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Фонд № 2176 

ОПИС № 3 

справ постійного зберігання 

за 1926-1930 роки 

 

№№ 

з/п 

Заголовок справи Крайні 

дати 

К-сть 

аркушів 

Примітки 

1 2 3 4 5 

 1926 р.    

1 Обов'язкові постанови, обіжни-

ки окружного, районного вико-

навчих комітетів. Протоколи 

засідань Бердичівського окрви-

конкому 

 

8 жовтня 

1926 р. 

17 грудня 

1927 р. 

 

27  

 1927 р.    

2 Протоколи, витяги з протоколів 

засідань президії Плисківського 

райвиконкому, кущового засі-

дання з реалізації займу індуст-

ріалізації 

 

1 січня 

9 серпня 

1927 р. 

 

12  

3 Листування з райвиконкомом з 

питань перевиборів сільської 

Ради 

2 січня 

1927 р. 

20 січня 

1928 р. 

 

5  

4 Звіт про участь у сільськогос-

подарській виставці. Обіжники 

райвиконкому з питань культу-

рно-освітньої роботи, охорони 

здоров'я, роботи серед жінок, 

діяльність релігійних громад та 

ін. питань 

 

8 січня 

30 листопада 

1927 р. 

52  



1 2 3 4 5 

5 Документи (обіжники окружно-

го і районного виконкомів, ак-

ти, листування та ін.) з адмініс-

тративно-господарських питань. 

Список сільського активу 

 

10 січня 

15 грудня 

1927 р. 

76  

6 Листування з райвиконкомом 

про встановлення та позбавлен-

ня виборчих прав 

 

12 січня 

6 листопада 

1927 р. 

11  

7 Обіжники райвиконкому, лис-

тування з питань військової під-

готовки, обліку військовозобо-

в'язаних, призову на військову 

службу, надання пільг військо-

вослужбовцям, обліку  коней та 

ін. питань 

 

15 січня 

6 грудня 

1927 р. 

89  

8 Документи (обіжники, протоко-

ли, листування) про діяльність 

громадських організацій 

 

1 лютого 

31 грудня 

1927 р. 

27  

9 Протоколи засідань сільської 

Ради 

12 лютого  

18 грудня 

1927 р. 

36  

10 Листування з окружними та ра-

йонними установами з питань 

соціального забезпечення 

 

 

8 березня 

27 грудня 

1927 р. 

10  

11 Документи (постанова, обіжни-

ки, договори. заяви) з питань 

організації торгівлі, оренди не-

рухомого майна, сплати подат-

ків та ін. питань. Список осіб, 

притягнених до трудової по-

винності 

 

30 вересня 

1927 р. 

2 січня  

1929 р. 

46  

 1928 р.    

12 Листування з райвиконкомом 

про охоплення дітей навчанням, 

ліквідацію неписьменності 

 

1 січня 

23 жовтня 

1928 р. 

13  



1 2 3 4 5 

13 Протоколи засідань комісій: з 

розповсюдження та реалізації 

селянської позики, роботи серед 

жінок. Листування з адміністра-

тивно-господарських питань. 

 

1 січня 

1928 р. 

10 лютого 

1929 р. 

34  

14 Листування з районними уста-

новами про заготівлю сільсько-

господарських продуктів, стра-

хування будівель, оподатку-

вання населення та ін. питань. 

Заяви громадян села з соціаль-

них, побутових питань та видані 

їм довідки 

 

1 січня 

27 листопада 

1928 р. 

114  

15 Звіти з праці, про виконання 

бюджету сільради, самобкла-

дання 

 

1 січня 

28 листопада 

1928 р. 

31  

16 Акт ревізії фінансово-

господарської діяльності сіль-

ської Ради. Документи (поста-

нова окрвиконкому, обіжники. 

відомості, заяви, списки плат-

ників податків) з питань опода-

ткування  

 

1 січня 

30 листопада 

1928 р. 

265  

17 Протокол загальних зборів до-

призовників села. Документи 

(накази, обіжники, листування) 

з питань військової підготовки, 

обліку військовозобов'язаних та 

ін.  

 

1 січня 

1928 р. 

2 січня 

1929 р. 

59  

18 Протоколи засідань сільської 

Ради 

1 січня 

18 грудня 

1928 р. 

 

52  

19 Документи (обіжники райви-

конкому, заяви громадян села) з 

питань соціального забезпечен-

ня 

 

1 січня 

27 липня 

1928 р. 

8  



1 2 3 4 5 

20 Протоколи засідань комісій 

сільської Ради: земельної, сані-

тарно-будівельної, культурної 

 

27 лютого 

14 листопада 

1928 р. 

7  

 1929 р.    

21 Протоколи загальних зборів зе-

мельної громади, виборців нац-

меншин села. Заяви громадян із 

земельних питань 

 

5 січня 

29 жовтня 

1929 р. 

49  

22 Листування з питань обліку вій-

ськовозобов'язаних. Списки 

призовників 1908 р. народження 

 

11 січня  

29 грудня 

1929 р. 

129  

23 Трудові договори з ремісника-

ми та кустарів з учнями-

підлітками 

15 травня 

1929 р. 

1 грудня 

1930 р. 

 

194  

24 Листування з райвиконкомом 

про особовий склад сільської 

Ради 

 

28 травня 

11 серпня 

1929 р. 

18  

25 Документи (протоколи, акти, 

списки членів земельної грома-

ди) з питань землеустрою 

 

31 травня 

16 грудня 

1929 р. 

278  

 

До опису внесено 25 (двадцять п'ять) справ з № 1 по № 25. 

 

 

 

Опис удосконалила й надрукувала  

 

Начальник відділу зберігання,  

обліку та довідкового апарату                                              Н.П.Сабадіна 

 

15 січня 2016 р. 


