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Фонд № Р-2077 

 

ОПИС № 2 

справ постійного зберігання 

за 1925-1927 роки 

 

№№ 

з/п 

Заголовок справи Крайні 

дати 

К-сть 

аркушів 

Примітки 

1 2 3 4 5 

 1925 р.    

1 Список платників сільськогос-

подарського податку з 1925-

1926 рр. 

 

 7  

 1926 р.    

2 Протоколи загальних зборів 

громадян села, засідань сільсь-

кої ради та її комісій  

16 січня 

9 грудня 

1926 р. 

 

68  

3 Постанови, накази Вінницького 

окрвиконкому. Протоколи засі-

дань Липовецького райвикон-

кому 

 

20 січня 

31 грудня 

1926 р. 

 

270  

4 Документи (циркуляри, прото-

коли засідань райвиконкому, 

райвиборчкому, листування) 

про проведення виборів до міс-

цевих рад 

 

21 січня 

31 грудня 

1926 р. 

 

62  

5 Документи (накази окрвикон-

кому, циркуляри, листування, 

списки військовозобов'язаних) 

про роботу з військовозобов'я-

заними та допризовниками 

 

26 січня 

28 грудня 

1926 р. 

88  



1 2 3 4 5 

6 Документи (циркуляри, акти, 

листування, списки) про стяг-

нення страхових платежів, по-

датків 

 

30 січня 

1926 р. 

10 січня 

1927 р. 

211  

7 Акт приймання-передавання 

справ сільради. Контрольні ві-

домості про надходження гер-

бового збору. Трудові умови. 

Договори про оренду землі 

 

18 лютого 

30 грудня 

1926 р. 

34  

8 Документи (циркуляри, плани, 

доповіді) райвиконкому, район-

них громадських організацій 

про збір коштів на будівництво 

літака «Червона Вінниця», свя-

ткування міжнародного дня ко-

операції, допомогу безпритуль-

ним та ін. 

 

25 лютого 

10 грудня 

1926 р. 

26  

9 Циркуляри Липовецького рай-

виконкому з організаційно-

масової, адміністративної робо-

ти. Інструкція Укрцентрархіву 

про налагодження архівів в 

держустановах, кооперативах 

 

28 лютого 

31 грудня 

1926 р. 

73  

10 Циркуляри, інструкції Липове-

цького райвиконкому з питань 

охорони здоров'я, соціального 

забезпечення, роботи культур-

но-освітніх установ 

 

13 березня 

14 листопада 

1926 р. 

19  

11 Інструкція ВУЦВК про роботу 

комісій сільської ради. Плани 

роботи Липовецького райви-

конкому.Плани і звіти Пісочин-

ської сільради. Списки праців-

ників сільради 

 

23 квітня 

31 грудня 

1926 р. 

75  

12 Акти обстеження сільської Ради 12 червня 

25 грудня 

1926 р. 

5  



1 2 3 4 5 

13 Циркуляри Липовецького рай-

виконкому і листування про 

своєчасне подання звітів, гербо-

вий збір, ведення діловодства 

 

16 червня 

21 грудня 

1926 р. 

 

7  

14 Книга обліку роботи Пісочин-

ської сільської Ради за липень-

вересень 1926 р. 

 

 14  

15 Документи (циркуляри райви-

конкому, протоколи, акти, лис-

тування) з адміністративно-

господарських питань 

 

20 грудня 

1926 р. 

3 січня 

1927 р. 

141  

16 Книга з обліку роботи сільської 

Ради за 1926 р 

 

 14  

17 Книга записів про перевіряння 

роботи сільської Ради 

 

2 травня 

1926 р. 

15 липня 

1927 р. 

 

5  

 

До опису внесено 17 (сімнадцять) справ з № 1 по № 17. 

 

 

Опис удосконалила й надрукувала  

 

Начальник відділу зберігання,  

обліку та довідкового апарату                                              Н.П.Сабадіна 
12.05.2017 

 


