 4341-4344, 4382, 4454, 446804472, 4474-4486, 4494, 4495, 

4502, 4511, 4524, 4528, 4534, 4577, 4578, 4580-4583, 4585-4587, 4589, 4595, 4635, 

4636, 4729, 4731, 4734, 4735, 4738, 4752-4754, 4829, 4877-4880, 4902-4905, 4954, 4958, 

4966, 4984, 4986, 4987, 4994, 5027-5032, 5075, 5194, 5239-5242, 5261, 5274-5276, 5369-

5371, 5373, 5396, 5397, 5438, 5448, 5454, 5471-5473, 5475, 5477-5481, 5483, 5484, 

5486, 5488-5492, 5494, 5500, 5501, 5507, 5520-5522, 5524, 5533, 5535, 5536, 5554, 

5556, 5558, 5562-5565-5571, 5573, 5576-5580, 5582-5585, 5587, 5589-5592, 5600, 5602, 

5604-5607, 5625, 5626, 5630, 5632, 5638-5640, 5659, 5662, 5703-5705, 5707, 5757-5759, 

5793-5795, 5828, 5836, 5840-5843, 5845, 5846, 5848, 5851, 5875-5878, 5893, 5900, 5902, 

5903, 5939, 5943, 5944, 5954, 5963, 5964, 5969, 5974-5976, 5978 

Черкаси, ст., ф. РР-4, 52 
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Черкаський пов., Київська губ. (Черкаський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-105-109, 111, 112, 114, 

116, 122, 123, 141, 163, 164, 192, 272, 273, 275, 277, 298-305, 307, 312, 313, 365, 376, 

379, 392-396, 405, 406, 420, 456, 457, 471, 477, 483, 485, 499, 502-504, 524, 986, 1616, 

2147, 2551, 2741, 2757, 2785, 2863, 4450 

Черкаський р-н, Черкаський окр., Київська губ. (Черкаський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-13, 22, 

25, 41, 45-47, 49, 50, 52, 53, 58-64, 80, 90, 143, 223, 236, 237, 264, 297, 326, 330, 354, 

369, 386, 413, 417, 438, 467, 534, 549-563, 583, 624, 1614, 1666, 1881, 1893, 1924-1926, 

19928, 1945, 1946, 19949, 1954, 1955, 2331, 2333, 2334, 2338, 2339, 2341-2354, 2543, 

2535, 2537, 2538, 2547, 2575-2577, 2582-2587, 2632, 2672, 3121-3124, 3126, 3127, 3170-

3172, 3254, 3396, 3397, 3400, 3401, 3404, 3437, 3559, 3560, 3631, 3632, 3859, 3860, 

4116, 4119, 4121, 4193, 4736, 4955-4957, 4991, 4992, 5189-5193, 5195, 5252-5255, 5372,  

5395, 5626, 5681-5690, 5879, 5883, 5884, 5886-5890, 5897, 5898, 5911-5915 

Чернече, с., (хут.), Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-2503, 3066 

Чернещина, с., Драбівський р-н, Полтавська обл. (с., Золотоніський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-1243, 1780, 4244 

Черниші, с., Канівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-516, 5928 

Черповоди, с., Ладижинський р-н, Київська обл. (с., Уманський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-3508, 4093, 4641, 4648 

Чеснівка, с., Лисянський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3535, 5170 

Чеснопіль, с., Тальнівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1514, 1533, 1559, 

3455 

Чехівка, с., Іркліївський р-н, Полтавська обл. (с., Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-1185, 2070, 3662 

Чехословаччина  ф. Р-4141 

Чигирин, м., Чигиринський пов., Київська губ. (м., Черкаська обл.) ф. РР-529, 539, 543, 782, 

783, 791, 829, 830, 848, 849, 851, 852, 854, 856, 857, 866, 871-874, 877, 880, 883, 884, 

886, 887, 889-892, 965, 966, 1001, 1024, 1036, 1043, 1051, 1053, 1055, 1058-1060, 1340, 

1350, 1351, 1357, 1646, 1648, 2145, 2405, 2502, 2503, 2523, 2527, 2536, 2834, 2865, 

2905, 3068, 3235, 3757-3759, 3761, 3806, 4000-4002, 4300-4302, 4414, 4415, 4576, 4601, 

4996, 4997, 5428, 5528-5531, 5760, 5779 

Чигиринський пов., Кременчуцька губ. (Чигиринський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-442, 529, 

542, 974, 978, 983-985, 987-991, 994-1002, 1004, 1006-1010, 1025, 1036, 1043, 1044, 

1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1646, 1647, 2474, 2497, 2734, 2776, 2834, 2917 

Чигиринський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. (р-н, Черкаська обл.) ф. РР-539, 783, 

