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Фонд № Р-2078 

ОПИС № 1 
справ постійного зберігання 

за 1922-1931 роки 

№№ 

з/п 

Заголовок справи Крайні 

дати 

К-сть 

аркушів 

Примітки 

1 2 3 4 5 

 Організаційно-розпорядчі  

документи 

установ вищого рівня 

   

 1923 р.    

1 Накази, обіжники Вінницького 

райвиконкому, листування про 

стягнення податків, зборів по-

жертв для повітряного флоту та 

ін. питань 

 

26 лютого 

13 грудня 

1923 р. 

478  

2 Інструкція про реєстрацію дво-

рів. Списки платників податків. 

Трудовий договір 

17 серпня 

1923 р. 

14 жовтня 

1927 р. 

 

58  

 1924 р.    

3 Постанови Вінницького окрви-

конкому. Накази, обіжники 

райвиконкому з питань земле-

користування, проведення сіль-

ськогосподарських робіт 

 

11 січня 

29 грудня 

1924 р. 

140  

4 Постанови, накази, обіжники, 

Вінницького райвиконкому з 

питань оподаткування 

3 червня 

1924 р. 

9 червня 

1925 р. 

 

148  

5 Постанова ВУЦВК, наказ, обі-

жники райвиконкому з питань 

реєстрації актів громадянського 

стану 

19 грудня 

1924 р. 

25 травня 

1925 р. 

32  



1 2 3 4 5 

 1925 р.    

6 Постанови, обіжники окружно-

го, районного виконавчих комі-

тетів з адміністративно-

господарських питань 

 

2 грудня 

1925 р. 

3 лютого 

1928 р. 

200  

 1927 р.    

7 Постанови, накази, обіжники 

протоколи окружного і район-

ного виконавчих комітетів 

 

26 січня 

27 грудня 

1927 р. 

296  

8 Обіжник ВУЦВК. Акт перевір-

ки дитячих ясел. 

28 березня 

11 вересня 

1927 р. 

 

2  

 1928 р.    

9 Накази, обіжники окружних, 

районних радянських і військо-

вих установ з питань призову на 

військову службу 

 

1 січня 

30 жовтня 

1928 р. 

51  

10 Документи (інструкції, прото-

коли, листування, списки) з пи-

тань самооподаткування 

 

2 січня 

2 квітня 

1928 р. 

40  

 1929 р.    

11 Постанови, накази окружного 

виконавчого комітету, обіжники 

райвиконкому, накази 96 стрі-

лецької дивізії з питань призову 

на військову службу. Списки 

допризовників, власників коней 

 

1 січня 

8 квітня 

1929 р. 

51  

12 Постанови окружного виконав-

чого комітету, наказ окружного 

військового комісаріату, ві-

дозви громадських організацій 

 

10 квітня 

9 вересня 

1929 р. 

32  

13 Постанови Вінницького окрви-

конкому, президії Вінницької 

міської Ради 

13 грудня 

1929 р. 

23 жовтня 

1930 р. 

 

30  



1 2 3 4 5 

14 Накази окрвиконкому, окруж-

ного військового комісаріату, 

96 стрілецької дивізії, обіжники 

райвиконкому з питань призову 

на військову службу. Заяви 

громадян про поновлення у ви-

борчих правах 

 

22 грудня 

1929 р. 

19 жовтня 

1930 р. 

143  

15 Інструкція про застосування 

примусових робіт. Листування з 

районною міліцією про залу-

чення до примусових робіт 

 

30 грудня 

1929 р. 

13 листопада 

1930 р. 

20  

 1930 р.    

16 Постанови Вінницької міської 

Ради, обіжники Вінницького 

райвиконкому про розвиток 

тваринництва, ветеринарне об-

слуговування. 

 

1 січня 

29 грудня 

1930 р. 

18  

17 Обіжники Народного Комісарі-

ату Юстиції, окружного суду, 

райвиконкому, об'єднаної каме-

ри з питань роботи товариських 

судів. Інструкція про переві-

ряння товариських судів. 

 

2 січня 

12 листопада 

1930 р. 

45  

18 Документи (постанови, обіжни-

ки райвиконкому, інструкція, 

план) про сплату податків. Спи-

ски платників податків. 

 

5 лютого 

15 жовтня 

1930 р. 

118  

19 Постанова окружної наради го-

лів районної секції РСІ. Цирку-

ляр райвиконкому 

 

 

5 лютого 

1 серпня 

1930 р. 

5  

20 Циркуляри окружних, районних 

установ, міської ради з питань 

торгівлі промисловими товара-

ми, боротьби з незаконним про-

дажем тютюну 

 

25 вересня 

20 листопада 

1930 р. 

