ВИКОНКОМ ХЕРСОНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ
ТА ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ
ДЕПУТАТІВ
ФОНД № Р-169
ОПИС № 1
справ постійного зберігання
за 1923-1930 роки
№ з/п

Заголовки справ

Крайні дати

1

2

3

Кількість
Примітки
аркушів
4

1923 рік
Секретаріат
1.

Збірники, постанов, узаконень і 26 січня
розпоряджень Робітничо-селянського 24 грудня 1923 р.
уряду СРСР та УСРР, бюлетені
Наркомату внутрішніх справ УСРР

368

2.

Постанови ВУЦВК,
циркуляри, 19 грудня 1923 р.
інструкції
окрвиконкому
про 22 грудня 1924 р.
організацію та задачі адмінвідділів
губернських та окружних виконкомів;
обов’язкове державне страхування,
повернення
продовольчої
позики
(продпозики), розвиток споживчої
кооперації, проведення українізації в
районі; протокол комісії з обстеження
районного підвідділу ЗАГС, проект
положення про секції, відомості про
роботу сільрад

428

3.

Бюлетень, циркуляри центральної 29 вересня
виборчої комісії, протоколи сходів 08 грудня 1923 р.
громадян, засідань сільських виборчих
комісій про підготовку до перевиборів
місцевих рад

373

4.

Інструкція Центрального Комітету 13 березня
допомоги голодуючим при ВУЦВК, 13 серпня 1923 р.
зведення, листування з волосними,
сільськими виконкомами про розподіл
продовольчої позики серед населення

115

5

1

2

3

4

5.

Циркуляри окрвиконкому, листування 02 березня
з окружним комітетом з ліквідації 26 листопада 1923 р.
наслідків голоду (окрнаслідгол) про
організацію дитячого харчування,
видачу продпозики населенню; список
громадян с. Кисилівка на отримання
продовольчої допомоги

131

6.

Інструкція
роботи
ревізійно- 22 червня
інспекторської трійки окрвиконкому; 04 липня 1923 р.
акти ревізій сільрад, сільських їдалень,
складів продовольства «АРА» та
«Нансен»; список членів сімей
червоноармійців сіл Єленівка та
Федорівка

105

7.

Протоколи засідань пленумів, президій 18 квітня
окружного,
районного,
сільських 03 грудня 1923 р.
виконкомів, КНС, сходів громадян;
зведення про діяльність, списки членів
районного, сільських виконкомів

915

8.

Протоколи
засідань
президії 06 січня 1923 р.
окрвиконкому,
Чорнобаївської 19 травня 1930 р.
сільради, загальних зборів батьків
учнів школи с. Архангельське, наради
секретарів та архіваріусів установ
м. Херсон

45

9.

Протоколи засідань пленумів, президій 06 листопада 1923 р.
районних селянської конференції, 10 грудня 1924 р.
комітету
взаємодопомоги,
з’їзду
орендаторів державних земель, комісій
бюджетної,
по
проведенню
українізації радянського апарату; акти
обстеження районного та сільських
виконкомів

783

10.

Протоколи
засідання
районної 04 липня 1923 р.
фінансової комісії, листування з 06 березня 1924 р.
сільрадами про стягнення податків,
ліквідацію недоїмок орендної плати;
план роботи на ІV квартал 1924 року

166

11.

Протоколи засідань районної комісії 21 січня
по проведенню виборів народних 08 березня 1924 р.
засідателів, списки вибраних осіб по
сільрадах

53

5

є документи
за 1920-1921
роки

1

2

3

4

5

12.

Протоколи засідань президії, районної 08 травня
комісії, листування з сільрадами , 29 червня 1923 р.
заяви
громадян
про
розподіл
продпозики;
списки
сільськогосподарських
товариств,
артілей, комун району

30

13.

Протокол
з’їзду
уповноважених 16 березня
православних общин; статут, список 28 грудня 1923 р.
засновників районного православного
товариства;
списки,
статистичні
зведення про наявність релігійних
установ,
чисельність
віруючих,
священнослужителів, по сільрадах,
описи майна церков

211

14.

Плани роботи районного земельного 10 липня
управління
на
1923/24 18 грудня 1923 р.
сільськогосподарський рік; доповіді
про роботу райвиконкому; експлікація
земельних угідь по колишніх волостях
Білозерській, Микільській, ПосадПокровській

56

15.

Статистико-економічні відомості по 20 лютого
району та сільрадах; листування з 28 грудня 1923 р.
окрвиконкомом про надання робочого
приміщення (з актами обстеження
відповідних будівель), фінансовогосподарську діяльність

568

16.

Статистичні зведення про чисельність
голодуючого населення по сільрадах

13 березня
19 червня 1923 р.

101

17.

Документи (циркуляри, листування,
списки) про облік та реєстрацію
інвалідів війни та праці

22 червня
12 грудня 1923 р.

53

18.

Документи (циркуляри, інструкції,
протоколи, листування) про
проведення 2-х тижневика допомоги
пролетарським студентам

30 січня 1923 р.
30 липня 1924 р.

46

19.

Документи (акти, описи, листування)
про вилучення метричних книг із
церков; заяви громадян про надання
довідок про народження

23 січня
30 листопада 1923 р.

32

20.

Листування з районним партійним
комітетом про участь членів ВКП(б) в
районних партійних зборах

15 березня
24 жовтня 1923 р.

6

1

2

3

4

21.

Списки
службовців
радянських 10 березня
установ, працівників державних та 08 листопада 1923 р.
приватних підприємств по району та
сільрадах

158

22.

Списки громадян сіл Арнаутка,
Дарʹївка, Микільське, Чорнобаївської
сільради, які отримали продовольчу
допомогу

30

1923 р.

5

Документи сільрад
23.

Протоколи пленумів, засідань комісій , 06 грудня 1923 р.
акти обстежень сільрад району
03 січня 1924 р.

121

24.

Протокол засідання Роксандрівської 19 травня
сільради
про
об'єднання її
з 15 грудня 1923 р.
Новотимофіївською та Михайлівською
і переведення зі Снігурівського в
Херсонський район; статистичні звітні
відомості, списки членів сільради, стота десятихатників

50

25.

Документи (протоколи, політичні 10 травня
зведення,
статистичні
відомості, 31 грудня 1923 р.
списки) про роботу Антонівської
сільради

108

26.

Те саме Арнаутської

19 березня
20 грудня 1923 р.

79

27.

Те саме Білозерської

06 березня
18 грудня 1923 р.

112

28.

Те саме Зеленівської

05 березня
31 грудня 1923 р.

73

29.

Те саме Кізомиської

05 червня
14 грудня 1923 р.

124

30.

Те саме Кіндійської

05 березня
31 грудня 1923 р.

127

31.

Те саме Кисилівської

03 грудня 1923 р.
18 грудня 1924 р.

71

32.

Те саме Музиківській

28 лютого
26 листопада 1923 р.

105

33.

Те саме Понятівської

06 березня
08 грудня 1923 р.

141

Автобіограф
ія голови
Фесенко
П.О.

1

2

3

4

34.

Документи (протоколи, політичні 06 березня
зведення,
статистичні
відомості, 17 грудня 1923 р.
списки)
про
роботу
ПосадПокровської сільради

107

35.

Те саме Федорівської

24 березня
05 грудня 1923 р.

121

36

Те саме Цареводарської

10 березня
17 жовтня 1923 р.

98

37.

Те саме Чорнобаївської

01 березня
18 грудня 1923 р.

87

38.

Те саме Широкобалківської

28 березня
31 грудня 1923 р.

95

39.

Те саме Шкурино-Загорянівської

23 березня
03 грудня 1923 р.

135

Адмінвідділ
40.

Постанова ВУЦВК про розкуркулення 16 лютого
села;
циркуляри
окрвиконкому, 19 грудня 1923 р.
листування з ним, сільрадами про
зміни
у
зв’язку
з
новим
адміністративно-територіальним
поділом,
проведення
податкової
кампанії, надання пільг та відпусток
червоноармійцям;
протоколи
пленумів, засідань президії повітового
та окружного виконкомів; зведення
про
обстеження
райвиконкомів
округу; списки працівників волосних
виконкомів, голів сільрад і сільських
КНС, іноземців, які мешкали на
території району
Земельний відділ

432

41.

Циркуляр ВЦВК
про порядок 03 жовтня
переселень, листування з сільрадами 24 грудня 1923 р.
про наявність переселенців

14

42.

Постанова ВУЦВК та РНК УСРР, 09 лютого
циркуляри, інструкції губернського, 24 листопада 1923 р.
окружного земельного управління,
листування з ними про пільги для
переселенців, облік та розподіл
сільськогосподарських
машин
та
знарядь, збір насінницького фонду,
підготовку до осінньої посівної
кампанії

81

5

1

2

3
23 січня
28 листопада 1923 р.

4

43.

Циркуляр губземуправління,
листування з окрземуправлінням про
обробку полів тракторами

44.

Циркуляри губернського та окружного 16 березня 1923 р.
земельних управлінь, листування з 14 лютого 1924 р.
ними про роботу ветеринарних
пунктів, розведення племінних тварин

74

45.

Циркуляри губземуправління, акти 27 березня
про організацію насіннєвих дільниць, 01 грудня 1923 р.
створення, зберігання та використання
насіннєвих фондів

77

46.

Наказ окрвиконкому, листування з 27 лютого
сільрадами
про
використання 20 грудня 1923 р.
сільгосптехніки;
статзвіти
Станіславської прокатної станції

67

47.

