
Брацлавський повітовий військовий комісаріат  

м. Брацлав, Подільської губернії  

 

Фонд №  Р-1557 

 

Опис № 1 

справ постійного зберігання  

за 1920 – 1923 роки. 

 

№  

п/п 

 

Заголовок справи  

 

Крайні 

дати 

 

К-сть 

аркушів 

 

Примітка  

1 2 3 4 5 

 

Загальний відділ - секретаріат 

1 Наказ військам і установам Брац-

лавського повітового, Тульчинсь-

кого повітового військових коміса-

ріатів  

 

4 серпня – 

31 грудня 

1920 р. 

301  

2 Проекти наказів по Брацлавському 

військовому комісаріату за 1920 р. 

 

 149  

3 Накази по військам і установам 

Брацлавського  повітового військо-

вого комісаріату 

7 вересня 

5 листоп.  

1920 р. 

 

62  

4 Накази військовим частинам і ус-

тановам Подільського губернсько-

го комісаріату з військових справ 

за 1920 р.  

 

 

 

29  

5 Список співробітників Тульчинсь-

кого і Брацлавського повітвійсько-

матів по відділах за 1920 р.  

 

 

 

  

6 Анкети членів КП(б)У повітвійсь-

комату, робочих комосередку за 

1920 р. 

 

   

7 Протоколи загальних зборів осере-

дку, комосередку при повітвійсь-

коматі за 1920 р. 

 

 

 

  



1 2 3 4 5 

 

8 

 

Посвідчення особи співробітників 

Брацлавського, Тульчинського по-

вітвійськоматів за 1920 р. 

 

   

9 Книга наказів по 1 ремонтній комі-

сії Південно-Західного фронту при 

Упроформарм 14 

15 червня 

1920 р.   

14 березня 

1921 р. 

 

91  

10 Оригінальні накази військам і ус-

тановам Брацлавського повітвійсь-

комату 

6 вересня 

1920 р.  

31 грудня 

1921 р. 

111  

11 Проект наказів військовим части-

нам і установам Тульчинського, 

Брацлавського повітвійськоматів 

24 серпня 

1920 р.  

15 березня 

1921 р. 

174  

12 Доповіді до повітвійськомату. 

Таємне листування 

30 грудня 

1920 р.  

8 жовтня 

1921 р. 

  

13 Листування з Шпиківським волос-

ним військкоматом з питань боро-

тьби з бандитизмом; посвідчення 

особи, мандати  

27 грудня 

1920 р.  

9 вересня 

1921 р. 

 

  

14 Документи таємного характеру ко-

мосередку при Брацлавському по-

вітвійськоматі 

24 жовтня 

1920 р.  

8 жовтня 

1921 р. 

  

15 Загальне листування; виправдні  

документи і розписки комосередку 

при повітвійськоматі   

12 жовтня 

1920 р.  

2 вересня 

1921 р. 

  

16 

 

Накази по військам і установам 

Брацлавського повітвійськомату  

4 вересня 

1920 р. 

18 червня 

1921 р. 

 

 

122  



1 2 3 4 5 

 

17 

 

Звітні листи комосередку. Тезиси 

по виборах в Ради, інструкції з пе-

ревірки особового складу за 1920-

1921 рр. 

 

   

18 Облікові картки, метричні  довідки, 

посвідчення військовозобов’язаних 

за 1922 р.    

 

 

 

  

19 Допризовні облікові картки війсь-

ковозобов’язаних повітвійськомату 

1 травня   

7 грудня 

1922 р. 

 

226  

20 Наказ військам, частинам і устано-

вам Подільського губвійськомату. 

Протоколи нарад за 1921 р. 

 

 

 

115  

21 Інструкція осередкам (РПК) РКП і 

партстолам політвідділів частин 

КВО з ведення грошової звітності 

за 1921 р. 

 

 

 

  

22 Документи, посвідчення, особові 

картки, листування за 1921 р. 

 

 

 

  

23 Особові справи комуністів КП(б)У 

організації при Брацлавському по-

вітвійськоматі за 1922-1923 рр. 