 32 



1 2 3 4 5 

 Протоколи, плани, звіти 

сільської ради 

   

 1923 р.    

21 Протоколи засідань сільської 

ради 

7 червня 

1923 р. 

3 лютого 

1925 р. 

 

57  

 1924 р.    

22 Протоколи засідань сільради, 

сільського виборчкому, загаль-

них зборів громадян і комітету 

незаможних селян. Списки поз-

бавлених виборчих прав. 

 

1 березня 

17 листопада 

1924 р. 

34  

23 Плани роботи сільради на 1924-

1925 рр. 

 

 40  

 1925 р.    

24 Протоколи засідань сільради 1 січня 

30 грудня 

1925 р. 

 

38  

25 Протоколи засідань Вінницько-

го окружного, районного вико-

навчих комітетів 

 

5 лютого 

16 вересня 

1925 р. 

128  

26 Протоколи засідань секцій сіль-

ської Ради на 1 квартал 1926 р.  

10 квітня 

1925 р. 

1 січня 

1926 р. 

 

28  

 1926 р.    

27 Обіжники Вінницького райви-

конкому. Плани роботи райви-

конкому, сільради на 1926 р. 

Списки працівників сільради, 

сільських виконавців 

 

1 січня 

7 грудня 

1926 р. 

49  

28 Протоколи засідань сільської 

Ради 

3 січня 

1926 р. 

30 січня 

1927 р. 

86  



1 2 3 4 5 

29 Постанови Вінницького окрви-

конкому. Накази, обіжники, 

протоколи засідань райвикон-

кому 

10 березня 

1926 р. 

4 серпня 

1927 р. 

 

131  

30 Протоколи засідань комісій і 

секцій сільської Ради 

3 квітня 

27 грудня 

1926 р. 

 

72  

 1927 р.    

31 Протоколи зборів жінок-

делегаток 

1 січня 

1927 р. 

5 квітня 

1929 р. 

 

26  

32 Протоколи загальних зборів 

громадян села, засідань сільсь-

кої Ради 

 

17 січня 

1927 р. 

12 лютого 

1928 р. 

 

72  

33 Плани роботи Вінницького рай-

виконкому, Янківської сільської 

Ради на 1927 р., 1928 р. 

 

 21  

34 Протоколи, акти, списки з опо-

даткування осіб, які не мають 

права бути сільськими виконав-

цями 

4 листопада 

1927 р. 

29 жовтня 

1928 р. 

 

12  

 1928 р.    

35 Плани роботи сільської Ради на 

1928 р. 

 

 22  

36 Постанови Вінницького окруж-

ного виконавчого комітету. 

Протоколи розширених плену-

мів райвиконкому, районних 

нарад голів сільських рад 

 

1 січня 

13 серпня 

1928 р.  

75  

37 Протоколи загальних зборів 

громадян села, засідань сільсь-

кої Ради 

1 січня 

17 листопада 

1928 р. 

 

39  



1 2 3 4 5 

38 Протоколи загальних зборів 

громадян села, засідань сільсь-

кої Ради 

14 грудня 

1928 р. 

26 січня 

1929 р. 

 

35  

 1929 р.    

39 Протоколи засідань земельної 

комісії, земельної секції сільра-

ди 

1 січня 

2 березня 

1929 р. 

 

23  

40 Протоколи засідань сільради 17 січня 

20 грудня 

1929 р. 

 

63  

41 Протоколи засідання адмініст-

ративної комісії сільської Ради 

18 лютого 

10 липня 

1929 р. 

 

9  

42 Протоколи засідань сільради, 

сільської виборчої комісії. План 

роботи виборчої комісії на 1929 

р. Список осіб, позбавлених ви-

борчих прав 

 

21 березня 

27 березня 

1929 р. 

9  

43 План роботи сільської ради на 

1929 р. 

 

 20  

44 Документи (постанова окрви-

конкому, протоколи, акти, спи-

ски та ін.) з питань хлібозаготі-

влі 

 

 

4 червня 

1 жовтня 

1929 р. 

85  

 1930 р.    

45 Протоколи засідань сільської 

Ради 

1 січня 

20 листопада 

1930 р. 

 

54  

46 Протоколи загальних зборів 

громадян села, колгоспників 

22 січня 

4 грудня 

1930 р. 

 

 

29  



1 2 3 4 5 

47 Обіжники Вінницького райви-

конкому. Протоколи пленумів 

Вінницької міської Ради, рай-

онної наради голів фінансових 

інспекцій сільських рад  

 

8 лютого 

29 листопада 

1930 р. 