Циркуляри,
інструкції 28 лютого 1923 р
окрземуправління, протоколи засідань 03 січня 1924 р.
окружного
посівного
комітету,
листування з ними, сільрадами про
розподіл та повернення насіннєвих
позик

384

48.

Циркуляри
окрземуправління, 06 березня 1923 р.
листування з ним про порядок оренди 09 лютого 1924 р.
показових полів та сільгоспінвентарю
прокатних станцій

47

49.

Обов’язкова постанова, циркуляри, 19 березня
інструкції окружних виконкому та 20 серпня 1923 р.
земельного управління, листування з
ними
про
порядок
оренди
і
користування дільницями земельного
державного фонду

84

50.

Циркуляри,
інструкції 17 березня
окрземуправління; проект положення 14 грудня 1923 р.
про райземвідділи; протоколи нарад;
доповіді про роботу; листування з
сільрадами про проведення посівних
кампаній, боротьбу зі шкідниками
сільського господарства

87

51.

Інструкції окрземвідділу, протоколи 08 листопада 1923 р.
засідань
президії
окрвиконкому, 30 вересня 1924 р.
листування з ними про експлуатацію
державних земель та майна; акт
обстеження відділу

148

13

5

1

2

3

4

52.

Інструкція, зведення, листування з 03 березня
сільрадами
про
організацію 22 грудня 1923 р.
сільгосптовариств та артілей; сімейномайнові списки членів товариств

204

53.

Інструкції. зведення, листування з 10 квітня
сільрадами про облік посівної площі, 17 грудня 1923р.
населення, худоби, сільгоспінвентаря,
проведення посівної кампанії

351

54.

Протоколи засідань районного з’їзду 03 березня
орендаторів, нарад райземуправління, 22 грудня 1923 р.
сходів громадян, пленумів сільрад,
листування з ними про оренду,
забезпечення
збереженості,
експлуатацію колишніх приватних
господарств; звітні відомості по обліку
державних земель та майна; списки
колишніх приватних господарств

739

55.

Протоколи загальних зборів, сімейно- 02 грудня 1923 р.
майнові
списки
членів 09 вересня 1924 р.
сільгосптовариств, листування з ними
про надання насіннєвих позик., оренду
землі

54

56.

Звіти про роботу; акти обстежень
показових полів та злучних пунктів

29 жовтня
29 вересня 1923 р.

177

57.

Статзвіти, зведення про роботу, описи
майна прокатних станцій

жовтень 1923 р.
14 липня 1924 р.

209

58.

Зведення, листування з сільрадами пр.
хід посівних кампаній, розподіл
посівного матеріалу; акти обстеження
сільгоспколективів

15 березня
13 грудня 1923 р.

217

59.

Зведення, листування з сільрадами про
використання їх земельних фондів

10 січня
28 грудня 1023 р.

156

60.

Документи (постанови, циркуляри,
протоколи) про боротьбу зі
шкідниками сільськогосподарських
культур

13 березня
30 жовтня 1923 р.

227

61.

Документи (циркуляри, інструкції,
акти, списки) про надання допомоги
селянським господарствам,
постраждалим від стихійного лиха та
шкідників сільгоспкультур

25 травня
28 листопада 1923 р.

146

5

1

2

3

4

5

62.

Документи
(протоколи,
угоди, 13 квітня 1923 р.
посвідчення, списки) про здачу в 12 квітня 1926 р.
оренду земельних дільниць

218

63.

Документи (довідки, угоди,
посвідчення, заяви) про здачу в оренду
земельних дільниць

14 березня 1923 р.
08 лютого 1925 р.

47

64.

Документи (довідки, акти, угоди, 20 липня 1923 р.
листування, списки) про здачу в 14 лютого 1924 р.
оренду
земельних
дільниць
сільгосптовариству «Зерно» м. Херсон

20

65.

Документи (довідки, угоди,
листування) про здачу в оренду
земельних дільниць та сільгосптехніки

01 вересня 1923 р.
08 квітня 1925 р.

237

66.

Те саме

05 вересня 1923 р.
01 вересня 1925 р.

213

67.

Документи (акти, плани, листування) 04 березня 1923 р.
про передачу радгоспу «Жовтнева 15 серпня 1924 р.
революція»
Миколаївському
відділенню транспортного споживчого
товариства
Єкатерининської
залізниці;
списки
громадян
по
сільрадах, які отримали насіннєву
позику

87

68.

Угоди
губернського
земельного 07 липня 1923 р.
управління
і
Миколаївського 29 березня 1924 р.
відділення транспортного споживчого
товариства Єкатерининської залізниці
про здачу в оренду радгоспу
«Жовтнева
революція»
ПосадПокровської
сільради
(колишнє
господарство Стоянова)

16

69.

Листування з окрземуправлінням, 19 квітня
кооперативною
спілкою 26 грудня 1923 р.
сільськогосподарських товариств і
артілей «Сільспілка» про відведення
їм земельних дільниць, організацію
сільгоспвиставок, розподіл інвентарю;
списки, заяви громадян

449

70.

Листування з сільрадами про
проведення землевпорядкувальних
робіт, заяви, посвідчення громадян

517

71.

Список переселенців с. Барвінок,
14 серпня 1923 р.
Зелений Дуб, Крутий Яр, Музиківської
сільради

27 грудня 1923 р.
19 жовтня 1924 р.

9

є документи
за 1922 рік

є документи
за 1922 рік

1

2

3

4

Фінансовий відділ
72.

Циркуляри Наркомату фінансів УСРР, 03 жовтня
окрвиконкому
про
складання 18 грудня 1923 р.
місцевого
бюджету;
протоколи
засідань районної бюджетної комісії

18

Податкова комісія
73.

Звіти, відомості про виконання 1923 р.
кошторису
прибутків-видатків 1924 р.
райвиконкому; стан сплати податків
по
Антонівській,
Кисилівської,
Музиківській
сільрадах;
списки
платників
сільгоспподатку
по
Станіславській,
Чорнобаївській
сільрадах

42

74.

Листування з сільрадами про облік 21 квітня
торговельних
та
промислових 15 грудня 1923 р.
підприємств, списки їх власників

20

Відділ культури
75.

Циркуляри окрвиконкому, листування
з ним, сільрадами, протоколи засідань
організаційного бюро товариства
«Друзі лікнепу»; зведення, списки про
ліквідацію неписьменності по району

18 грудня 1923 р.
29 грудня 1924 р.

572

76.

Циркуляри,
протоколи
нарад 24 грудня 1923 р.
окружного та районного культвідділів, 10 січня 1924 р.
культурно-просвітницьких
секцій
сільрад, доповіді, відомості про
роботу, ремонт сільських шкіл,
підготовку вчителів, відкриття хатчиталень

814

77.

План ліквідації неписьменності
на 1923 рік

10

78.

Документи (протоколи, звіти,
28 серпня
листування) про проведення місячника 29 жовтня 1923 р.
Червоних казарм

80

79.

Документи (циркуляри, протоколи, 27 квітня
листування) про організацію та 07 грудня 1923 р.
діяльність районного відділення та
сільських осередків товариства авіації
і повітроплавання України та Криму
«Повітрофлот»

185
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Відділ народної освіти
80.

Циркуляри окрвиконкому, протокол 19 листопада 1923 р.
засідання
районної
розціночно- 31 грудня 1924 р.
конфліктної комісії, листування з
сільрадами про скорочення шкільної
мережі по району; списки шкіл та
вчителів по сільрадах

88

81.

Зведення про кількість та стан
трудових шкіл, чисельність населення
дітей шкільного віку, вчителів по
сільрадах

118

82.

Описи, акти приймання-передавання
11 жовтня 1923 р.
майна трудових шкіл; список шкіл
20 грудня 1924 р.
району
Анотація: в справі є зведення про стан
Фалєєвської колонії
Відділ охорони здоров`я

191

83.

Циркуляри окружного відділу охорони 17 грудня 1923 р.
здоров`я,
листування
з
ним, 30 грудня 1924 р.
медичними
дільницями
про
профілактику
інфекційних
захворювань,
роботу
медичних
закладів в селах; довідки, заяви,
посвідчення медпрацівників

179

84.

Документи (інструкції, відомості, 02 квітня
угоди, кошториси, листування) про 15 квітня 1923 р.
укладення угод з населенням щодо
матеріального
забезпечення
лікувальних закладів, профілактику
туберкульозу,
ремонт
лікарень,
виявлення знахарів

135

10 вересня
26 листопада 1923 р.

Військовий відділ
85.

Постанови,
циркуляри
ВУЦВК, 13 листопада 1923 р.
окружного військкомату, листування з 01 березня 1924 р.
сільрадами
про
підготовку
до
проведення
призовної
кампанії;
списки громадян 1902 р. н. по
сільрадах

217

86.

Накази,
циркуляри,
протоколи 13 березня
засідань губернського та окружного 31 грудня 1923 р.
військкоматів,
листування
з
сільрадами
про
проведення
допризовної підготовки

88
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87.

Накази, циркуляри окрвійськкомату
про приписку громадян до призовних
пунктів

07 червня
04 серпня 1923 р.

16

88.

Накази, циркуляри окрвійськкомату
про проведення обліку допризовників

06 березня
15 листопада 1923 р.

78

89

Циркуляри
окрвійськкомату, 07 жовтня
листування з ним про облік колишніх 17 грудня 1923 р.
офіцерів царської армії, боротьбу з
дезертирством

26

90.

Те
саме
та
про
облік 15 січня
військовозобов’язаних,
проведення 09 серпня 1923 р.
допризовної підготовки

70

91.

