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Фонд № 2180 

ОПИС № 3 

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 Обіжники районного виконав-

чого комітету з земельних пи-

тань. Відомості про кількість 

засівів зернових культур. Акти 

про відчуження землі 

 

 15 жовтня 

1922 р. 

14 жовтня 

1923 р. 

 

39  

2 Обіжники райвиконкому з зе-

мельних питань 

23 травня 

25 грудня 

1923 р. 

 

36  

3 Листування з райвиконкомом з 

адміністративно-господарських 

питань 

30 травня 

22 жовтня 

1923 р. 

 

 

18  

4 Документи (протокол, акти, ві-

домості та ін.) про розгляд су-

перечок із земельних питань 

 

1 жовтня 

1928 р. 

8 жовтня 

1930 р. 

 

22  

5 Інструкція Народного комісарі-

ату внутрішніх справ УСРР, 

обов'язкові постанови окружно-

го і районного виконавчих ко-

мітетів з адміністративних пи-

тань 

2 січня 

24 грудня 

1929 р. 

184  



1 2 3 4 5 

6 Обов'язкова постанова окрви-

конкому. Протоколи пленумів, 

витяги з протоколів засідань 

райвиконкому. Протоколи засі-

дань райпосівтрійки, нарад го-

лів і секретарів сільрад, жіночо-

го активу району та ін.  

 

10 січня 

14 вересня 

1929 р. 

 

49  

7 Документи (обіжники, акти) з 

питань обліку, вербування ро-

бочої сили на шахти Донбасу. 

Трудові договори на громадсь-

ких пастухів (чабанів) та підпа-

сків 

 

16 червня 

1929 р. 

21 серпня 

1930 р. 

 

51  

8 Документи (обіжники, плани, 

відомості) з питань виборів до 

сільської Ради, народних засіда-

телів, про склад сільвиборчкому 

 

22 листопада 

29 грудня 

1929 р. 

 

24  

9 Документи (обіжники, плани, 

звіти, відомості) про проведен-

ня сільськогосподарських кам-

паній, поповнення насіннєвих 

фондів та ін.  

 

18 січня 

5 листопада 

1930 р. 

 

270  

10 Документи (постанова ВУЦВК 

й РНК УСРР, протоколи, плани) 

про роботу робітничо-

селянської інспекції 

23 лютого  

30 грудня 

1931 р. 

 

37  

 

До опису внесено 10 (десять) справи з № 1 по № 10. 

 

 

 

Опис удосконалила й надрукувала  

 

Начальник відділу зберігання,  

обліку та довідкового апарату                                              Н.П.Сабадіна 

 

17.01.2016 


