
Перекоринецька сільська Рада                               ЗАТВЕРДЖУЮ 

робітничих, селянських і                                        Директор Державного архіву 

червоноармійських депутатів                                 Вінницької області 

                                                                                    ____________ Ю.В.Легун 

 

 

 

 

 

Фонд № 2177 

ОПИС № 1 

справ постійного зберігання 

за 1925-1934 роки 

 

№№ 

з/п 

Заголовок справи Крайні 

дати 

К-сть 

аркушів 

Примітки 

1 2 3 4 5 

 1925 р.    

1 Обов'язкові постанови, обіжни-

ки окружного, районного вико-

навчих комітетів 

22 грудня 

1925 р. 

18 листопада 

1927 р. 

 

40  

2 Відомість про учнів школи лік-

відації неписьменності 

1 грудня 

1926 р. 

1 грудня 

1927 р. 

 

33  

3 Інструкції, обіжники районного 

виконавчого комітету, окруж-

них і районних установ 

1 січня 

19 грудня 

1927 р. 

 

 

356  

4 Інструкції, обіжники районного 

виконавчого комітету, районних 

установ. Списки платників по-

датків 

 

 

12 січня 

12 грудня 

1927 р. 

93  

5 Обіжники райвиконкому з пи-

тань заповнення документів 

загсу. Метричні довідки, видані 

громадянам села 

 

12 лютого 

1 листопада 

1927 р. 

30  



1 2 3 4 5 

6 Інструкції, обіжники Всеукраїн-

ської Центральної, окружної, 

районної виборчих комісій. 

Протоколи засідань районної, 

сільської виборчої комісій. 

Списки членів сільської Ради, 

громадян, позбавлених вибор-

чих прав  

 

2 січня 

23 жовтня 

1927 р. 

 

44  

7 Протоколи та витяги з протоко-

лів засідання райвиконкому, 

районної технаради, членів пра-

вління кооперації, наради жінок 

та ін.  

 

2 лютого 

11 вересня 

1927 р. 

 

31  

8 Список платників єдиного сіль-

ськогосподарського податку за 

1927 р. 

 

 6  

9 Протоколи засідань сільської 

Ради 

21 січня 

24 серпня 

1927 р. 

 

124  

10 Документи (постанова РНК 

СРСР і ЦК ВКП(б), обіжники 

райвиконкому, плани, відомос-

ті, списки)  про заготівлю сіль-

ськогосподарських продуктів 

 

12 серпня 

1932 р. 

24 травня 

1933 р. 

 

73  

11 Документи (постанови, накази, 

обіжники районного військово-

го комісаріату, райвиконкому) 

про облік, проведення занять з 

військовозобов'язаними, допри-

зовниками. Списки військово-

зобов'язаних 

 

19 січня 

16 вересня 

1932 р. 

189  

12 Протоколи засідань президії 

Мурованокуриловецького рай-

виконкому, розширених плену-

мів Перекоринецької сільської 

Ради 

 

3 січня 

25 вересня 

1932 р. 

105  



1 2 3 4 5 

13 Постанови, обіжники, протоко-

ли, витяги з протоколів засідань 

президії Мурованокуриловець-

кого райвиконкому, рай посів-

трійки 

 

20 травня 

25 грудня 

1932 р. 

94  

14 Протоколи засідань сільської 

Ради 

14 жовтня 

1933 р. 

4 квітня 

1934 р. 

 

23  

15 Відомості про заготівлю хліба, 

фуражу, мобілізацію коштів, 

реалізацію позики, підготовку 

до весняної посівної кампанії та 

ін.  

 

1 серпня 

20 вересня 

1932 р. 

31  

16 Відомості про заготівлю сільсь-

когосподарських продуктів, мо-

білізацію коштів, реалізацію по-

зики та ін.  

 

 

5 жовтня 

25 листопада 

1932 р. 

40  

17 Обіжники райвиконкому, рай-

онного відділу освіти, технічно-

го бюро та ін. установ з питань 

культурно-освітньої роботи в 

селі. Анкети слухачів курсів. 

 

25 грудня 

1931 р. 

4 вересня 

1932 р. 

53  

18 Документи (обіжники райви-

конкому, плани роботи, акти 

перевірянь) про підготовку та 

проведення весняної посівної 

кампанії, обмін насіння та ін. 

питань 

 

26 грудня 

1931 р. 

3 вересня 

1932 р. 

 

259  

19 Обіжники райвиконкому про 

виконання нарядів з ремонту 

шляхів, надання гужового тран-

спорту та ін. питань 

 

 

27 січня 

1932 р. 

13 липня 

1933 р. 

40  

1 2 3 4 5 



20 Інструкції, обіжники райвикон-

кому з фінансових питань, збо-

ру податків. Відомості про мо-

білізацію коштів. Списки одно-

осібних господарств, платників 

податків, селян, звільнених від 

сільгоспподатку 

 

10 січня 

24 грудня 

1932 р. 

252  

21 Документи (обіжники, витяги з 

протоколів райвиконкому) з пи-

тань заготівлі сільгосппродуктів 

і сировини за 1932 р. 

  

 50  

22 Документи (постанови, прото-

коли допитів, довідки та ін.) про 

притягнення до відповідальнос-

ті селян, які не виконали плану 

хлібозаготівлі 

 

29 листопада 

1932 р. 

13 квітня 

1933 р. 

46  

23 Відомості про хід підготовки до 

весняної польової кампанії, за-

готівлю зерна, мобілізацію ко-

штів та ін.  

 

20 березня 

9 квітня 

1932 р. 

62  

24 Недіючий опис № 1 

 

   

 

До опису внесено 24 (двадцять чотири) справи з № 1 по № 23. 

 

 

 

Опис удосконалила й надрукувала  

 

Начальник відділу зберігання,  

обліку та довідкового апарату                                              Н.П.Сабадіна 

 

17.01.2016 