21  

48 Протоколи загальних зборів 

громадян села, засідань сільра-

ди та комітету з хлібозаготівлі. 

Постанови сільської ради про  

накладення адміністративних 

стягнень та штрафів. Акти про 

вилучення майна у селян 

 

12 лютого 

12 квітня 

1930 р. 

22  

49 Протоколи засідань сільського 

активу 

 

4 серпня 

31 грудня 

1930 р. 

 

5  

50 Звіти про хлібозаготівлю, про-

ведення польових робіт 

28 серпня 

20 грудня 

1930 р. 

 

108  

51 Плани роботи Вінницької місь-

кої Ради, Янківської сільської 

Ради на 1930 р. 

 

 10  

52 План обстеження сільських рад  раніше 

15 листопада 

1930 р. 

 

3  

 Документи  

з питань проведення виборів 

до сільської ради 

   

 1924 р.    

53 Листування з райвиконкомом 

про проведення виборів, з адмі-

ністративно-господарських пи-

тань 

 

4 січня 

17 грудня 

1924 р. 

129  

54 Обіжники ВУЦВК, окружного, 

районного виконавчих комітетів 

про проведення виборів. Спис-

ки виборців с. Янків 

25 грудня 

1924 р. 

31 грудня 

1925 р. 

38  



1 2 3 4 5 

 1926 р.    

55 Листування з райвиконкомом 

про проведення виборів. Спис-

ки виборців та осіб, позбавле-

них виборчих прав 

 

8 березня 

31 грудня 

1926 р. 

66  

 1927 р.    

56 Документи про проведення ви-

борів (інструкція ВУЦВК, про-

токоли, листування, списки ви-

борців та осіб, позбавлених ви-

борчих прав) 

 

1 січня 

1 березня 

1927 р. 

123  

 1928 р.    

57 План роботи сільради на 1928 р. 

Звіт про роботу Вінницького 

райвиконкому за жовтень1927 р. 

– вересень 1928 р. Документи 

(протоколи, відомості, списки 

виборців та осіб, позбавлених 

виборчих прав) про проведення 

виборів 

 

14 березня 

1928 р. 

14 жовтня 

1929 р. 

133  

 1930 р.    

58 Акти про перевірку роботи ус-

танов села. Протоколи засідань 

комісій сільської Ради. Докуме-

нти (обіжники, протоколи, пла-

ни, звіти, відомості, заяви, спи-

ски виборців та ін.) про прове-

дення виборів. 

 

27 березня 

31 грудня 

1930 р. 

 

173  

59 Список виборців від 23 грудня 

1930 р. 

 

 25  

 Документи  

з питань реєстрації актів  

громадянського стану 

   

 1923 р.    

60 Обіжники райвиконкому з пи-

тань діяльності релігійних гро-

мад, реєстрацій актів громадян-

ського стану. Метричні довідки. 

25 грудня 

1923 р. 

23 грудня 

1924 р. 

71  



1 2 3 4 5 

 1926 р.    

61 Метричні довідки на громадян 

села 

 

5 березня 

5 грудня 

1926 р. 

 

27  

62 Інструкція, обіжники про поря-

док реєстрації актів громадян-

ського стану 

 

28 липня 

22 листопада 

1926 р. 

20  

63 Документи (накази, обіжники, 

списки) про навчальні збори 

допризовників, облік військово-

зобов'язаних 

28 грудня 

1926 р. 

28 грудня 

1927 р. 

 

93  

 1927 р.    

64 Довідки, свідоцтво про наро-

дження 

12 лютого 

14 жовтня 

1927 р. 

 

14  

65 Документи (інструкції, обіжни-

ки, довідки) з питань реєстрації 

актів громадянського стану 

28 березня 

19 серпня 

1927 р. 

 

26  

 1928 р.    

66 Обіжники окружного, районно-

го виконавчих комітетів з пи-

тань реєстрації актів громадян-

ського стану 

 

20 січня 

4 серпня 

1928 р. 

8  

 1929 р.    

67 Заяви громадян і повістки сіль-

ради про розлучення. Заяви про 

усиновлення. Свідоцтво про на-

родження. 

 

16 липня 

16 вересня 

1929 р. 

29  

 1930 р.    

68 Протоколи засідань адміністра-

тивної секції сільської Ради. 

Акти про облік землі та майна 

розкуркулених селян. Заяви 

громадян про видачу метричних 

довідок 

 

13 січня 

28 березня 

1930 р. 

10  



1 2 3 4 5 

69 Відомість про кількість і при-

чини смертей у селі за 1925-

1929 рр. Заяви громадян і пові-

домлення сільради про розлу-

чення, усиновлення 

 

6 березня 

30 листопада 

1930 р. 