   

24 Підстави до наказів по військкома-

ту, військам і установам підвідом-

чої канцелярії Брацлавського пові-

тового військового комісаріату   

1 лютого 

22 грудня 

1923 р. 

155  

25 Накази по Брацлавському повіто-

вому військкомату та Тульчинсь-

кому повітовому військовому ко-

місаріату  

1 січня 

31 грудня 

1923 р. 

288  

26 Накази по військам і установам 

Брацлавського військкомату і 

Тульчинського окрвійськкомату  

 

24 січня  

27 жовтня 

1923 р. 

  



1 2 3 4 5 

27 Посвідчення та мандати звільнених 

у відпустку, відрядження при Бра-

цлавському військкоматі 

 

29 січня  

31 грудня 

1923 р. 

  

28 Поіменні списки особового складу. 

Ділове листування Брацлавського 

повітвіськкомату та Тульчинського 

окрвійськкомату 

 

1 січня  

27 грудня 

1923 р. 

  

29 Книга наказів по Брацлавському 

повітвійськкомату  і Тульчинсько-

му окрвійськкомату  

 

1 січня  

31 грудня 

1923 р. 

234  

30 Накази Подільського губвикон-

кому. Наказ командуючого зброй-

ними силами України і Криму. 

Циркулярні розпорядження гарні-

зонам 

 

1 жовтня 

31 грудня 

1923 р. 

  

31 Циркулярні розпорядження По-

дільського губвійськкомату. Звіти 

Брацлавського повітвійськкомату і 

Тульчинського окрвійськкомату 

про використання бланків 

 

24 січня  

30 грудня 

1923 р. 

  

32 Листування про  2 січня  

30 грудня 

1923 р. 

268  

33 Ділове листування 4 січня  

31 грудня 

1923 р. 

  

 

Мобілізаційний відділ 

34 Списки комскладу, прибулих і ви-

булих Тульчинського-Брацлавсько-

го повітвійськкомату 

20 липня  

3 грудня 

1920 р. 

30  

35 Поіменний список червоноармійців 

признаних непридатними до війсь-

кової служби з виключенням з об-

ліку медкомісії при Брацлавському 

повітвійськоматі за 1920 р. 

   



 

1 2 3 4 5 

 

36 

 

Справа про відправлення доброво-

льців в частини військ за 1920 р. 

 

   

37 Клопотання про надання відстро-

чок службовцям охорони здоров’я, 

лікарям, фельдшерам, медсестрам, 

санітаркам 

 

24 червня 

14 жовтня 

1920 року. 

111  

38 Клопотання про надання відстро-

чок службовцям і робітникам ко-

мунального відділу, відділу праці, 

а також комісій з вивозу цукру 

 

2 серпня 

27 грудня 

1920 р. 

47  

39 Про надання відстрочок службов-

цям і робітникам споживчих това-

риств, радгоспів і товариств 

3 серпня  

12 грудня 

1920 р. 

41  

40 Про надання відстрочок вчителям і 

учням різних навчальних закладів 

та для вступу до школи 

4 серпня  

31 грудня 

1920 р. 

 

194  

41 Про надання відстрочок службов-

цям лісництва, лісової охорони, аг-

рономам 

4 серпня  

1 вересня 

1920 р. 

 

58  

42 Про надання відстрочок службов-

цям і робітникам залізниці  

16 серпня  

1 вересня 

1920 р. 

 

20  

43 Про мобілізацію працівників заліз-

ниці 

30 серпня 

1920 р. 

 

11  

44 Клопотання про надання відстро-

чок службовцям і робітникам фі-

нансового, земельного політбюро  

3 серпня 

30 грудня 

1920 року 

103  



45 Документи, відомості керівного 

складу з питань відстрочок 

3 липня 

29 грудня 

1920 року 

 

 

 

108  

1 2 3 4 5 

46 Листування про відпустки черво-

ноармійців через хворобу  

1 вересня  

5 грудня 

1920 р. 