Інструкції
окрвійськкомату, 04 квітня
листування
з
сільрадами
про 12 грудня 1923 р.
проведення допризовної підготовки;
списки, посвідчення призовників

291

92.

Довідки,
посвідчення
працівників

15

93.

Листування з сільрадами про розшук 03 березня
дезертирів
02 листопада 1923 р.

171

94.

Листування з сільрадами про облік 22 листопада
військовозобов’язаних
17 грудня 1923 р.

40

,

заяви 17 квітня
10 червня 1923 р.

Комісія допомоги дітям
95.

Циркуляри, плани окружного відділу 02 травня
наросвіти, протоколи нарад шкільних 29 грудня 1923 р.
працівників,
сходів
громадян,
листування
з
сільрадами
про
проведення тижня допомоги матеріпролетарки,
забезпечення
шкіл
підручниками;
ремонт
шкільних
будівель; списки учнів дитячих
будинків

409

1924 рік
Секретаріат
96.

Постанови, циркуляри, інструкції 03 березня
ВУЦВК, окрвиконкому, листування з 31 грудня 1924 р.
сільвиконкомами про роботу секцій
сільрад,
стягнення
податків,
ліквідацію
недоїмок.
проведення
землеустрою, роботу сільських бюро
товариства «Друзі дітей»

618
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97.

Обов’язкова постанова губвиконкому, 18 лютого
протоколи засідань сільрад про 15 березня 1924 р.
проведення
місячника
допомоги
безробітним

14

98.

Циркуляри окрвиконкому, протоколи 24 травня
засідань районної експертної комісії, 01 грудня 1924 р.
зведення, акти
про стан посівів
сільгоспкультур в районі

38

99.

Циркуляри окрвиконкому, листування 30 вересня
з
ним,
сільвиконкомами
про 19 листопада 1924 р.
проведення
хлібозаготівлі,
регулювання цін на хлібних ринках

75

100.

Протоколи засідань окружної комісії 03 січня
допомоги японському пролетаріату, 07 грудня 1924 р.
постраждалому
від
землетрусу;
листування з окружними, сільськими
виконкомами про надання та ремонт
нового
робочого
приміщення,
фінансово-господарську
діяльність.
електрифікацію сіл; списки мисливців,
громадян, які володіли молдавською
мовою

323

101.

Протоколи
засідань
президії, 24 січня
листування з окружними виконкомом і 15 грудня 1924 р.
поштово-телеграфною
конторою,
сільвиконкомами про розширення
мережі поштово-телеграфного зв’язку,
відкриття
допоміжних
поштових
пунктів при сільрадах

135

102.

Протокол засідання районної комісії
по підшефній райвиконкому 7 роти 45
стрілецького полку; листування з
сільрадами про надання матеріальної
допомоги підшефним

04 січня
13 березня 1924 р.

13

103.

Витяги з протоколів засідань президії, 20 травня 1924 р.
технаради при райземвідділі про 13 грудня 1927 р.
закріплення
за
сільгоспартіллю
«Червоний сад» с. Вірьовчина Балка
земельної дільниці (колишні сади
Ількевича); листування з сільрадами
про фінансово-господарську діяльність

33

104.

Протоколи сходів громадян сільрад,
телеграми ВУЦВК, РНК та ЦК КП(б)
ССРР, присвячені смерті В.І. Леніна

49

23 січня
27 січня 1924 р.
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5

105.

Акти обстежень, списки голів і
працівників сільрад

21 квітня
29 грудня 1924 р.

65

106.

Документи (протоколи, листування,
підписні листи) про проведення
місячника ремонту Червоних казарм

21 травня
03 листопада 1924 р.

95

107.

Документи (протоколи, звіти, доповіді, 29 січня
статистичні відомості, списки) про 29 листопада 1924 р.
роботу Антонівської сільради

147

108.

Те саме Арнаутської

16 січня
25 жовтня 1924 р.

134

109.

Те саме Білозерської

21 січня
12 грудня 1924 р.

131

110.

Те саме Зеленівської

31 січня
29 грудня 1924 р.

107

111.

Те саме Кізомиської

28 лютого
06 серпня 1924 р.

56

є документи
за 1923 рік

112.

Те саме Кіндійської

10 лютого
11 грудня 1924 р.

80

є документи
за 1923 рік

113.

Те саме Микільської

16 січня
31 грудня 1924 р.

101

114.

Те саме Музиківської

04 січня
12 листопада 1924 р.

44

115.

Те саме Понятівської

08 січня
24 грудня 1924 р.

116.

Те саме Посад-Покровської

02 лютого
16 вересня 1924 р.

42

117.

Те саме Роксандрівської

19 січня
31 жовтня 1924 р.

53

118.

Те саме Станіславської

16 січня
31 грудня 1924 р.

161

119.

Те саме Федорівської

05 січня
25 листопада 1924 р.

133

120.

Те саме Цареводарської

12 січня
09 листопада 1924 р.

244

Документи сільрад

є документи
за 1923 рік
є документи
за 1923 рік

є документи
за 1923 рік
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121.

Документи (протоколи, звіти, доповіді, 10 січня
статистичні відомості, списки) про
21 листопада 1924 р.
роботу Чорнобаївської

118

є документи
за 1923 рік

122.

Те саме Широкобалківської

18 січня
14 грудня 1924 р.

153

є документи
за 1923 рік

123.

Те саме Шкурино-Загорянівської

15 січня
19 грудня 1924 р.

162

Адмінвідділ
124.

Обов’язкові постанови окружного та 22 липня 1924 р.
районного виконкомів; постанови, 20 липня 1926 р.
протоколи про адмінпорушення та
стягнення

252

125.

Протокол
засідання
президії 19 грудня 1924 р.
райвиконкому і санітарної комісії 31 грудня 1925 р.
Посадпокровської сільради про ремонт
Білозерської дамби; типовий статут
кооперативного
товариства
по
електрифікації
сільського
господарства
Земельний відділ

408

126.

Декрет ВУЦВК, постанова РНК УССР, 01 жовтня 1924 р.
листування з сільрадами про пільги 27 серпня 1925 р.
для
незаможного
селянства
в
сільгоспколективах,
повернення
насіннєвих позик

276

127.

Постанова РНК УССР, циркуляри, 01 січня
інструкції, положення, протоколи 30 вересня 1924 р.
нарад губернського та окружного
земельних управлінь, листування з
ними про розвиток виноградарства,
ветеринарний догляд за тваринами,
організацію
показових
полів,
прокатних станцій, меліоративних
товариств, сільгоспвиставок, порядок
отримання
кредиту
на
землевпорядкування

351

128.

Циркуляри
окрземуправління, 12 січня
протоколи районної агрономічної 22 вересня 1924 р.
конференції, доповідь, листування з
сільрадами про організацію курсів,
проведення лекцій щодо підвищення
агрономічної культури населення

78
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129.

Циркуляри
окрземуправління, 16 січня
листування з ним про оренду 30 вересня 1924 р.
земельних дільниць переселенцями;
списки населених пунктів та дільниць
державного земельного фонду району

37

130.

Циркуляри, інструкції окрземвідділу, 08липня 1924 р.
листування з ним, сільрадами про 15 вересня 1925 р.
влаштування
злучних
пунктів,
реєстрацію
племінних
тварин,
боротьбу
зі
шкідниками
сільгоспкультур,
постачання
населення
посівним
матеріалом,
заходи
щодо
укріплення
тваринницьких господарств

586

131.

Циркуляри окрземвідділу, листування 22 жовтня 1924 р.
з сільрадами про боротьбу зі 30 вересня 1925 р.
шкідниками сільгоспкультур

104

132.

Циркуляри,
протоколи
засідань 03 січня
райземуправління про кредитування 22 вересня 1924 р.
землевпорядних робіт, повернення
насіннєвої позики

64

133.

Положення про земельні товариства; 20 серпня 1924 р.
звіти райземуправління про роботу; 16 вересня 1925 р.
документи (довідки, зведення, списки,
заяви) про оренду землі; списки
колгоспів,
радгоспів
району
з
зазначенням місцезнаходження та
колишніх
власників;
експлікація
сільськогосподарських угідь району

403

134.

Протоколи
нарад,
окрземуправління про
землеустрою в округу

плани 30 жовтня 1924 р.
проведення 05 вересня 1925 р.

100

135.

Протоколи пленуму райвиконкому, 04 січня
засідань земельних комісій і секцій 13 вересня 1924 р.
сільрад, з`їздів орендаторів показових
полів;
доповідь
про
роботу
Херсонського лісництва

81

136.

Протокол
засідання
президії 26 травня 1924 р.
райвиконкому
про
роботу 07 березня 1925 р.
райземуправління; відомості з обліку
державних земель та майна; списки
радгоспів району з зазначенням
місцезнаходження
та
колишніх
власників

80
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137.

Протокол районної конференції спілки 25 січня
«Всеработземліс»; плани, доповіді про 24 вересня 1924 р.
роботу окружного та районного
земельних управлінь

33

138.

Протокол районного з’їзду власників 14 лютого
племінних тварин; листування з 29 вересня 1924 р.
сільрадами про організацію злучних
пунктів

41

139.

Протокол
сходів
громадян 10 січня
с.
Новокурилівки
Кисилівської 15 вересня 1924 р.
сільради про відведення земельних
ділянок; листування з сільрадами про
проведення гідротехнічних робіт

221

140.

Протоколи засідань земельної комісії
Антоновської сільради

19 лютого 1924 р.
07 серпня 1927 р.