784, 792-823, 825, 926, 932, 893-929, 931-941, 943, 945, 971, 1015, 1050Ю 1342, 1352, 

1353, 2261, 2392, 2473, 2906, 3066, 3067, 3438-3441, 3755, 4004-4006, 5528, 5529, 

5532, 5634-5637 

Чижівка, с., Звенигородський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3840, 4224-

4226, 5755 

Чичиркозівка, с., Звенигородський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3497, 4865 

Чмирівка, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-792, 933 

Чорна Кам’янка, с., Буцький р-н, Київська обл. (с., Маньківський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-4793, 4935, 4936 

Чорнобай, с., Чорнобаївський р-н, Золотоніський окр. (смт., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1084, 

1087, 1088, 1091, 1092, 1112, 1122, 1125, 1136, 1137, 1166, 1693, 1697, 1744, 1863, 

2420, 3650, 3660, 3661, 3672, 4080, 4512, 4513, 4967, 4968, 4993, 5103-5105, 5256-

5260, 5359, 5362, 5366, 5367, 5508, 5873 
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Чорнобаївський р-н, Золотоніський окр. (Полтавська обл.) (р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1084, 

1086-1088, 1091-1094, 1104-1161, 1166, 1173, 1203, 1204, 1693, 1697, 1702, 1712, 1818, 

1836, 1846, 1849, 1863, 2049, 2052, 2059, 2064, 2065, 2067, 2068, 2071, 2072, 2074, 

2420, 2883-2886, 2895, 2902, 3258-3261, 3649-3651, 3654-3661, 3663-3670, 3672-3674, 

3733, 3734, 3736-3740, 3742, 3744, 3748, 4078, 4080, 4081, 4512-4514, 4967, 4968, 

4993, 4995, 5100-5105, 5256-5260, 5359-5362, 5364, 5366, 5367, 5407, 5410, 5508, 5509, 

5873 

Чорнявка, с., Уманський р-н, Київська обл. ф. Р-1365 

Чорнявка, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Черкаський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-406, 

417, 2575, 3559, 5681, 5897, 5011, 5913 

Чорнявка, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. ф. РР-793, 898 

Чубівка, с., Смілянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-5885, 5897 

Чумчак, хут., Драбівський р-н, Полтавська обл. (Білоусівка, с., р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР- 1814, 5420 

 

 

 

Шабастівка, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3788, 4071, 5623 

Шабельники, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл. ф. РР-671, 770, 

777, 5804 

Шабельники, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Чигиринський р-н, Черкаська обл., у 

1960р. виключене з облікових даних) ф. Р-986 

Шабельники, с., Чигиринський пов., Кременчуцька губ. (с., Чигиринський р-н, Черкаська обл. 

у 1960р. виключене з облікових даних) ф. РР-822, 825, 923, 928, 989, 1004, 2473 

Шарин, с., Ладижинський р-н, Черкаська обл. (с., Уманський р-н, обл.) ф. РР-3081, 5724 

Шарнопіль, с., Монастирищенський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3183, 3191, 5620 

Шаулиха, с., Тальнівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1509, 15539, 1541, 

5122 

Шевченка, хут., Смілянський р-н, Черкаська обл. (с., р-н, обл.) ф. РР-2926, 2927 

Шевченкове, с., Вільшанський р-н, Київська обл. (с., Звенигородський р-н, Черкаська обл.) 

 ф. РР-3474, 4203-4206, 5226, 5227, 5353 

Шевченкове, с., Уманський окр., Київська губ. ф. Р-2748 

Шелепухи, с., Черкаський пов., Київська губ. (Мошенський р-н, Шевченківський 

(Черкаський) окр.) (с., Черкаський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-116, 164, 344, 550, 1666, 

5252, 5687 

Шельпахівка, с., Христинівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4046, 4048, 

4607 

Шендерівка, с., Канівський (Шевченківський) пов., Київська губ. (с., Корсунь-

Шевченківський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-91, 117, 215, 4656, 4659, 4660, 5633 

Шестеринці, с., Лисянський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3538, 4536 

Шостакове, с., Катеринопільський р-н, Черкаська обл. ф. РР-2964, 4410 

Шпола, м-ко, Звенигородський пов., Київська губ. (Шполянський р-н, Шевченківський 

(Корсунський) окр.) (м., Черкаська обл.) ф. РР-118, 151, 181, 239, 254, 271, 349, 361, 

451, 1065, 2173, 2182, 2188, 2192, 2271, 2290-2292, 2295, 2297, 2299, 2300, 2307, 2308, 

2317, 2318, 2323, 2325, 2479, 2785, 2843-2845, 2848, 2851, 3211, 3212, 3947, 3948, 