 

56  

47 Списки осіб, які отримали відстро-

чки та осіб, якім відмовлено у від-

строчці, «Штаб армії Південно-

Західного фронту»   

 

1 червня 

1920 р. 

13 лютого 

1921 р. 

25  

48 Наказ Брацлавського повітового 

військового комісаріату про мобі-

лізацію спеціалістів з виробництва 

бавовни, столярів, і суднобудівель-

них робітників 

 

4 грудня 

1920 р.  

24 січня 

1921 р. 

20  

49 Поіменний список унтер-офіцерів, 

фельдфебелів, підпрапорщиків 

призваних по мобілізації 

3 жовтня 

1920 р. 

4 січня 

1921 р. 

 

46  

50 Справа про облік військових і ци-

вільних полонених поляків 

27 червня 

1920 р. 

6 березня 

1921 р. 

 

29  

51 Справа про облік військовополо-

нених, прибулих із-за кордону 

26 лютого 

6 червня 

1921 р.  

 

4  

52 Справа про мобілізацію унтер-

офіцерів і кондукторів, поіменні 

списки 

15 грудня 

1920 р. 

6 січня 

1921 р. 

 

12  

53 Наказ Брацлавського повітового 

військового комісаріату по мобілі-

зації. Реєстрація осіб, які служать у 

19 грудня 

1920 р. 

31 січня 

12  



повітряному флоті 

  

1921 р. 

54 Наказ Брацлавського повітового 

військового комісаріату про мобі-

лізацію, листування 

 

24 вересня 

1920 р. 

3 січня 

1921р. 

  

1 2 3 4 5 

 

55 

 

Справа про облік військовозо-

бов’язаних і представлення обліко-

вих відомостей за 1921 р. 

 

 

 

  

56 Наказ Брацлавського повітового 

військового комісаріату про облік 

осіб працюючих на будівельних і 

ремонтних роботах . Списки війсь-

ковозобов’язаних 

1 січня 

18 червня 

1921 р. 

  

57 Протоколи об’єднаного засідання 

волвиконкомів з головами сільрад, 

листування з питань мобілізаційно-

го відділу за 1921 р. 

 

 

 

  

58 Накази по Брацлавському повіто-

вому військовому комісаріату 

28 вересня 

31 грудня 

1921 р. 

 

44  

59 Протоколи засідання 1-го з’їзду се-

кретарів повітових комісій Поділь-

ської губернії з питань відстрочок 

7 січня 

25 травня 

1921 р. 

184  

60 Списки офіцерів що перебувають 

на обліку: відправлених в штаб ар-

мії, забракованих за станом здо-

ров’я Брацлавським повітвійскко-

матом 

17 січня 

30 червня 

1921 року. 

479  

61 Списки осіб звільнених від призову 

із займаними посадами, листування 

11 січня 

2 червня 

1921 р. 

 

142  

62 Поіменні списки військовозо-

бов’язаних за 1921 р. 

 

 116  



63 Облікові картки знятих з обліку 

військовозобов’язаних за 1921 р. 

  

 157  

64 Справа про облік військовополо-

нених поляків 

1 лютого  

4 червня 

1921 р. 

 

 

  

1 2 3 4 5 

65 Справа про облік ветеринарного 

персоналу 

1 січня 

20 травня 

1921 р. 

41  

66 Листування про прийняття і зняття 

з обліку осіб комскладу 

5 липня 

1 жовтня 

1921 р. 

 

94  

67 Справа про мобілізацію залізнич-

них працівників. 

13 січня 

26 лютого 

1921 р. 

 

16  

68 Справа про облік молодшого комс-

кладу  (колишніх унтер-офіцерів, 

підпрапорщиків тощо) 

1 липня 

31 грудня 

1921 р. 

22  

69 Справа про облік колишніх офіце-

рів і чиновників 

1 січня  

1 липня 

1921 р. 

84  

70 Списки військовозобов’язаних мо-

ряків, які знаходяться на обліку у 

волвійськоматах Брацлавського 

повіту  

14 квітня 

2 липня 

1921 р. 