11

141.

Протокол загальних зборів, статут, 24 серпня
списки
сільгосптовариства 24 вересня 1924 р.
«Пролетарська праця» Роксандрівської
сільради

15

142.

Звіти, статистичні зведення про 10 жовтня 1924 р.
розповсюдженість
інфекційних 04 вересня 1925 р.
захворювань
тварин,
роботу
ветеринарних
пунктів
району,
Cтаніславської ветеринарної лікарні

42

143.

Зведення, акти, листування з
сільрадами про облік та стан посіві на
користь громадських організацій

24 травня
31 грудня 1924 р.

164

144.

Відомості, листування з сільрадами 02 жовтня 1924 р.
про облік посівної площі; статистичні 14 жовтня 1925 р.
зведення про наявність худоби і
списки власників по Царево-Дарській
сільраді

159

145.

Приговори, протоколи земельних 04 січня
товариств про розподіл земельних 25 вересня 1924 р.
ділянок

99

146.

Документи (протоколи, зведення, акти, 05 січня
списки) про розподіл, повернення
16 жовтня 1924 р.
насіннєвої позики

347

147.

Те саме

563

26 січня
19 вересня 1924 р.
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148.

Документи
(доповіді,
акти, 01 жовтня 1924 р.
листування, списки) про отримання, 10 травня 1925 р.
розподіл,
повернення
насіннєвої
позики

131

149.

Документи (угоди, акти, заяви,
посвідчення) про оренду землі

05 лютого 1924 р.
11 березня 1929 р.

198

150.

Те саме

21 липня
01 вересня 1924 р.

16

151.

Документи
(протоколи,
статути, 22 вересня 1924 р.
присуди)
про
проведення 24 вересня 1928 р.
землевпорядкувальних
робіт
земельними товариствами

208

152.

Документи (угоди, заяви, списки) про 15 лютого
оренду
землі
громадянами 01 жовтня 1924 р.
с. Проценкове Зеленівської сільради

22

153.

Те
саме
с.
Михайлівське 08 березня
Роксандрівської сільради
01 жовтня 1924 р.

39

154.

Те саме комуни ім. Жовтневої
революції

05 січня
21 серпня 1924 р.

19

155.

Документи (зведення, акти,
листування) про наявність та
використання локомобілів та
молотильних гарнітурів по сільрадах

07 січня 1924 р.
24 вересня 1925 р.

116

156.

Акти обстежень прокатних станцій

01 жовтня 1924 р.
23 липня 1925 р.

107

157.

Роздільні акти на майно по селах
району

01 жовтня 1924 р.
30 вересня 1925 р.

130

158.

Те саме

17 січня
18 серпня 1924 р.

99

159.

Списки сільрад, артілей,
сільгоспколективів, комун з
зазначенням чисельності населення,
кількості посівної землі, худоби,
сільгоспінвентарю

1924 р.
1925 р.

14

160.

Угоди, заяви про здачу в оренду 21 червня 1924 р.
земельних дільниць підприємствам, 17 червня 1929 р.
організаціям та громадянам

192

5
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2

3

4

161.

Листування з окружними виконкомом, 02 жовтня 1924 р.
земельним управлінням, сільрадами 21 вересня 1925 р.
про використання та повернення
насіннєвої
позики,
роботу
Херсонського лісництва

255

162.

Листування з окрземуправлінням про 17 січня
організацію водопостачання населених 02 жовтня 1924 р.
пунктів, боротьбу зі шкідниками
сільгоспкультур

148

163.

Листування з сільрадами, угоди, заяви
громадян про оренду показових полів

169

01 жовтня 1924 р.
08 грудня 1925 р.

Фінансовий відділ
164.

Циркуляри,
протоколи
засідань 07 вересня 1924 р.
президії окрвиконкому, листування з 27 вересня 1927 р.
ним, сільрадами про повернення
насіннєвої позики

130

165.

Протоколи
засідань
районних 23 жовтня 1924 р.
виконкому та бюджетної комісії; тези 03 квітня 1925 р.
доповіді про місцевий бюджет на
окружній партійній конференції

372

166.

Документи (циркуляри, протоколи, 17 квітня
листування) про реалізацію облігацій 01 грудня 1924 р.
державної селянської позики

99

167.

Те саме

59

168.

Звіти районних сільбудів про
фінансово-господарську діяльність за
1923/24 рік

168

169.

Те саме за січень-листопад 1924 рік

27

22 травня 1924 р.
14 червня 1925 р.

Податкова комісія
170.

Обов`язкова постанова, інструкції, 04 липня
витяги з протоколів засідань президії 28 липня 1924 р.
окрвиконкому
про
стягнення
подушного збору з селянських
господарств

12

171.

Протоколи
засідань
президії, 26 січня
листування
з
сільрадами
про 16 квітня 1924 р.
ліквідацію недоїмок по єдиному
сільгоспподатку

42
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172.

Витяг з протоколу засідання президії 01 серпня 1924 р.
райвиконкому,
угоди,
сімейно- 13 липня 1925 р.
майновий
список
громадян
с. Кисилівка про оренду земель
державного фонду

17

173.

Протоколи засідань комісії про 01 серпня 1924 р.
ліквідацію недоїмок з насіннєвої 13 липня 1925 р.
позики, списки недоїмщиків по
Микільській сільраді

18

174.

Акти обстеження загиблих від посухи
посівів, списки постраждалих
громадян по сільрадах

18 травня
05 липня 1924 р.

171

175.

Те саме

25 травня
07 липня 1924 р.

188

176.

Списки платників єдиного
сільгоспподатку по с. Арнаутка та
Чорнобаївській сільраді

1924 р.

35

177.

Те саме по Понятівській сільраді

1924 р.
1925 р.

21

Відділ культури
178.

Циркуляр окрвиконкому, листування з
сільрадами про збір коштів на
увічнення пам’яті В.І.Леніна

18 серпня
29 грудня 1924 р.

22

179.

Протоколи
засідань
президії 10 грудня 1924 р.
райвиконкому,
положення
про 24 грудня 1925 р.
районну
інспектуру
наросвіти,
листування з нею сільрадами про
призначення на посади вчителів,
роботу
сільбудів,
поширення
української літератури, проведення
революційних свят

145

180.

Протоколи засідань районної ради та 12 серпня 1924 р.
сільських осередків товариства друзів 19 січня 1925 р.
хімічної
оборони
і
хімічної
промисловості ССРР «Доброхим»

71

181.

Протоколи засідань районної та
сільських спортивних п’ятірок

27 березня
24 жовтня 1924 р.

49

182.

Протоколи загальних зборів
працівників Кіндійської хати-читальні

24 листопада 1924 р.
18 лютого 1926 р.

87
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183.

Відомості, листування з сільрадами
про роботу шкіл лікнепу

08 грудня 1924 р.
30 липня 1925 р.

413

184.

Документи (протоколи, відомості,
листування, списки) про роботу шкіл
лікнепу

04 січня 1924 р.
13 березня 1925 р.

423

185.

Документи
(протоколи,
звіти, 17 січня
відомості) про діяльність районної 31 грудня 1924 р.
ради та сільських осередків товариства
«Повітрофлот»

231

Відділ народної освіти
186.

Положення
окружного
відділу 18 січня
наросвіти про роботу районного 31 жовтня 1924 р.
відділу;
статистичні
зведення,
листування
з
сільрадами
про
чисельність та склад учнів трудових
шкіл; списки шкіл, вчителів

301

187.

Протоколи засідань педагогічних рад, 15 вересня 1924 р.
комісій допомоги школі, культурно- 15 жовтня 1925 р.
освітніх
секцій
Понятівської,
Широкобалківської,
ШкуриноЗагорянівській сільрад

23

Відділ охорони здоров'я
188.

Циркуляри окружного відділу охорони 05 січня
здоров'я
про
профілактику 29 грудня 1924 р.
інфекційних хвороб, забезпечення
медичних закладів медикаментами;
протоколи засідань районної ради
соціальної допомоги, нарад лікарів,
статзвіти про роботу лікарських
дільниць

397

Військовий відділ
189.

Накази, циркуляри окрвійськкомату
про підготовку до призовної кампанії;
списки допризовників по сільрадах

01 травня
29 жовтня 1924 р.

186

190.

Циркуляри
проведення
підготовки

окрвійськкомату
про 08 січня
військової допризовної 29 серпня 1924 р.

36

191.

Циркуляри
окрвійськкомату, 03 березня
листування з ним про приписку 03 грудня 1924 р.
допризовників до призовних дільниць

109
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192.

Циркуляри
окрвійськкомату, 05 січня
листування з ним, сільрадами про 05 жовтня 1924 р.
ліквідацію
неписьменності
серед
допризовників

125

193.

Циркуляри
окрвійськкомату, 02 лютого
листування з сільрадами про облік 31 грудня 1924 р.
коней, повозок та упряжі

47

194.

Циркуляри
листування
з
допризовників

46

195.

Протокол засідання комісії
окрвійськкомату про медичний огляд
допризовників; списки допризовників
1903-1904 р. н. по сільрадах

03 січня
25 листопада 1924 р.

48

196.

Зведення про роботу відділу;
листування з сільрадами про облік
військовозобов’язаних

18 січня
03 грудня 1924 р.

230

197.

Документи (накази, циркуляри,
листування) про проведення лагерних
зборів допризовників

25 квітня
26 грудня 1924 р.

217

198.

Те саме

19 грудня 1924 р.
13 березня 1925 р.

120

199.

Довідки, листування з сільрадами про
облік допризовників

07 травня
14 листопада 1924 р.