3950-3952, 3956, 3957, 4185, 4322, 4516, 4517, 4681-4683, 5078, 5224, 5374, 5706 

Шполянський р-н, Корсунський окр. (р-н, Черкаська обл.) ф. РР-86, 151, 170, 239, 1016, 1299, 

1310, 1317, 1320, 1321, 2158-2167, 2169, 2170, 2265-2270, 2272-2289, 2297, 2847, 2849, 
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2850, 2852-2854, 2857-2859, 3204, 3205, 3207, 3209, 3210, 3213, 3216-3230, 3232, 3233, 

3531, 3612, 3615, 3953-3955, 4015, 4183, 4184, 4186, 4196, 4518, 5224, 5665 

Шрамківка, с., Ковалівський  (Шрамківський) р-н, Полтавська обл. (смт., Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) ф. РР-1784, 1832, 1860, 1862, 1961, 1963, 1964, 1968, 1970-1972, 1984, 

1986, 2004, 2014, 2089, 3244, 4314, 4590, 5009, 5346, 5347, 5430, 5506, 5561, 5610, 

5769-5771, 5777 

Шрамківський р-н,  Полтавська обл. (р-н, Черкаська обл., у 1959р. ліквідований) ф. РР-1606, 

1607, 1673, 1679, 1681, 1682, 1961-1964, 1968, 1970-1972, 1986, 1997, 2002, 2004-2007, 

2009, 2014, 2016-2018, 2022, 2093, 2094, 3244, 4590, 5009, 5014, 5016, 5306-5307, 

5314, 5315, 5319, 5320, 5346, 5347, 5412, 5414, 5415, 5417, 5418, 5421, 5424, 5426, 

5430, 5506, 5561, 5769-5771, 5777, 5933 

Шубині Стави, с., Буцький р-н, Київська обл. (с., Лисянський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-4153, 4538, 5383, 5385, 5386 

Шукайвода, с., Христинівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4759, 4766, 

4910-4914 

Шуляки, с., Жашківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3173, 3355, 3356 

Шушківка, с., Лисянський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3034, 4150 

 

 

 

Щербанівка, с., Звенигородський р-н, Київська губ. ф. Р-2824 

Щербинівка, с., Золотоніський р-н, Полтавська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1672, 1831 

 

 

 

Юрківка, с-ще, Звенигородський р-н, Київська обл. (с-ще, р-н, Черкаська обл.) ф. РР-3484, 

4691-4694, 5832 

Юрківка, с., Уманський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3106, 3513, 3961 

Юрпіль, с., Буцький р-н, Київська обл. (с., Маньківський р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4792, 

4937 

Юрчиха, с., Кам’янський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3008, 3023 

Юстиноград, с., Маньківський р-н, Київська обл. (Соколівка, с., Жашківський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-3156, 3905 

 

 

 

Яблунів, с., Канівський р-н, Черкаська обл.  ф. РР-3417, 5698, 5702 

Яблунівка, с., Корсунь-Шевченківський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-95, 

3315 

Яблунівка, с., Лисянський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл. ) ф. РР-3040-3042, 4146 

Яблунівка, с., Смілянський р-н, Шевченківський (Черкаський) окр. ф. РР-167, 177 

Яблунівка, с., Черкаський пов., Київська губ. (с., Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська 

обл.) ф. РР-119, 299, 376 

Яворівка, с., Драбівський р-н, Черкаська обл. ф. РР-1982, 5321 

Ягубець, с., Христинівський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-4284, 4881, 

4916-4918 

Ямки, с., Кам’янський окр. ф. Р-1028 

Ямпіль, с., Катеринопільський р-н, Черкаська обл. ф. РР-4408, 4618, 4623 



3194 

 

Яничі, с., Чигиринський р-н, Кіровоградська обл. (Іванівка, с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-902, 

943 

Яроватка, с., Уманський р-н, Київська обл. (с., р-н, Черкаська обл.) ф. РР-1383, 3091 

Ярове, с., Кам’янський р-н, Черкаська обл. ф. РР-3337, 3587 

Ярославка, с., Мокрокалигірський р-н, Київська обл. (с., Шполянський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-1310, 2857, 5652 

Ярошівка, с., Катеринопільський р-н, Черкаська обл. ф. РР-423, 2954, 3582, 4023 

Ясинуватка, с., Кам’янський р-н, Черкаський окр. ф. РР-1028, 1341 

Яснозір’я, с., Черкаський р-н, Черкаська обл. ф. РР-413, 3171 

Ятранівка, с., Ладижинський р-н, Київська обл. (с., Уманський р-н, Черкаська обл.)  

 ф. РР-3510, 5728-5730, 5740 
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