 

16  

71 Документи на комісію для обсліду-

вання стану здоров’я на предмет 

придатності до військової служби 

15 лютого 

7 липня 

1921 р. 

283  

72 Облікова відомість про кількість  

військовозобов’язаних по віку і ка-

тегоріях, які перебувають в Брац-

лавському повітовому військкоматі 

Київського військового округу По-

дільської губернії за 1921 р. 

 

   



73 Листування про відправлення чер-

воноармійців військовозобов’яза-

них на комісію і про результати 

перевірки 

1 липня 

31 грудня 

1921 р. 

38  

74 Листування, іменні списки, співро-

бітників Брацлавського ПВК 

1 липня 

31 грудня 

1921 р. 

 

 

22  

1 2 3 4 5 

 

75 

 

Листування про військову службу 

 

12 січня 

20 липня 

1921 р. 

 

 

27 

 

76 Атестатами осіб, які клопотали пе-

ред Оцінкомпризовом і Губкомісі-

єю з відстрочок  

26 лютого 

17 червня 

1921 р. 

79  

77 Накази Брацлавського повітового 

військового комісаріату по мобілі-

заційному відділу 

1 липня  

12 липня 

1921 р. 

 

5  

78 Документи військовозобов’язаних 

звільнених по хворобі з військової 

служби і взятих на облік за 1921 р. 

 

 53  

79 Анкети осіб клопотання яких за-

лишені без розгляду. Списки вій-

ськовозобов’язаних цукрових заво-

дів які проходили комісію 

2 лютого 

13 лютого 

1921 року 

45  

80 Справа про представлення черво-

ноармійців та військовозобов’яза-

них на комісію і про її результати 

6 січня  

23 липня 

1921 р. 

 

306  

81 Листування про прибуваючих у 

відпустку по хворобі червоноар-

мійців та відправлених в частини 

військ після закінчення строку від-

пустки 

  

4 січня 

7 липня 

1921 р. 

292  

82 Листування повітвійськкомату про 

облік коней  

14 січня 

30 грудня 

1921 р. 

313  



 

83 Листування про видачу дублікатів 

на загублені і визнані непридатни-

ми документи 

1 липня 

31 грудня 

1921 р. 

67  

84 Листування про видачу дублікатів 

на загублені і визнані непридатни-

ми документи 

4 квітня 

24 грудня 

1921 р. 

48  

1 2 3 4 5 

 

85 

 

Справа про отруєння червоноар-

мійців і військовозобов’язаних, які 

перебували на лікуванні 

 

1 липня 

31 грудня 

1921 р. 

 

 

44 

 

86 Листування з особами, призваними 

за трудовою мобілізацію 

1 червня 

28 вересня 

1921 р. 

 

76  

87 Листування з особами звільненими 

від служби, виключеними із числа  

військовозобов’язаних і знятими з 

обліку за 1921 р. 

   

88 Документи (зведення) та свідчення 

керівного характеру, що стосують-

ся складу комісії по відстрочках  

10 січня  

8 жовтня 

1921 р. 

 

56  

89 Термінові донесення 19 січня 

25 червня 

1921 р. 

 

45  

90 

 

Звітність про безстроково відпуск-

них 

23 листоп. 

1921 р 

21 серпня 

1922 р. 

338  

91 Документи про визначення віку 

військовозобов’язаних 1903 р. н., 

прийнятих на облік Брацлавським 

повітовим військкоматом  

26 липня 

1921 р. 

31 січня 

1922 р. 

141  



92 Накази Подільського військкомату 

військам, частинам, установам. 

Листування про облік і перегляд 

коней у всіх цивільних установах в 

порядку наказу Реввійськради 

  

20 серпня 

1921 р. 

2 січня 

1922 р. 

72  

93 Накази, циркулярні розпорядження 

Подільського губкомісаріату  

20 січня 

3 жовтня 

1922 р. 

 

88  

94 Поіменні списки допризовників 

1901 р. народження які ухилялися 

від призову, листування 

9 вересня  

3 жовтня 

1922 р. 