9

200.

Листування з сільрадами про розшук
дезертирів

16 січня
18 квітня 1924 р.

49

201.

Листування
з
окрвійськкоматом, 24 листопада 1924 р.
сільрадами
про
облік 15 грудня 1925 р.
військовозобов’язаних, звільнення від
мобілізації, надання пільг сім'ям
червоноармійців;
списки
військовозобов’язаних по сільрадах

823

202.

Листування з окрвійськкоматом про
проведення допризовної підготовки

59

окрвійськкомату, 05 січня
ним
про
облік 27 листопада 1924 р.

06 січня
03 жовтня 1924 р.

Відділ соціального забезпечення
203.

Протоколи
засідань
комісії
з 16 березня 1924 р.
соціальної допомоги, плани, зведення 29 червня 1925 р.
про проведення тижня допомоги
матері-пролетарки, підписні листи по
збору коштів на користь хворим на
туберкульоз; доповідь про роботу
Музиківської лікарської дільниці

49

є документи
за 1923 рік
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Комісія допомоги дітям
204.

Постанови ВУЦВК та РНК УСРР, 03 січня
листування
з
окрвиконкомом, 20 грудня 1924 р.
сільрадами
про
допомогу
безпритульним дітям, організацію
сільських ясел; протоколи засідань
комісії; списки, облікові картки
безпритульних дітей

473

205.

Звіти про роботу комісії, статут 04 жовтня 1924 р.
товариства сприяння безпритульним 31 жовтня 1925 р.
дітям; списки безпритульних дітей по
сільрадах

60

206.

Протоколи засідань комісії, акти, 29 грудня 1924 р.
угоди, списки про патронування 16 лютого 1925 р.
безпритульних дітей по Антонівській
сільраді

52

207.

Те саме по Арнаутській сільраді

28 жовтня 1924 р.
25 травня 1925 р.

87

208.

Те саме по Білозерській сільраді

29 жовтня 1924 р.
26 травня 1925 р.

76

209.

Те саме по Зеленівській сільраді

10 грудня 1924 р.
07 травня 1925 р.

16

210.

Те саме по Кисилівській сільраді

22 грудня 1924 р.
24 квітня 1925 р.

28

211.

Те саме Музиківській

12 січня 1924 р.
01 квітня 1925 р.

94

212.

Те саме Микільській

15 грудня 1924 р.
26 травня 1925 р.

55

213.

Те саме по Понятівській

01 грудня 1924 р.
07 травня 1925 р.

38

214.

Те саме Роксандрівській

27 листопада 1924 р.
11 квітня 1925 р.

10

215.

Те саме Станіславській

02 листопада 1924 р.
17 липня 1925 р.

62

216.

Те саме Федорівській сільраді

10 грудня
02 січня 1925 р.

3

217.

Те саме Цареводарської

10 грудня 1924 р.
02 липня 1925 р.

32

в справі є
видання
«Інструкція
про
організацію
дитячих
ясел»
Харків,
1920 р.
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218.

Протоколи засідань комісії, акти, 06 листопада 1924 р.
угоди, списки про патронування 25 травня 1925 р.
безпритульних
дітей
по
Широкобалківської сільради

60

219.

Те саме Шкурино-Загорянівській

77

29 грудня 1924 р.
11 травня 1925 р.

5

1925 рік
Секретаріат
220.

Збірник узаконень та розпоряджень 01 червня 1925 р.
робітничо-селянського уряду України; 03 грудня 1926 р.
інструкція про облік діяльності
сільрад; протоколи засідань президії
окружного та районного виконкомів,
районних пленуму та ІV з’їзду рад,
технарад голів сільрад; плани роботи
на І-ІІ квартали 1926/27 року

683

221.

Постанови, циркуляри, інструкції 14 липня 1925 р.
РНК, Наркомату земельних справ 13 грудня 1926 р.
УСРР,
Української
економічної
наради,
окружного
земельного
управління, листування з ними,
сільрадами про порядок та умови
користування державним земельним
майном, організацію та кредитування
земельних
громад,
проведення
землеустрою,
реєстрацію
кооперативних товариств, надання
пільг лісовій кооперації, розподіл
очерету серед селян

335

222.

Циркуляр Управління Чорноморського 05 січня
округу зв’язку Наркомату шляхів 01 грудня 1925 р.
сполучення УСРР , витяги з
протоколів
засідання
президії,
листування
з
сільрадами
про
розширення
мережі
поштового
зв’язку; списки установ, організацій
Херсона, які мали поштові скриньки

77

223.

Обов’язкові постанови губернського 03 січня
та районного виконкомів про введення 25 листопада 1925 р.
ветеринарно-санітарного
збору,
заходи
щодо
профілактики
інфекційних захворювань худоби,
боротьбу
з
самогоноваріння;
протоколи засідань окружного та
районного виконкомів

102

є документи
за 1924 р.
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224.

Постанови ІІІ окружного з’їзду рад; 21 грудня 1925 р.
протоколи окружної наради секретарів 14 грудня 1926 р.
райвиконкомів,
пленумів
окрвиконкому, листування з ним про
роботу
сільрад,
повернення
продпозики, сплату податків

559

225.

Циркуляр окрвиконкому, листування з 26 квітня
сільрадами, підписні листи про 26 жовтня 1925 р.
проведення
місячника
Червоних
Казарм

38

226.

Протоколи
засідань
президії 03 січня
окружного та районного виконкомів, 30 грудня 1925 р.
технарад секретарів сільрад району

671

227.

Циркуляр про номенклатуру справ 07 січня
сільрад; плани роботи на ІІ-ІV 23 грудня 1925 р.
квартали 1924/25 року

83

228.

Протоколи засідань президії, пленуму

03 червня 1925 р.
05 квітня 1927 р.

65

229.

Витяги з протоколів засідань президій 03 лютого
районного та сільських виконкомів 18 травня 1925 р.
про виділення частини урожаю на
користь громадських фондів

13

230.

Статистичні зведення про чисельність 1925 р.
населення, кількість господарств по
сільрадах; книга реєстрації посадових
осіб, які прибули до райвиконкому

29

231.

Акти прийому-передачі справ, описи
майна райвиконкому

01 червня
22 жовтня 1925 р.

45

232.

Акти ревізії сільрад

15 березня
19 листопада 1925 р.

189

233.

Листування з фінансовим відділом 14 серпня 1925 р.
окрвиконкому про узгодження плану 01 квітня 1927 р.
та строків відпусток працівників
райвиконкому

19

234.

Листування з сільрадами про надання 15 січня
зведень
щодо
реєстрації
актів 18 грудня 1925 р.
громадянського стану
Анотація: зведення про наявність
метричних книг православних церков
у архіві районного підвідділу РАГСу

21
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Документи сільрад
235.

Протоколи засідань президії, сходів
громадян, доповіді про роботу
Антоновської сільради

02 січня
20 жовтня 1925 р.

110

236.

Те саме Арнаутської

11 січня
30 листопада 1925 р.

109

237.

Те саме Білозерської

05 січня
26 жовтня 1925 р.

68

238.

Те саме Зеленівської

14 січня
15 грудня 1925 р.

67

239.

Те саме Кисилівської

04 січня
09 травня 1925 р.

52

240.

Те саме Кізомиської

10 січня
14 листопада 1925 р.

89

241.

Те саме Кіндійської

26 січня
29 грудня 1925 р.

120

242.

Те саме Микільської

11 січня
14 грудня 1925 р.

165

є документи
за 1924 р.

243.

Те саме Музиківської

09 січня
05 липня 1925 р.

81

є документи
за 1924 р.

244.

Те саме Понятівської

10 січня
24 грудня 1925 р.

80

245.

Те саме Посад-Покровської

10 січня
15 листопада 1925 р.

104

246.

Те саме Роксандрівської

05 січня
11 грудня 1925 р.

44

247.

Те саме Станіславської

10 січня
23 жовтня 1925 р.

79

248.

Те саме Федорівської

06 грудня
26 грудня 1925 р.

119

249.

Те саме Цареводарської

09 січня
13 грудня 1925 р.

151

250.

Те саме Чорнобаївської

18 січня
13 листопада 1925 р.

143

є документи
за 1924 р.

251.

Те саме Шкурино-Загорянівської

12 січня
21 червня 1925 р.

108

є документи
за 1924 р.

є документи
за 1924 р.

є документи
за 1924 р.

є документи
за 1924 р.

1

2

3

4

Адміністративний відділ
252.

Звіти, доповіді про роботу

03 січня
29 жовтня 1925 р.

159

253.

Доповіді,
статистичні
зведення, 03 січня
листування про роботу, списки 30 грудня 1925 р.
працівників райвиконкому та сільрад

409

254.

Доповіді про роботу районної міліції, 03 січня
Станиславської сільради; листування з 01 жовтня 1925 р.
окружною прокуратурою про розгляд
скарг та заяв громадян

166

Земельний відділ
255.

Постанови ВУЦВК та РНК УСРР, 30 січня
інструкції Наркомату земельних справ 09 грудня 1925 р.
УСРР, протоколи засідань районної
комісії, угоди, списки про розподіл
насіннєвої позики

110

256.

Циркуляри, інструкції Наркомату 01 жовтня 1925 р.
земельних справ УСРР, протоколи 03 вересня 1926 р.
засідань
комісій,
листування
з
окрземуправлінням, сільрадами про
розподіл насіннєвої позики

122

257.

Обов’язкова постанова, циркуляри
окрвиконкому, відомості, листування з
сільрадами про боротьбу зі
шкідниками сільгоспкультур

04 квітня 1925 р.
19 червня 1926 р.