 

14  

 Розпорядчі документи органів 

вищого рівня з питань роботи 

сільської ради 

   

 1923 р.    

70 Документи (накази, обіжники, 

інструкції) з питань сплати по-

датків. Списки платників пода-

тків 

4 червня 

1923 р. 

4 вересня 

1924 р. 

 

97  

 1924 р.    

71 Обіжники окружного, районно-

го виконавчих комітетів з пи-

тань ліквідації неписьменності, 

санітарного стану населених 

пунктів та ін. 

 

5 січня 

30 грудня 

1924 р. 

 

35  

72 Накази, обіжники райвикон-

кому, фінансових органів про 

сплату податків 

 

4 травня 

1924 р. 

12 грудня 

1925 р. 

 

24  

73 Обіжники райвиконкому з пи-

тань страхування будівель, по-

сівів, худоби 

 

31 грудня 

1924 р. 

31 грудня 

1925 р. 

 

20  

 1925 р.    

74 Документи (постанови, обіжни-

ки, кошторис, список) про стан 

пожежної охорони, ремонт мос-

тів і доріг 

 

1 січня 

31 грудня 

1925 р. 

148  

75 Документи (постанови, обіжни-

ки, листування, списки) про 

сплату сільгоспподатку 

25 січня 

1925 р. 

28 грудня 

1928 р. 

 

151  



1 2 3 4 5 

76 Обіжники райвиконкому  з дія-

льності релігійних громад 

25 січня 

24 грудня 

1925 р. 

 

32  

77 Обіжники райвиконкому, об'яви 

Подільського губернського вій-

ськового комісара про призов 

на військову службу, облік вій-

ськовозобов'язаних, військову 

підготовку трудящих 

 

11 лютого 

19 грудня 

1925 р. 

44  

78 Обіжники райвиконкому з пи-

тань оподаткування 

15 лютого 

8 грудня 

1925 р. 

 

19  

79 Обіжники райвиконкому з пи-

тань надання позики, оподатку-

вання та ін. питань. Списки 

платників податків. 

 

24 червня 

25 грудня 

1925 р. 

56  

80 Обіжники райвиконкому з пи-

тань оподаткування. Протоколи 

зборів членів КНС, засідань зе-

мельної секції. Акти розподілу 

садибного фонду. Заяви грома-

дян села про збитки, нанесені 

під час інтервенції. Списки пла-

тників податків. 

 

 

11 грудня 

1925 р. 

3 травня 

1926 р. 

101  

81 Обіжники районних установ з 

питань роботи шкіл, ліквідації 

неписьменності, передплати пе-

ріодичної преси та ін.  

19 грудня 

1925 р. 

7 березня 

1927 р. 

 

40  

82 Обіжники, відозви окружного, 

районного земельних відділів 

про переселення селян, діяль-

ність районних судових земко-

місій, догляд за посівами, лісове 

господарство та ін.  

 

 

25 грудня 

1925 р. 

8 жовтня 

1926 р. 

 

90  



1 2 3 4 5 

 1926 р.    

83 Обіжники райвиконкому з пи-

тань культурно-освітньої робо-

ти, охорони здоров'я, соціаль-

ного забезпечення 

 

 

2 лютого 

30 грудня 

1926 р. 

41  

84 Документи (постанова ВУЦВК, 

інструкції, обіжники,) про орга-

нізацію роботи добровільних 

пожежних дружин 

 

 

10 лютого 

31 серпня 

1926 р. 

25  

85 Документи (накази, обіжники, 

оголошення,) про призов на 

військову службу, облік війсь-

ковозобов'язаних 

 

 

10 лютого 

17грудня 

1926 р. 

 

65  

86 Обіжники окружного, районно-

го виконавчих комітетів про бо-

ротьбу з адміністративними 

правопорушеннями, самовіль-

ною вирубкою лісів, самогоно-

варінням 

 

 

26 лютого 

29 грудня 

1926 р. 

185  

87 Обіжники райвиконкому, окру-

жного й районного земельного 

управлінь про підготовку до по-

сівних кампаній, збір урожаю, 

наділення присадибними ділян-

ками та ін. питань 

 

2 березня 

1926 р. 

22 квітня 

1927 р. 

83  

88 Документи (постанови, обіжни-

ки, списки та ін.) про сплату 

сільськогосподарського подат-

ку, страхових зборів 

 

5 березня 

8 жовтня 

1926 р. 

 

163  

89 Заяви громадян села з особис-

тих питань 

23 березня 

16 листопада 

1926 р. 

