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Фонд № 2176 

ОПИС № 1 

справ постійного зберігання 

за 1922-1924, 1929-1931 роки 

 

№№ 

з/п 

Заголовок справи Крайні 

дати 

К-сть 

аркушів 

Примітки 

1 2 3 4 5 

 1922 р.    

1 Відомості, довідки, посвідчення 

з особового складу 

 

13 січня 

1922 р. 

21 грудня 

1923 р. 

 

20  

 1923 р.    

2 Постанови, накази, інструкції, 

циркуляри окружного, районно-

го виконавчих комітетів. Про-

токоли засідань райвиконкому. 

Списки виборців та ін. 

 

21 грудня 

1923 р. 

29 вересня 

1924 р. 

 

168  

3 Обіжники районного земельно-

го відділу. Списки плантаторів 

 

1 вересня 

1923 р. 

24 липня 

1924 р. 

36  

 1924 р.    

4 Документи (обіжники райви-

конкому, відомості, списки пла-

тників) з питань оподаткування.  

 

1 січня 

28 червня 

1924 р. 

125  

5 Циркуляри райвиконкому та 

його відділів. Листування з ад-

міністративно-господарських, 

кадрових, військових питань. 

Списки червоноармійців, членів 

церковної ради, селян, які ма-

ють коней. 

3 січня 

25 грудня 

1924 р. 

467  



1 2 3 4 5 

6 Протокол засідання експертної 

комісії району по догляду за 

станом посівів. Відомості про 

кількість зареєстрованих актів 

громадянського стану 

 

12 лютого 

27 липня 

1924 р. 

 

17  

7 Заяви громадян села про реєст-

рацію новонароджених 

 

17 січня 

17 жовтня 

1924 р. 

 

55  

8 Заяви громадян села про реєст-

рацію шлюбів і новонародже-

них. Метричні довідки, випис-

ки. 

 

21 січня 

25 вересня 

1924 р. 

88  

 1929 р.    

9 Протоколи загальних зборів 

сільських виборців, сільського 

товариства взаємодопомоги. Ві-

домості про сплату внесків до 

різних фондів. Листування з 

адміністративно-господарських 

питань. Договори контрактації 

худоби. Списки селян, які здали 

сільгосппродукцію. 

 

10 травня 

1929 р. 

21 серпня 

1931 р. 

 

81  

  1931 р.    

10 Справа за позовом Федори Фе-

дотівни Михальської до Йосипа 

Левковича Михальського про 

сплату аліментів 

 

16 січня 

18 лютого 

1931 р. 

 

83  

11 Недіючі описи №№ 1-3 

 

   

 

До опису внесено 11 (одинадцять) справ з № 1 по № 11. 

 

 

Опис удосконалила й надрукувала  

 

Начальник відділу зберігання,  

обліку та довідкового апарату                                              Н.П.Сабадіна 

15.01.2016 