256

258.

Циркуляри, інструкції, протоколи 27 лютого 1925 р.
нарад окрвиконкому, листування з 30 грудня 1926 р.
ним, сільрадами про проведення
землевпорядкувальних робіт

235

259.

Інструкція
окрземуправління, 29 вересня 1925 р.
листування
з
сільрадами
про 07 жовтня 1926 р.
проведення
землевпорядкувальних
робіт; протоколи засідань, плани
роботи земельних секцій сільрад;
списки, акти обстеження нетрудових
господарств; довідки, заяви громадян
про надання земельних дільниць

405

260.

Циркуляри, витяги з протоколів 01 жовтня 1925 р.
засідань президії райвиконкому про 25 вересня 1926 р.
заходи щодо повернення селянами
насіннєвої позики

18

5

1

2

3

4

261.

Протоколи засідань окружного з’їзду
сільськогосподарських робітників; звіт
про розвиток садівництва та
виноградарства за 1924/25 рік; списки
садів та виноградників по сільрадах з
зазначенням власників

10 жовтня 1925 р.
25 грудня 1926 р.

112

262.

Витяг з протоколу засідання окружної 01 жовтня 1925 р.
комісії
з
виселення
колишніх 17 лютого 1927 р.
землевласників, їх списки; листування
з сільрадами, довідки, заяви громадян
про надання земельних дільниць

474

263.

Витяги з протоколів президії, угоди,
заяви про оренду локомобілів та
молотильних гарнітурів

28 травня 1925 р.
24 листопада 1926 р.

88

264.

Протоколи засідань комісії, угоди,
списки про оренду рибопромислових
угідь

23 грудня 1925 р.
05 березня 1926 р.

48

265.

Протоколи сходів, списки членів, 01 жовтня 1925 р.
присуди
земельних
товариств 24 грудня 1926 р.
Монастирсько-Циганського
(м. Херсон),
Новотимофіївського
(Роксандрівська
сільрада),
Садівського,
Широко-Балківського
про землевпорядкування

32

266.

Протоколи сходів громадян, засідань
земельних секцій сільрад, довідки,
заяви про оренду землі

01 жовтня 1925 р.
18 грудня 1926 р.

106

267.

Протоколи сходів громадян по 05 вересня 1925 р.
сільрадах, листування з ними про 07 грудня 1926 р.
землеустрій переселенців; сімейномайнові списки переселенців

452

268.

Перспективний план весняної посівної 1925 р.
кампанії на 1928/29 рік; документи 1927 р.
(плани, облікові картки, списки)
показових полів

113

269.

Плани, довідки, зведення по сільрадах
про проведення посівної кампанії

126

Анотація: в справі є касаційна скарга
райвиконкому на рішення районної судової
земельної комісії про повернення хутора
Спозито (с. Вірьовчина Балка) власникам

01 жовтня 1925 р.
23 листопада 1926 р.

5

1

2

3

4

5

270.

Статзвіти, акти, листування про облік
та використання сільгосптехніки на
прокатних станціях

01 лютого 1925 р.
02 листопада 1926 р.

40

271.

Зведення, заяви, листування з
сільрадами про оренду локомобілів

02 травня 1925 р.
17 березня 1926 р.

160

272.

Статистичні зведення про оренду землі 1925 р.
по сільрадах
1926 р.

88

273.

Документи (протоколи, угоди,
посвідчення) про оренду землі

16 вересня 1925 р.
23 вересня 1926 р.

308

274.

Документи (протоколи, довідки, акти,
заяви) про розподіл насіннєвої позики
сільгоспколективам та індивідуальним
господарствам

01 березня
14 грудня 1925 р.

496

275.

Документи (протоколи, програми, 06 жовтня 1925 р.
зведення, списки) про організацію та 30 грудня 1926 р.
проведення
сільгоспкурсів
по
сільрадах

144

276.

Документи (протоколи, довідки, заяви) 24 вересня 1925 р.
про денаціоналізацію млинів
06 листопада 1926 р.

54

Анотація: в справі є документи про
визнання Скадовської Є.В. власницею
млина в с. Білозерка
277.

Листування з сільрадами про розподіл
насіннєвої позики, роздільні акти
громадян

23 грудня 1925 р.
15 грудня 1926 р.

131

278.

Угоди, заяви про оренду землі
сільгоспколективами

23 червня
03 серпня 1925 р.

54

279.

Акти розподілу майна громадян

1925 р.
1926 р.

230

280.

Список колишніх землевласників по
Музиківській сільраді

1925 р.

2

Фінансовий відділ
281.

Постанова ВУЦВК та РНК УСРР про 19 березня
облік та розподіл сільгоспмашин та 22 жовтня 1925 р.
знаряддя; інструкція окрфінвідділу про
порядок виявлення, облік і закріплення
колишніх
приватних(нетрудових)
господарств;
акти
ревізії
райвиконкому

109

1

2

3

4

282.

Постанови, циркуляри ВУЦВК та РНК 02 жовтня 1925 р.
УСРР, окружних виконкому та 21 серпня 1926 р.
фінвідділу, листування з ними про
стягнення податків, порядок складання
кошторису
прибутків,
надання
звітності, своєчасну виплату зарплати
працівникам виконкомів

163

283.

Положення, структура окружного 06 березня
фінансового апарату, листування з ним 16 травня 1925 р.
про
проведення
інвентаризації
промислових підприємств, оренду
земель держфонду, облік та реалізацію
будівель
і
майна
нетрудових
господарств

200

284.

Протоколи,
інструкції
окружної 30 вересня 1925 р.
податкової комісії, листування з 21 вересня 1926 р.
окрфінвідділом про роботу районної
податкової
комісії,
ліквідацію
недоїмок, експлуатацію державного
земельного
фонду,
реалізацію
облігацій державної селянської позики

659

285.

Протоколи засідань окружної та
районної бюджетних комісій

02 жовтня 1925 р.
09липня 1926 р.

221

286.

Документи (протоколи, відомості, 07 грудня 1925 р.
довідки, заяви) про повергнення 27 вересня 1927 р.
насіннєвої позики

312

287.

Документи (циркуляри, інструкції, 13 травня
протоколи, листування) про реалізацію 19 листопада 1925 р.
облігацій державної селянської позики

56

288.

Зведення, листування з окрфінвідділом 05 липня 1925 р.
про надходження платежів по
29 травня 1926 р.
сільгоспподатку

201

289.

Акти ревізій райвиконкому

04 червня 1925 р.
29 жовтня 1926 р.

34

290.

Те саме та список голів сільрад

01 травня
17 листопада 1925 р.

15

291.

Кошторис прибутків
на1925/26 бюджетний рік

292.

Кошторис видатків
на1925/26 бюджетний рік; листування
з окружним фінансовим відділом про
надання звітності

15
01 жовтня 1925 р.
24 жовтня 1926 р.

27

5

1

2

3

4

Податкова комісія
293.

Постанова ВЦВК та РНК ССРР, 05 червня
циркуляри окрвиконкому, протоколи 20 квітня 1925 р.
засідань окружної податкової комісії,
листування з сільрадами про стягнення
єдиного сільгоспподатку

277

294.

Циркуляри окрвиконкому, протоколи 24 червня 1925 р.
засідань
комісії,
листування
з 25 травня 1926 р.
сільрадами про стягнення єдиного
сільгоспподатку; списки громадян,
постраждалих від посухи по сільрадах

365

295.

Протоколи засідань комісії, доповідь, 25 травня 1925 р.
довідки, зведення про стягнення 10 травня 1926 р.
єдиного
сільгоспподатку;
список
платників по Зеленівській сільраді

68

296.

Протоколи засідань районної та 02 листопада 1925 р.
дільничних податкових комісій про 15 серпня 1927 р.
розгляд заяв та скарг громадян;
зведення про торгівельні організації
по району

70

297.

Відомості, листування з сільрадами
про стягнення єдиного
сільгоспподатку та насіннєвої позики;
списки недоїмщиків по сільрадах

14 червня 1925 р.
01 травня 1926 р.

49

298.

Статистичні зведення про
оподаткування показових полів

1925 р.
1926 р.

11

299.

Документи (відомості, довідки, акти,
списки) про стягнення єдиного
сільгоспподатку

16 червня 1925 р.
12 серпня 1926 р.

353

300.

Листування з сільрадами про надання 02 серпня 1925 р.
зведень
щодо
надходження 18 квітня 1927 р.
прибуткового податку; списки членів
Херсонського
кустарного
кооперативного товариства трудових
рибалок

156

301.

Списки платників єдиного
1925 р.
сільгоспподатку з чисельністю
1926 р.
населення, кількістю дворів, землі,
посівів худоби по Арнаутській сільраді

28

302.

Те саме по Кізомиській (с. Кізомис,
Новодмитрівка)

18

1925 р.
1926 р.

5

1

2

3

4

303.

Списки
платників
єдиного 1925 р.
сільгоспподатку
з
чисельністю 1926 р.
населення, кількістю дворів, землі,
посівів худоби по Кисилівській
сільраді (с. Зелений Гай, Кисилівка,
Новокурилівка)

25

304.

Те саме по Микільськцій (с. Дарївка,
Микільське, Троїцькі хутори, Ясна
Поляна)

1925 р.

22

305.

Те саме по Музиківській (с. Барвинок,
Вісунці, Зелений Дуб, Крутий Яр,
Мирошниківка)

1925 р.

37

306.

Те саме по Понятівській

1925 р.