 

39  



1 2 3 4 5 

90 Документи (обіжники, інструк-

ції, протоколи) про роботу ко-

місій сільських рад, первинних 

осередків громадських органі-

зацій 

 

23 березня 

12 грудня 

1926 р. 

 

22  

91 Обіжники Вінницького окруж-

ного суду, райвиконкому, рай-

онного адмінвідділу про накла-

дання адміністративних стяг-

нень, виконання селянами при-

мусових робіт. Списки засу-

джених до примусової праці 

 

28 квітня 

21 грудня 

1926 р. 

 

14  

 1927 р.    

92 Постанови, обіжники, плани та 

ін. документи райвиконкому з 

адміністративно-господарських 

питань 

 

5 січня 

31 грудня 

1927 р. 

194  

93 Документи (обіжники, поло-

ження, інструкція) з питань опі-

ки, культосвітньої роботи 

5 січня 

30 грудня 

1927 р. 

 

54  

94 Постанова, обіжники районного 

виконавчого комітету, районно-

го адміністративного відділу 

про адмін. порушення та накла-

дання стягнень 

 

7 січня 

15 вересня 

1927 р. 

6  

95 Документи (обіжники, інструк-

ції, протоколи та ін.) про роботу 

культосвітніх установ 

23 січня 

7 травня 

1927 р. 

 

 

55  

96 Обіжники окружних районних 

установ з питань пожежної охо-

рони, створення насіннєвих за-

пасів. Протоколи першої рай-

онної пожежної наради, зборів 

пожежної добровільної варти  

с. Янкова 

 

11 лютого 

31 жовтня 

1927 р. 

20  



1 2 3 4 5 

97 Обіжники райвиконкому з пи-

тань переселення селян на Урал 

та Далекий Схід, розподілу зем-

лі, придбання насіння, розсади 

сільськогосподарських культур 

та ін. 

 

 

16 лютого 

31 грудня 

1927 р. 

118  

98 Акти земельної комісії. Заяви 

громадян про наділення зем-

лею. 

 

3 березня 

1927 р. 

8 січня 

1928 р. 

 

 

182  

99 Документи (обіжники, протоко-

ли, списки платників) про спла-

ту єдиного сільськогосподар-

ського податку 

 

 

28 березня 

31 грудня 

1927 р. 

150  

100 Обіжники райвиконкому, рай-

онного земельного відділу про 

проведення тижня оборони, ро-

боту сільських кооперативів, 

зниження цін на промислові то-

вари 

 

 

13 травня 

1927 р. 

31 грудня 

1927 р. 

46  

101 Скарги селян та документи про 

їх розгляд 

 

20 травня 

1927 р. 

4 березня 

1929 р. 

 

37  

102 Заяви селян про обстеження по-

сівів, які постраждали внаслідок 

стихійного лиха 

 

23 липня 

1927 р. 

5 грудня 

1928 р. 

 

136  

103 Обіжники райвиконкому, рай-

онної судово-земельної комісії 

 

24 грудня 

1927 р. 

11 жовтня 

1928 р. 

 

36  



1 2 3 4 5 

 1928 р.    

104 Обіжники районних організацій 

з питань роботи КНС, ОСО 

Авіахіму, опікунської ради, про 

роботу з дітьми, ліквідацію не-

письменності 

 

1 січня 

10 листопада 

1928 р. 

77  

105 Обіжники, інструкції райвикон-

кому з питань землевпорядку-

вання, заготівлі сільськогоспо-

дарської продукції, придбання 

сільськогосподарської техніки 

та ін. 

 

1 січня 

17 жовтня 

1928 р. 

91  

106 Протоколи засідань сільської 

Ради, трійки з розповсюдження 

позики. Звіти, обіжники з пи-

тань хлібозаготівлі, розповсю-

дження позики 

 

1 січня 

1928 р. 

18 січня 

1929 р. 

126  

107 Обіжники райвиконкому, На-

родного суду про стягнення 

штрафів за вироками, постано-

вами Нарсуду 

 

1 січня 

12 липня 

1928 р. 

13  

108 Обіжники, інструкція про поря-

док ведення нотаріальних дій 

 

1 січня 

1 жовтня 

1928 р. 

 

7  

109 Документи (протоколи, обіжни-

ки, відомості та ін.) з адмініст-

ративно-господарських питань 

2 січня 

1928 р. 

2 січня 

1929 р. 

 

173  

110 Документи (відозва, протоколи, 

обіжники, списки) з питань ку-

льтурно-масової роботи, охоро-

ни здоров'я, ліквідації непись-

менності 

 

5 січня 

28 грудня 

1928 р. 

78  

111 Акт проведення ревізії сільради 

від 12 січня 1928 р. 

