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Фонд № 2180 

ОПИС № 1 
справ постійного зберігання 

за 1926-1927 роки 

 

№№ 

з/п 

Заголовок справи Крайні 

дати 

К-сть 

аркушів 

Примітки 

1 2 3 4 5 

 1926 р.    

1 Документи (протоколи, акт, ві-

домості, списки) з питань робо-

ти сільради і сільського виборч-

кому  

17 грудня 

1926 р. 

29 грудня 

1927 р. 

 

53  

 1927 р.    

2 Відомість про перепис дитячого 

населення села за січень 1926 р. 

Обіжники райвиконкому з пи-

тань охорони здоров'я 

 

26 лютого 

13 серпня 

1927 р. 

 

6  

3 Документи (постанова окрви-

конкому, обіжники райземвід-

ділу, протоколи сільської земе-

льної комісії, плани, звіти, ві-

домості та ін.) з земельних пи-

тань 

 

1 січня 

31 грудня 

1927 р. 

 

 

84  

4 Обов'язкові постанови окрвико-

нкому, наказ окружного війсь-

кового комісаріату. Акти реві-

зійної комісії сільради 

 

1 січня 

31 грудня 

1927 р. 

 

112  

5 Обіжники райвиконкому. Про-

токоли засідань культосвітньої 

комісії сільради. Список непи-

сьменного населення села 

1 січня 

31 грудня 

1927 р. 

 

58  



1 2 3 4 5 

6 Листування з районної міліці-

єю, народним судом 8-ї дільни-

ці з адміністративних питань 

 

1 січня 

31 грудня 

1927 р. 

 

134  

7 Обіжники райвиконкому з пи-

тань обліку військовозобов'яза-

них, призову на військову слу-

жбу та ін. 

 

1 січня 

31 грудня 

1927 р. 

 

84  

8 Протоколи засідань райвикон-

кому, райвиборчкому, районних 

нарад земельної та фінгоспо-

дарської комісії, голів та секре-

тарів сільських Рад, сільських 

ревізійних комісій та ін.  

 

1 січня 

31 грудня 

1927 р. 

 

67  

9 Документи загсу (заяви про 

шлюб, метричні виписки про 

народження, розлучення) 

 

1 січня 

31 грудня 

1927 р. 

 

74  

10 Документи (обіжники райви-

конкому, районної земельно-

судової комісії, акт перевірян-

ня) з питань розгляду судово-

земельних справ 

 

22 жовтня 

31 грудня 

1927 р. 

 

19  

11 Недіючі описи №№ 1-4 

 

   

 

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

 

 

 

Опис удосконалила й надрукувала  

 

Начальник відділу зберігання,  

обліку та довідкового апарату                                              Н.П.Сабадіна 

 

17.01.2016 