17

307.

Те саме по Чорнобаївській (с.
Гусанівка, Степанівка, Чорнобаївка)

1925 р.

24

308.

Те саме по Широкобалківській

1925 р.
1926 р.

24

309.

Списки громадян, які отримали
патенти на торгівлю

1925 р.
1926 р.

38

Відділ культури
310.

Інструкція Наркомату праці РСФСР, 30 квітня
витяг
з
протоколу
засідання 19 грудня 1925 р.
райвиконкому
про
організацію
районної
комісії
для
розгляду
трудових конфліктів; заяви, скарги
громадян

34

311.

Циркуляри окрвиконкому, листування
з ним про роботу районного відділу і
сільських осередків товариства авіації,
повітроплавання і хімії України
«Аерохим»

27 лютого
03 грудня 1925 р.

17

312.

Циркуляр окрвиконкому, протокол
засідання окружної ради фізкультури,
листування з нею про роботу районної
ради, підготовку інструкторів

22 грудня
31 грудня 1925 р.

17

313.

Протоколи засідань правління
окружного відділення «Аерохим»

03 жовтня 1925 р.
24 листопада 1926 р.

38

314.

Протоколи
засідань
президії 13 жовтня
райвиконкому та комісії з проведення 07 грудня 1925 р.
святкування 8-ої річниці Жовтневої
революції

32

5

1

2

3
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5

315.

Протоколи засідань районного
товариства «Друзі лікнепу», доповіді,
відомості про ліквідацію
неписьменності в районі

07 січня 1925 р.
11 грудня 1926 р.

209

316.

Протоколи
об’єднання
засідання 28 серпня 1925 р.
районних відділень товариств «Друзі 25 травня 1926 р.
авіації
та
повітроплавання
та
«Доброхим»,
акти,
документи
бухгалтерського обліку про злиття цих
товариств

27

317.

Протокол засідання райсільбуду про
ремонт клубу на військовому
форштадті

11 листопада 1925 р.

3

318.

Протоколи засідань районної комісії,
анкети обстеження сільрад,
листування з ними про стан
українізації в районі

15 січня 1925 р.
21 січня 1926 р.

74

319.

Протоколи засідання президії, анкети
діяльності драмгуртка, список членів
ради Музиківської хати-читальні

28 грудня 1925 р.
03 червня 1926 р.

13

320.

Протоколи
засідань
культурно- 20 січня
просвітньої секції Чорнобаївської 19 березня 1925 р.
сільради, екзаменаційних комісій шкіл
лікнепу, відомості перевірки знань
учнів

24

321.

Протоколи загальних зборів, засідань
ради Чорнобаївської хати-читальні

13 грудня 1925 р.
30 липня 1926 р.

10

322.

Плани, звіти, доповіді про роботу 03 січня
районного та сільських сільбудів; 25 жовтня 1925 р.
відомості
виплати
зарплати
працівникам сільських хат-читалень

241

323.

Звіти, анкети про роботу шкіл лікнепу

144

324.

Звіти про роботу, описи майна, 21 січня
листування з сільрадами про роботу 24 грудня 1925 р.
сільбудів та хат-читалень; анкети
працівників

325.

Статистичні зведення про роботу
жовтень 1925 р.
сільбудів та хат-читалень по сільрадах

02 жовтня 1925 р.
30 листопада 1926 р.

202

3
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5

326.

Документи
(протоколи,
доповіді, 08 січня
листування, списки) про святкування 13 серпня 1925 р.
річниці
діяльності
товариства
«Повітрофлот»

60

327.

Документи
(протоколи,
акти, 01 грудня
листування) про ремонт та закріплення 28 грудня 1925 р.
за райсільбудом будівлі колишнього
клубу «Тверезість»

29

328.

Відомості видачі зарплати вчителям
шкіл лікнепу

24 лютого 1925 р.
09 липня 1926 р.

95

329.

Листування
з
окрвиконкомом, 28 лютого 1925 р.
сільрадами про закріплення будівель 15 березня 1926 р.
за сільбудами та хатами-читальнями

14

Відділ народної освіти
330.

Документи (відомості, статистичні 09 січня
зведення, списки) про роботу трудових 04 листопада 1925 р.
шкіл району, чисельність та склад
учнів

354

331.

Акти
прийому-передачі
майна 02 січня
трудшкіл, листування з ними про 09 жовтня 1925 р.
матеріальне забезпечення; статистичні
зведення про кількість орної землі,
урожайність сільгоспкультур
на
присадибних шкільних ділянках

151

332.

Описи майна, списки вчителів
Посад-Покровської трудової школи

16

333.

Листування з окружним відділом 28 грудня 1925 р.
наросвіти
про
проведення 18 січня 1926 р.
антирелігійної пропаганди під час
релігійних
свят,
підготовку
до
перевиборів рад

15 січня 1925 р.
04 вересня 1926 р.

28

Відділ охорони здоров`я
334.

Циркуляри,
протоколи
засідань 25 жовтня 1925 р.
окружного та районного виконкомів 18 вересня 1926 р.
про
проведення
профілактики
туберкульозу

7

1

2

3

4

5

335.

Протоколи
засідань
президій 09 січня 1925 р.
окружного та районного виконкомів, 05 січня 1926 р.
засідань санітарних секцій сільрад,
статзвіти, зведення про роботу
лікарських дільниць, боротьбу з
інфекційними хворобами, матеріальне
забезпечення лікарських установ

300

336.

Положення
про
адміністративно- 05 січня
господарчі наради при лікувальних 24 грудня 1925 р.
установах;
протоколи
засідань
районного з`їзду лікарів, санітарних
секцій сільрад, листування з окружним
відділом охорони здоров`я про
матеріальне забезпечення лікувальних
установ

143

337.

Опис майна Станіславської лікарні

05 жовтня 1925 р.
30 квітня 1926 р.

5

Військовий відділ
338.

Накази, циркуляри окрвійськкомату 01 січня
про проведення обліку та припису 28 грудня 1925 р.
військовозобов’язаних
за
територіальним принципом

196

339.

Накази, циркуляри окрвійськкомату,
листування з ним про облік
військовозобов’язаних

128

340.

Накази, циркуляри окрвійськкомату, 25 січня
листування
з
ним
про
облік 25 листопада 1925 р.
військовозобов’язаних, надання пільг,
відстрочок від призову

96

341.

Накази, циркуляри окрвійськкомату, 06 червня
листування з ним, сільрадами про 20 жовтня 1925 р.
проведення призовної кампанії

183

342.

Накази, циркуляри окрвійськкомату, 06 жовтня 1925 р.
листування з ним, сільрадами про 08 грудня 1926 р.
проведення обліку та огляду коней

32

343.

Протоколи
засідань
окружної 19 травня
призовної комісії, сходів громадян по 23 травня 1925 р.
сільрадах
про
надання
пільг
призовникам; списки призовників
1903 р. н.

165

344.

Зведення про чисельність
допризовників, кількість учбових
пунктів для військової підготовки по
району

05 січня
22 грудня 1925 р.

1925 р.

8

1
345.

2

3

Листування з окрвійськкоматом,
сільрадами про облік
військовозобов’язаних

16 грудня 1925 р.
05 грудня 1926 р.

4
181

Комісія допомоги дітям
346.

Протоколи засідань районної та
сільських комісій допомоги дітям

10 січня
17 вересня 1925 р.

471

347.

Документи (інструкції, протоколи
списки) про розподіл продовольчої
допомоги голодуючим дітям

25 вересня
30 вересня 1925 р.

364

348.

Протоколи засідань комісії, акти, 13 січня
угоди, списки про патронування 14 квітня 1925 р.
безпритульних дітей по Кізомиській
сільраді

80

398.

Те саме по Посад-Покровській

24 січня
25 червня 1925 р.

67

350.

Те саме по Чорнобаївській

15 березня
07 травня 1925 р.

25

1926 рік
Секретаріат
351.

Постанови
ВУЦВК,
циркуляри 15 січня
окружних
виконкому,
поштово- 07 грудня 1926 р.
телеграфної
контори,
протоколи
засідань сільрад, листування з ними
про розвиток кільцевого поштового
зв’язку

46

352.

Протоколи
засідань
економічної 18 грудня 1926 р.
наради
РНК
УСРР,
відділу 29 вересня 1927 р.
комунального господарства Наркомату
Внутрішніх
Справ
УСРР
про
скорочення
штатів
державних
підприємств, залучення сільського
населення до місцевого дорожнього
будівництва; інструкція окрвиконкому
про районні та сільські ревізійні
комісії

23

353.

Циркуляр, положення окружних
виконкому та архівного управління
про організацію архівів в громадських
і державних установах, запобігання
знищенню дореволюційних архівів;
описи справ, що були здані в архів
установи

51

02 серпня
14 вересня 1926 р.

5

1

2

3
08 січня
08 листопада 1926 р.

4

354.

Циркуляри, протоколи нарад відділу
внутрішньої торгівлі окрвиконкому
про проведення хлібозаготівлі

355.

Обов’язкова постанова, інструкції 07 квітня
окружних виконкому, інспекції праці, 27 серпня 1926 р.
листування
з
сільрадами
про
використання найманої праці в
селянських господарствах, реєстрацію
трудових відносин

27

356.

Витяги з протоколів засідань
17 січня 1926 р.
окружного та районного виконкомів,
30 листопада 1927 р.
листування з сільрадами про своєчасну
сплату податків

59

357.

Протоколи засідань V районного
з’їзду рад; звіт адмінвідділу за
березень-жовтень 1928 року

21 березня 1926 р.
31 грудня 1928 р.

