
Мурованокуриловецька сільська Рада                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

робітничих, селянських і                                         Директор Державного архіву 

червоноармійських депутатів                                 Вінницької області 

                                                                                    ____________ Ю.В.Легун 

 

Фонд № 2109 

ОПИС № 1 

справ постійного зберігання 

за1926-1931 роки 

 

№№ 

з/п 

Заголовок справи Крайні 

дати 

К-сть 

аркушів 

Примітки 

1 2 3 4 5 

 1926 р.    

1 Акти обстеження роботи сіль-

ської Ради 

29 серпня 

28 жовтня 

1926 р. 

 

20  

2 Постанови, розпорядження 

окружного і районного викона-

вчих комітетів 

26 листопада 

1926 р. 

31 грудня 

1927 р. 

 

459  

3 Розпорядження районного зе-

мельного відділу, протоколи за-

сідання облікової комісії 

20 грудня 

1926 р. 

8 травня 

1927 р. 

 

8  

4 Розпорядження районного зе-

мельного відділу, протоколи за-

сідання земельної комісії, акти 

обстеження земель 

18 жовтня 

1926 р. 

29 грудня 

1927 р. 

 

182  

5 Документи про проведення ви-

борів до рад (інструкція, листу-

вання, списки виборців, грома-

дян, позбавлених виборчих 

прав) 

 

4 жовтня 

1926 р. 

2 вересня 

1927 р. 

241  

6 Постанови окружного виконав-

чого комітету. Списки платни-

ків сільськогосподарського по-

датку 

8 грудня 

1926 р. 

21 грудня 

1927 р. 

 

107  



 2 

1 2 3 4 5 

7 Акти обстеження сільської Ра-

ди, описи майна, списки сільсь-

ких виконавців 

7 грудня 

1926 р. 

28 грудня 

1931 р. 

 

 

850  

8 Розпорядження райвиконкому з 

питань роботи загсів. Записи 

про народження 

 

 

14 січня 

20 грудня 

1927 р. 

230  

9 Листування з районними уста-

новами з питань охорони праці і 

соціального забезпечення 

 

 

22 квітня 

19 жовтня 

1927 р. 

27  

10 Листування з районним викона-

вчим комітетом з питань діяль-

ності громадських організацій 

 

26 липня 

25 грудня 

1927 р. 

4  

11 Звіт про роботу сільради. Відо-

мості про склад населення, кі-

лькість садиб, наявність худоби, 

сільськогосподарського рема-

ненту, засів цукрового буряка, 

насадження винограду та ін. 

 

1 січня 

1927 р. 

1 січня 

1928 р. 

112  

12 Протоколи засідань, плани ро-

боти культурно-освітньої секції 

19 липня 

1927 р. 

8 грудня 

1928 р. 

 

26  

13 Накази окружного військового 

комісаріату. Списки призовни-

ків. 

30 грудня 

1927 р. 

28 грудня 

1931 р. 

 

143  

14 Документи (розпорядження, 

циркуляри райвиконкому, лис-

тування та ін.) з питань шляхо-

вого будівництва, торгівлі тощо 

3 березня 

1927 р. 

25 грудня 

1931 р. 

 

14  

1 2 3 4 5 



 3 

15 Документи (звіти, відомості, 

опис робіт, перелік шляхів міс-

цевого значення, листування, 

список осіб, які брали участь у 

шляховому будівництві) про 

шляхове будівництво 

 

16 березня 

29 вересня 

1928 р. 

339  

16 Недіючі описи №№ 1-3    

 

До опису внесено 16 (шістнадцять) справ з № 1 по № 16. 

 

 

Опис удосконалила й надрукувала 

 

Начальник відділу зберігання,  

обліку та довідкового апарату                                                    Н.П.Сабадіна 

 

14.02.2015 