349  

1 2 3 4 5 

 

95 

 

Список військовозобов’язаних 

громадян визнаних медкомісією 

 

28 квітня 

29 грудня 

1922 р. 

 

 

31 

 

96 Поіменний список осіб тилового 

ополчення, які проживають на те-

риторії м. Тульчина і знаходяться 

на обліку в Брацлавському повіто-

вому військкоматі за 1922 р. 

 

   

97 Поіменний список осіб призваних 

згідно наказу по Київському війсь-

ковому округу від 9 вересня 1920 р. 

№ 386 і звільнених від прийому на 

пункті збору при Брацлавському 

повітвійськоматі 

 

9 вересня 

1920 р. 

10 березня 

1922 р. 

68  

98 Документи про взяття на облік де-

мобілізованих червоноармійців, 

визнаних непридатними до війсь-

кової служби 

13 січня 

6 квітня 

1922 р. 

238  

99 Облікові відомості про кількісний 

склад військовозобов’язаних за ві-

ком і категоріями, які перебувають 

на обліку по волостях Брацлавсь-

кого повітового військового комі-

саріату за 1922 р. 

  

   



100 Справа про облік коней, возів, во-

лів, що перебувають в урядових 

установах і підприємствах за 1922 

р. 

 62  

101 Діловодство з обліку і реєстрації 

медперсоналу за 1922 р. 

 

 188  

102 Клопотання про надання відстро-

чок робітникам шкіряних заводів. 

Списки військовозобов’язаних 

 

28 січня 

14 лютого 

1922 р. 

172  

103 Документи для керівництва з облі-

ку комскладу 

 

   

1 2 3 4 5 

 

104 

 

Листування Брацлавського повіто-

вого військкомату, мобілізаційного 

відділу про облік коней, возів, 

упряжі, що знаходяться у населен-

ня 

 

3 січня 

1922 р. 

21 вересня 

1922 р. 

 

309 

 

105 Послужні списки командного 

складу при Брацлавському повіто-

вому військкоматі за 1922 р. 

 

 178  

106 Справа про облік та призив війсь-

ковозобов’язаних. Поіменні списки 

комскладу та допризовників 

 

1 січня 

7 вересня 

1922 р. 

137  

107 Документи на червоноармійців, 

звільнених у безстрокову відпустку 

 

25 січня 

7 грудня 

1922 р. 

  

108 Наказ військам та установам Брац-

лавського повітвійськомату. Поі-

менні списки осіб, які померли у 

відпустці за 1922 р. 

 

 78  

109 Листування з мобілізаційним від-

ділом 

 

1 січня 

15 листоп. 

1922 р. 

 

25  

110 Справа про облік професіональних 

кадрів особового складу. Наказ 

Брацлавського повітвійськомату 

11 січня 

9 травня 

1922 р. 

57  



 

111 Загальні зведення облікової відо-

мості, форма № 3 

1 травня 

1922 р. 

 

27  

112 Справа про облік і призив колиш-

нього комскладу та осіб адмініст-

ративно-господарської служби. 

Листування 

 

1 січня 

27 грудня 

1922 р. 

592  

113 Список військовозобов’язаних, які 

призиваються на військову службу 

повітвійськоматом на підставі пос-

танови Раднаркому 1922 р. та ви-

знаних здатними до військової 

служби за 1922 р. 

 59  

1 2 3 4 5 

 

114 

 

Список допризовників, народже-

них у 1901 р. Реєстраційний лист 

Брацлавського повітового збірного 

пункту за 1922 р. 

 

  

59 

 

115 Реєстраційний лист Брацлавського 

повітового збірного пункту  

за 1922 р. 

 

 25  

116 Те саме за 1922-1923 рр. 

 

 25  

117 Список військовозобов’язаних 

громадян, які призиваються до вій-

ськової служби Брацлавським по-

віткомісаріатом за 1922-1923 рр. 

 

 18  

118 Список червоноармійців, відправ-

лених до Вінницького військового 

шпиталю на лікування за 1923 р. 

 

 34  

119 Поіменний список червоноармій-

ців, які пройшли медкомісію при 

окрвійськкоматі за 1923 р. 