 

 5  



1 2 3 4 5 

112 Обіжник окрвиконкому від 4 

лютого 1928 р. про регулюван-

ня відходу селян на заробітки 

 

 2  

113 Документи (протокол, плани, 

обіжники) про проведення посі-

вної кампанії, заготівлі сіль-

госппродуктів та ін.  

 

7 лютого 

22 жовтня 

1928 р. 

55  

114 Листування про заготівлю хліба 

й овочів 

 

26 квітня 

1928 р. 

27 травня 

1929 р. 

 

133  

115 Трудові договори 4 листопада 

1928 р. 

10 серпня 

1929 р. 

 

14  

 1929 р.    

116 Документи (обіжники райви-

конкому, інструкції, підписні 

листи, відомості) з питань реа-

лізації позики. Списки грома-

дян, які підписалися на позику 

 

1 січня 

31 грудня 

1929 р. 

106  

117 Обіжники страхового агента 

Вінницької дільниці. Списки 

звільнених від страхових пла-

тежів 

 

7 лютого 

31 грудня 

1929 р. 

 

13  

118 Обіжники районних установ з 

питань роботи профспілкових 

органів, кредитних, кооперати-

вних товариств 

 

22 лютого 

28 жовтня 

1929 р. 

6  

119 Документи (обіжники, протоко-

ли, плани, списки) про підгото-

вку до посівної кампанії 

 

27 лютого 

23 серпня 

1929 р. 

 

52  

120 Документи (постанови, обіжни-

ки, акти) про адміністративні 

правопорушення 

11 березня 

16 листопада 

1929 р. 

31  



1 2 3 4 5 

121 Документи (обіжники, акти, по-

відомлення, заяви)з адміністра-

тивних питань, про боротьбу з 

правопорушеннями. Список 

осіб, що підлягають притягнен-

ню до трудової повинності 

 

12 квітня 

24 серпня 

1929 р. 

25  

122 Обіжники окружного, районно-

го виконавчих комітетів, окру-

жного земельного відділу 

 

10 травня 

24 червня 

1929 р. 

13  

123 Акти про адміністративні пра-

вопорушення. Заяви громадян 

про надання позики, зменшення 

податків, розподілення майна та 

ін. питань. 

 

7 червня 

10 жовтня 

1929 р. 

179  

124 Обіжники райвиконкому з пи-

тань самооподаткування. 

Список платників податків. 

21 червня 

15 листопада 

1929 р. 

 

34  

125 Документи (постанови, прото-

коли, обіжники) з питань опо-

даткування населення. Списки 

платників податків. 

15 жовтня 

1929 р. 

16 жовтня 

1930 р. 

 

108  

126 Обіжники окрвиконкому про 

утворення насіннєвих фондів. 

Список кустарів. 

11 листопада 

24 листопада 

1929 р. 

 

5  

127 Обіжники райвиконкому. Випи-

ски з протоколів засідання ліка-

рсько-експертної комісії. Заяви 

громадян про встановлення та 

підтвердження групи інвалідно-

сті 

 

20 грудня 

1929 р. 

9 листопада 

1930 р. 

 

34  

128 Документи (протоколи, обіжни-

ки, акт) з питань діяльності ре-

лігійної громади села 

22 грудня 

1929 р. 

20 травня 

1930 р. 

 

 

5  



1 2 3 4 5 

 1930 р.    

129 Документи (обіжники, інструк-

ції) про порядок страхування 

майна, худоби, сплати страхо-

вих внесків. Список платників 

податків 

 

1 січня 

1930 р. 

6 січня 

1931 р. 

 

75  

130 Інструкції ВУЦВК, обіжники 

райвиконкому з питань звітнос-

ті й перевіряння сільських рад 

1 січня 

2 серпня 

1930 р. 

 

21  

131 Постанови окрвиконкому. Обі-

жники райвиконкому, Вінниць-

кого міськвиконкому інших ус-

танов з питань роботи осередків 

МОПРу, ТДО АВІАХІМУ, 

споживчих товариств та ін. пи-

тань 

 

1 січня 

19 грудня 

1930 р. 

 

50  

132 Обіжники райвиконкому з пи-

тань землеупорядкування 

10 січня 

23 серпня 

1930 р. 

 

6  

133 Протоколи засідання районної 

посівтрійки. Інформаційний 

бюлетень Вінницького окрви-

конкому. Обіжники райвикон-

кому про проведення сільсько-

господарських робіт 

 

20 січня 

9 грудня 

1930 р. 

 

101  

134 Обіжники райвиконкому з пи-

тань ремонту доріг і мостів, 

відбування трудової повинності 

 

 

1 лютого 

14 грудня 

1930 р. 

