
Кожухівська сільська Рада                                       ЗАТВЕРДЖУЮ 

робітничих, селянських і                                         Директор Державного архіву 

червоноармійських депутатів                                  Вінницької області 

                                                                                    ____________ Легун Ю.В. 

 

Фонд № 2108 

ОПИС № 1 

справ постійного зберігання 

за1926-1928 роки 

 

№№ 

з/п 

Заголовок справи Крайні 

дати 

К-сть 

аркушів 

Примітки 

1 2 3 4 5 

 1926 р.    

1 Постанови окружного виконав-

чого комітету 

1 грудня 

1926 р. 

30 грудня 

1927 р. 

 

164  

2 Розпорядження, інструкція рай-

онного виконавчого комітету й 

земельного відділу 

21 листопада 

1926 р. 

13 жовтня 

1927 р. 

 

199  

3 Списки особового складу сіль-

ської Ради 

25 листопада 

1926 р. 

19 жовтня 

1927 р. 

 

14  

4 Трудові договори 10 грудня 

1926 р. 

14 грудня 

1927 р. 

 

32  

5 Списки громадян, які отримали 

насіннєву позику. Листування з 

питань страхування 

15 грудня 

1926 р. 

30 грудня 

1927 р. 

 

48  

6 Списки платників сільськогос-

подарського податку 

30 вересня 

1926 р. 

30 березня 

1927 р. 

 

48  



1 2 3 4 5 

7 Листування з питань розвитку 

місцевого господарства, торгів-

лі. Протоколи засідань фінансо-

во-економічної комісії 

27 грудня 

1926 р. 

24 грудня 

1927 р. 

 

80  

  

1927 р. 

   

8 Обіжники адміністративного 

відділу районного виконавчого 

комітету. Документи (акти, ви-

конавчий лист, розписки, заяви, 

листування) про виконання ад-

міністративних стягнень 

 

12 серпня 

25 грудня 

1927 р. 

163  

9 Протоколи засідань районного 

виконавчого комітету й доку-

менти до них 

 

10 січня 

25 листопада 

1927 р. 

43  

10 Накази окружного військового 

комісаріату. Списки призовни-

ків 

1 січня 

29 грудня 

1927 р. 

 

124  

11 Документи (протоколи, довідки, 

листування та ін.) з питань ку-

льтурно-просвітницької роботи 

7 січня 

3 листопада 

1927 р. 

 

140  

12 Плани роботи райвиконкому і 

сільської Ради на 1927 р. 

 

 23  

13 Протоколи засідань сільської 

Ради 

30 січня 

23 грудня 

1927 р. 

 

10  

14 Протоколи зборів виборців 11 січня 

6 листопада 

1927 р. 

 

18  

15 Документи про проведення ви-

борів до рад (інструкція 

ВУЦВК про вибори до рад, лис-

тування, заяви, списки виборців 

та громадян, позбавлених вибо-

рчих прав та ін.) 

27 січня 

22 грудня 

1927 р. 

96  



1 2 3 4 5 

16 Розпорядження районного ви-

конавчого комітету. Листування 

з питань накладення адмініст-

ративних стягнень 

 

1 січня 

12 листопада 

1927 р. 

222  

17 Документи (наказ, інструкції 

окружного фінвідділу, реєстра-

ційні картки, списки платників 

податків, листування та ін.) про 

сплату податків 

 

5 січня 

25 грудня 

1927 р. 

205  

18 Відомості про сплату сільсько-

господарського податку 

23 серпня 

21 вересня 

1927 р. 

 

32  

19 Документи фінансового харак-

теру (трудові угоди, рахунки, 

розписки) 

25 березня 

9 листопада 

1927 р. 

 

46  

20 Документи (обіжники, інструк-

ції, листування) з питань роботи 

загсів 

1 червня 

9 липня 

1927 р. 

 

11  

21 Документи (свідоцтва, заяви, 

розписки) про шлюб і розлу-

чення 

25 березня 

8 червня 

1927 р. 

 

16  

22 Документи (обіжники, інструк-

ції, листування) з питань роботи 

загсів 

1 січня 

30 грудня 

1927 р. 

 

24  

23 Звіт про роботу сільради за 

1926 рік. Інструкції, листування 

з питань складання й подання 

звітів 

 

1 лютого 

10 листопада 

1927 р. 

21  

24 Заяви громадян села про реєст-

рацію новонароджених 

6 січня 

31 грудня 

1927 р. 

 

98  

25 Заяви громадян села про реєст-

рацію шлюбів 

28 січня 

25 листопада 

1927 р. 

87  



1 2 3 4 5 

26 Листування з райвиконкомом з 

питань діяльності громадських 

організацій 

 

4 лютого 

14 грудня 

1927 р. 

20  

27 Листування з райвиконкомом 

питань соціального захисту 

громадян 

 

7 січня 

5 грудня 

1927 р. 

11  

28 Листування з окружним земе-

льним управлінням, районним 

земельним відділом з питань 

землевпорядкування, надання 

насіннєвої позики та ін. 

 

27 грудня 

1927 р. 

29 грудня 

1928 р. 

249  

29 Документи з питань благоуст-

рою села, відбудову шляхів, мо-

стів, регулювання торгівлі, роз-

виток підприємництва та ін. 

 

26 грудня 

1927 р. 

28 грудня 

1928 р. 

107  

30 Документи (обіжники, інструк-

ції, листування та ін.) з питань 

соціального забезпечення, охо-

рони материнства й дитинства, 

діяльності селянських това-

риств взаємодопомоги 

 

16 грудня 

1927 р. 

23 листопада 

1928 р. 

88  

31 Заяви громадян села про реєст-

рацію смертей 

1 січня 

1927 р. 

8 грудня 

1928 р. 

 

65  

 1928 р.    

32 Протоколи загальних зборів 

громадян, земельної громади 

села 

24 січня 

8 квітня 

1928 р. 

5  

33 Недіючі описи №№ 1-3    
 

До опису внесено 33 (тридцять три) справи з № 1 по № 33. 
 

 

Опис удосконалила і надрукувала  

Начальник відділу зберігання                                               Н.П.Сабадіна 

 

12.02.2015 