 

 53  



120 Поіменний список військовозо-

бов’язаних оглянутих медкомісією 

при Брацлавському повітвійськко-

маті за 1923 р. 

 34  

121 Реєстраційний лист осіб, які про-

ходили медкомісію за 1923 р. 

 

 34  

122 Відомості Брацлавського повітово-

го військкомату про осіб команд-

ного і адміністративного комскла-

ду, звільнених у безстрокову від-

пустку. 

 

 

25 січня 

30 квітня 

1923 р. 

7  

123 Доповіді про хід робіт по мобіліза-

ційному відділу за 1923 р. 

 

 

 35  

1 2 3 4 5 

 

124 

 

Список військовозобов’язаних на 

військову службу Тульчинським 

окружним військкоматом на підс-

таві постанови Раднаркому, які 

отримали відстрочку по хворобі за 

1923 р. 

 

   

125 Поіменний список військовослуж-

бовців і червоноармійців визнаних 

медкомісією у необхідності відпус-

тки по хворобі за 1923 р. 

 

 34  

126 Поіменний список військовослуж-

бовців і червоноармійців визнаних 

придатними до військової служби 

медкомісією при Брацлавському 

ПВК за 1923 р. 

 

 73  

127 Список військовозобов’язаних 

призваних на військову службу за 

1923 р. 

 

 46  



128 Список військовозобов’язаних 

призваних на військову службу 

Брацлавським повітвійськкоматом 

за 1923 р. 

 

 99  

129 Те саме за 1923 р. 

 

 26  

 

Відділ боротьби з дезертирством і бандитизмом 

130 Листування про дезертирів, по-

іменні списки дезертирів  

10 грудня 

31 грудня 

1920 р. 

78  

131 Накази Брацлавського повітово-

го військового комісаріату про 

боротьбу з дезертирством і бан-

дитизмом 

10 жовтня 

1920 р. 

25 травня 

1921 р. 

78  

132 Документи про розшук дезерти-

рів і відправлення їх у війська 

1 червня 

16 червня 

1921 р. 

 

22  

1 2 3 4 5 

133 Документи про розшук дезерти-

рів і відправлення їх у війська. 

Листування 

27 січня 

5 червня 

1921 р.  

404  

134 Листування про розшук дезер-

тирів за 1922 р. 

   

135 Книга обліку військовозо-

бов’язаних і червоноармійців 

дезертирувавших із частин 

військ за 1923 р.  

 38  

Відділ загального навчання 

136  Поіменний список допризов-

ників загального навчання, 

оглянутих медкомісією при 

окружному військкоматі за 

1923 р.  

  198  

137 Щоденник відомостей політп-

росвітницької роботи при Бра-

цлавському повітовому 

військкоматі 

1 липня 

31 грудня 

1921 р. 

47  



138 Культурно-просвітницька ко-

місія Брацлавського повіт 

військкомату 

26 вересня 

1921 р. 

16 лютого 

1922 р. 

22  

Відділ постачання 

139 Книга наказів відділу поста-

чання Брацлавського повітово-

го комісаріату за 1921 р. 

 

 223  

140 Листування по відділу поста-

чання 

20 червня 

27 грудня 

1920 р. 

619  

141 Листування з питань артиле-

рійсько-інженерного діловодс-

тва. Накази і циркуляри Брац-

лавського повіт військкомату 

за 1920-1921 рр. 

 

 62  

142 Список співробітників Брац-

лавського повітвійськкомату 

на видачу продуктів 

1 жовтня 

1920 р. 

  

1 2 3 4 5 

 

143 

 

Відомості по Брацлавському 

повітовому військкомату на 

отримання платні, преміаль-

них і понаднормових за 1920 

рік.   

 

  

38 

 

144 Недіючі описи №№ 1-6 

 

   

 

До опису внесено 144 (сто сорок чотири) справи з № 1 по № 144 

 

 

 

 

 

 

Опис удосконалений  

головним спеціалістом       Гордійчук Л.А. 

 

06.03.2012 