28  

135 Обіжники райвиконкому, звіти 

сільради про проведення посів-

ної кампанії 

 

6 лютого 

8грудня 

1930 р. 

133  

136 Документи (постанови, інстру-

кції, обіжники) про реалізацію 

державної позики індустріалі-

зації 

8 лютого 

1 грудня 

1930 р. 

116  



1 2 3 4 5 

137 Документи (обіжники, плани, 

звіти) про заготівлю м'яса, мо-

лока, зерна, овочів 

 

10 лютого 

1 грудня 

1930 р. 

227  

138 Документи (протоколи, акти, 

повідомлення, розписки) з ад-

міністративних питань 

 

12 лютого 

31 грудня 

1930 р. 

82  

139 Обіжники Вінницької міської 

Ради, райвиконкому з питань 

ліквідації неписьменності, під-

готовки спеціалістів для сільсь-

кого господарства. Списки ді-

тей шкільного віку, письменних 

та неписьменних громадян села 

 

17 лютого 

17 грудня 

1930 р. 

33  

140 Обіжники райвиконкому з ор-

ганізаційних питань, проведен-

ня посівної кампанії, надхо-

дження податків та ін. 

 

 

18 лютого 

6 грудня 

1930 р. 

94  

141 Обіжники райвиконкому з пи-

тань колективізації, хлібозаго-

тівлі. Список колгоспників 

 

 

18 лютого 

4 жовтня 

1930 р. 

55  

142 Обіжники Вінницького міської 

Ради, райвиконкому з питань 

самооподаткування. Список се-

лян на самооподаткування 

 

 

23 лютого 

18 грудня 

1930 р. 

22  

143 Інструкція окрвиконкому, обіж-

ник райвиконкому з перепису 

худоби. Список членів колекти-

ву «Трудовик» 

 

1 березня 

20 березня 

1930 р. 

29  

144 Документи (постанова, прото-

кол, обіжник, заява) з питань 

розв'язання земельних супере-

чок 

 

20 березня 

31 серпня 

1930 р. 

13  



1 2 3 4 5 

145 Обіжник райвиконкому про по-

вернення землі громадянам, по-

збавлених виборчих прав. Спи-

ски членів ТСОЗу та колгосп-

ників 

 

1 квітня 

17 липня 

1930 р. 

10  

146 Обіжники райвиконкому про 

боротьбу з шкідниками сільсь-

когосподарських культур 

 

24 квітня 

15 травня 

1930 р. 

3  

147 Обіжники районних установ з 

питань діяльності первинних 

громадських організацій 

 

12 травня 

17 грудня 

1930 р. 

32  

148 Постанови, накази, обіжники 

Вінницької міської Ради, райви-

конкому, районного банку з фі-

нансових питань 

 

11 липня 

13 грудня 

1930 р. 

59  

149 Документи (обіжники, відозва, 

інструкція, план) про ліквідацію 

неписьменності 

 

20 серпня 

3 грудня 

1930 р. 

23  

150 Обіжники райвиконкому, плани 

відзначення свят 

25 вересня 

5 жовтня 

1930 р. 
 

18  

 Списки громадян села    

 1923-1927 рр.    

151 Список військовозобов'язаних, 

складений у 1923 р. 

 

 49  

152 Список платників податку за 

1923 р. 

 

 31  

153 Списки платників продподатку 

за 1925, 1926 рр. 

 

 34  

154 Особові рахунки та списки пла-

тників податків за 1926, 1927 

рр. 

 

 

 101  



1 2 3 4 5 

 Кошторис    

155 Кошторис сільради на 

1929/1930 рр. 

 

 

 158  

 Судові справи за позовами 

громадян 

   

 1925 р.    

156 Справа за позовом Михайла 

Подолянчука до Євгенії Под-

лянчук про розділення двору 

17 квітня 

1925 р. 

12 червня 

1928 р. 

 

83  

 1927 р.    

157 Заяви, скарги громадян села про 

захоплення землі 

2 січня 

1927 р. 

15 червня 

1929 р. 

 

31  

158 Касаційна скарга Наталії Годи-

мчук про неправильне розді-

лення майна 

1 вересня 

1927 р. 

31 грудня 

1928 р. 

 

37  

159 Справа за позовом Пикульсько-

го Олексія до Тимофія Палама-

рчука про землю 

22 вересня 

1927 р. 

1 липня 

1928 р. 

 

18  

160 Справа за позовом Федоченка 

Кирила до Федоченко Меланії 

про розділення двору 

11 листопада 

1927 р. 

3 січня 

1928 р. 

 

 

6  

161 Справа за позовом Шаповала 

Григорія до Шаповала Петра 

про землю й майно 

1 грудня 

19 грудня 

1927 р. 

 

 

39  

162 Справа за позовом Волинця 

Андрія до Косецького Михайла 

про встановлення межі 

4 грудня 

18 грудня 

1927 р. 

10  



1 2 3 4 5 

163 Справа за позовом Сташко Іри-

ни до Сташків Олексія й Ми-

хайла про землю 

1 грудня 

1927 р. 

25 березня 

1928 р. 

 

48  

164 Справа за позовом Приданчука 

Андрія д Приданчука Артема 

про розділення двору 

11 грудня 

1927 р. 

27 березня 

1928 р. 

 

13  

165 Справа за позовом Волинець 

Феодосії до Волинця Григорія 

про розділення двору 

13 грудня 

1927 р. 

3 січня 

1928 р. 

 

5  

 1928 р.    

166 Справа за позовом Волинець 

Дарини до Волинця Якова про 

розділення двору 

 

13 січня 

19 лютого 

1928 р. 

11  

167 Справа за позовом Лащенко 

Ганни до Лісової Марії про роз-

ділення двору 

13 січня 

7 травня 

1928 р. 

 

19  

168 Справа за позовом Федоченко 

Меланії до Федоченка Кирила 

про розділення двору 

20 квітня 

6 травня 

1928 р. 

 

4  

169 Справа за позовом Паламарчук 

Анастасії до Паламарчука Во-

лодимира про захоплення 

останнім землі 

 

20 квітня 

6 травня 

1928 р. 

 

4  

170 Справа за позовом Гурковської 

Параски до Паламарчука Мико-

ли про захоплення останнім са-

диби 

 

11 травня  

13 травня 

1928 р. 

 

5  

171 Справа за позовом Кучера Лук'-

яна до Кучера Мойсея про роз-

поділ двору та майна 

11 травня  

14 липня 

1928 р. 

 

 

8  



1 2 3 4 5 

172 Справа за позовом опікуна над 

сиротами Волинця Дениса, Ша-

повала Петра до Карпа й Ми-

хайла Волинців про присадибну 

землю 

 

13 травня  

15 травня 

1928 р. 

 

5  

173 Справа за позовом Слюсар Гор-

пини до Слюсаря Дмитра про 

будівлі та присадибну землю 
 

13 травня 

19 липня 

1928 р. 

7  

174 Справа за позовом Гудимчука 

Григорія до Гудимчук Ганни 

про розділення двору 
 

9 липня 

30 липня 

1928 р. 

36  

175 Справа за позовом Сташка То-

досія до Сташко Юстини про 

землю 

13 листопада 

1928 р. 

25 квітня 

1929 р. 

 

13  

176 Справа за позовом опікуна над 

сиротою Сташком Кирилом - 

Сташка Тодосія до Сташко Юс-

тини про землю 
 

 

13 листопада 

1928 р. 

25 квітня 

1929 р. 

14  

 1929 р.    

177 Справа за позовом Парфенюка 

Михайла до Гудимчука Петра 

про землю 
 

9 січня 

31 грудня 

1929 р. 

37  

178 Справа за позовом Верби Васи-

ля до Пикульського Олексія про 

незаконне користування землею 
 

 

18 квітня 

30 червня 

1929 р. 

6  

179 Справа за позовом Серженка 

Йосипа до Розалії Будзинової 

про землю 
 

 

30 квітня 

6 липня 

1929 р. 

27  

180 Справа за позовом Сидорука 

Гаврила до Сидорука Артема 

про присадибну землю 
 

 

30 червня 

23 липня 

1929 р. 

33  



1 2 3 4 5 

 1930 р.    

181 Акт про розгляд скарги наймита 

Петра Кирилюка на Кревського 

Володимира 

 

1 січня 

30 грудня 

1930 р. 

7  

182 Недіючі описи №№ 1, 2    

 

До опису внесено 182 (сто вісімдесят дві справи) справ з № 1 по № 182. 

 

 

Опис удосконалила й надрукувала  

 

Начальник відділу зберігання,  

обліку та довідкового апарату                                              Н.П.Сабадіна 
 

07.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список скорочень 

 

 

ВУЦВК                       Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет 

 

КНС                            Комітет незаможних селян 

 

МОПР                         Міжнародна організація допомоги борцям за революцію 

 

РСІ                              Робітничо-селянська інспекція 

 

ТСО АВІАХІМ          Товариство сприяння обороні та авіаційно-хімічному  

                                    будівництву 

 

ТДО АВІАХІМ          Товариство друзів оборони та авіаційно-хімічного  

                                    будівництва 

 

 