149

358.

Протоколи засідань районної
ревізійної комісії, акти обстежень
фінансово-господарської діяльності
виконкому

19 березня
20 вересня 1926 р.

49

359.

Протоколи
технарад
районного 26 червня 1926 р.
земельного управління; плани роботи 09 квітня 1928 р.
на І-ІІ квартали 1926/27 року; звіт про
проведення
виборчої
кампанії;
доповідь
про
обстеження
Музиківського споживчого товариства

58

360.

Протокол засідання редколегії
24 вересня 1926 р.
стінгазети виконкому; рукописи статей

296

361.

Плани роботи
на ІІІ -ІV квартали 1926/27 року

32

362.

Звіти про роботу окружного та
районного виконкомів
за І-ІV квартали 1926/27 року

399

363.

Документи (циркуляри, протоколи,
листування, списки) про проведення
перевиборів народних засідателів

364.

Документи (постанови, циркуляри, 03 листопада 1926 р.
протоколи,
листування)
про 18 квітня 1928 р.
проведення тижня лісу, відведення
земельним громадам плавневих та
лісних дільниць; плани роботи лісових
господарств сільрад на 1926/27 рік

29 січня
28 червня 1926 р.

150

135

216

5

1
365.

2
Акти обстеження відділів РАГСу
сільрад, листування з ними про
надання звітності

3
04 серпня 1926 р.
20 жовтня 1927 р.

4

5

41

Документи сільрад
366.

Плани роботи сільрад на І-ІV квартали
1926/27 року

83

367.

Статзвіти (ф. № 1) сільрад про облік
звітності перед виборцями за 1926 рік

58

368.

Документи (циркуляри, протоколи. 28 вересня
доповіді, листування, списки) про 20 листопада 1926 р.
проведення звітної кампанії місцевих
рад перед виборцями; акти обстеження
сільрад

224

369.

Акти обстеження сільрад

03 грудня 1926 р.
04 вересня 1927 р.

79

370.

Те саме та сільгоспкомуни
ім. Петровського

14 травня
07 грудня 1926 р.

45

371.

Доповіді про роботу, акти ревізії
Антонівської сільради

28 грудня 1926 р.
30 травня 1927 р.

18

372.

Плани засідань на ІІ-ІІІ квартали
1926/27 року, статистичні зведення
про роботу Музиківської сільради

1926 р.

33

373.

Протоколи засідань, сходів громадян;
доповіді про роботу Антонівської
сільради

17 січня
27 грудня 1926 р.

147

374.

Те саме Арнаутської

27 січня
25 грудня 1926 р.

39

375.

Те саме Білозерської

24 січня
04 грудня 1926 р.

75

є документи
за 1925 рік

376.

Те саме Зеленівської

07 лютого
25 грудня 1926 р.

56

є документи
за 1924 рік

377.

Те саме Кисилівської

17 січня
31 грудня 1926 р.

42

378.

Те саме Кізомиської

09 січня
12 грудня 1926 р.

81

379.

Те саме Кіндійської

21 січня
28 грудня 1926 р.

130

1

2

3

4

5

380.

Протоколи засідань, сходів громадян;
доповіді про роботу Микільської
сільради

16 січня
26 грудня 1926 р.

100

381.

Те саме Музиківської

09 січня
29 грудня 1926 р.

107

382.

Те саме Надеждівської

16 березня
07 грудня 1926 р.

150

383.

Те саме Понятівської

21 січня
16 грудня 1926 р.

59

384.

Те саме Посад-Покровської

03 січня
14 грудня 1926 р.

110

є документи
за 1925 рік

385.

Те саме Роксандрівської

10 лютого
25 грудня 1926 р.

26

є документи
за 1925 рік

386.

Те саме Станіславської

10 січня
30 грудня 1926 р.

32

387.

Те саме Токарівської

12 травня
14 жовтня 1926 р.

79

388.

Те саме Федорівської

17 січня
20 листопада 1926 р.

79

389.

Те саме Цареводарської

03 січня
24 грудня 1926 р.

120

390.

Те саме Чорнобаївської

10 січня
25 грудня 1926 р.

102

391.

Те саме Широкобалківської

01 січня
29 грудня 1926 р.

104

392.

Те саме Шкурино-Загорянівської

08 лютого
04 грудня 1926 р.

45

Адмінвідділ
393.

Протоколи засідання окружної комісії 15 лютого
нацменшин, резолюція ІV районного 03 грудня 1926 р.
з’їзду рад; листування з сільрадами,
заяви
громадян
про
розгляд
адміністративних порушень

496

394.

Плани роботи райвиконкому на ІІІ-ІV
квартали 1926/27, ІІ квартал 1927/28
роки, відділу на І-ІІ квартали 1927/28
року

72

є документи
за 1925 рік

1

2

3

4

Земельний відділ
395.

Бюлетень,
циркуляр
Наркомату 05 жовтня 1926 р.
земельних справ УСРР, акти, заяви 28 червня 1927 р.
громадян про обмін земельними
ділянками

24

396.

Бюлетень Наркомату земельних справ 27 вересня 1926 р.
УСРР;
документи
(інструкції, 29 грудня 1927 р.
протоколи, статути, списки, заяви) про
організацію
машино-тракторних
товариств

244

397.

Циркуляри, інструкції Наркомату 22 грудня 1926 р.
земельних справ УСРР, окружного 26 грудня 1927 р.
земельного управління, листування з
ними про стан та розвиток сільського
господарства,
землевпорядкування
переселенців,
кредитування
незаможних господарств, проведення
земельної
реєстрації;
список
археологічних пам’яток на території
району

130

398.

Інструкції, листування окрземвідділу,
01 березня
зведення про реєстрацію племінних
26 листопада 1926 р.
тварин, облаштування злучних пунктів

58

399.

Протоколи засідань президії,
господарчої комісії, листування з
сільрадами, акти, заяви громадян про
оренду млинів

18 січня 1926 р.
07 січня 1928 р.

49

400.

Протоколи нарад, зведення про
заліснення та оренду плавень

11 липня
28 грудня 1926 р.

36

401.

Протоколи засідань районної комісії,
листування з сільрадами про оренду
рибно-промислових угідь

24 грудня 1926 р.
16 вересня 1927 р.

29

402.

Протоколи засідань земельних комісій
сільрад

07 грудня 1926 р.
19 грудня 1927 р.

59

403.

Протоколи
сходів
Арнаутської. 04 травня
Понятівської, Федорівської сільрад 18 жовтня 1926 р.
про розвиток виноградарства, анкети
обстежень виноградників

24

404.

Протокол
сходів
громадян 24 березня 1926 р.
с. Степанівка
про
організацію
земельної громади, статут, списки
членів

32

5

1

2

3

4

405.

Пояснювальні записки до планів 13 березня
землевпорядкувальних робіт, описи 29 вересня 1926 р.
природно-географічних, економічних
умов господарств земельних громад,
креслення подвірно-майнові

46

406.

Те саме

04 вересня 1926 р.
22 травня 1927 р.

99

407.

Документи (протоколи, акти, заяви)
про оренду ділянок державного
земельного фонду

03 лютого
22 листопада 1926 р.

189

408.

Документи (протоколи, зведення,
листування, списки) про розподіл
насіннєвої позики

15 грудня 1926 р.
15 січня 1928 р.

288

409.

Документи (інструкція, протоколи,
акти, заяви) про проведення конкурсу
на краще одноосібне господарство

13 травня
24 червня 1926 р.

45

410.

Угоди на оренду землі

05 квітня
01 вересня 1926 р.

24

411.

Листування з сільрадами, заяви
15 вересня 1926 р.
громадян про проведення землеустрою 03 січня 1928 р.

17

Фінансовий відділ
412.

Постанова ЦВК та РНК ССРР про 15 вересня 1926 р.
присвоєння звання Героя Праці; 06 вересня 1927 р.
циркуляри, інструкції, обов’язкові
постанови Наркомату фінансів УСРР,
окрвиконкому, листування з ним про
місцеві податки та збори

38

413.

Бюлетень,
циркуляри,
інструкції 02 вересня 1926 р.
Наркомату фінансів УСРР, листування 20 вересня 1927 р.
з окрфінвідділом, сільрадами про
складання бюджету, форми звітності,
склад та роботу ревізійних комісій

123

414.

Протоколи окружної наради голів
районних ревізійних комісій; акти
ревізій каси райвиконкому

10 жовтня 1926 р.
29 серпня 1927 р.

37

415.

Статистичні зведення по сільрадах про 13 січня
чисельність
населення,
кількість 29 червня 1926 р.
господарств, землі, худоби; списки
орендарів показових полів та земель
держфонду

41

5

1

2

3

4

416.

Документи (циркуляри, протоколи,
акти, листування, списки) про
стягнення єдиного сільгоспподатку

09 травня 1926 р.
19 лютого 1927 р.

530

417.

Те саме

29 травня 1926 р.
09 квітня 1927 р.

183

418.

Документи
(циркуляри,
звіти, 15 жовтня 1926 р.
зведення, листування, списки) про 23 вересня 1927 р.
оподаткування
промислових
та
торговельних підприємств району

240

419.

Відомості, листування з окружним 09 липня 1926 р.
відділом про надходження єдиного 11 червня 1927 р.
сільгоспподатку;
реєстраційний
список на худобу, посіви, спеціальні
культури промислового значення

141

420.

Щомісячні звіти по виконанню
кошторису прибутків-видатків за
1925/26 бюджетний рік

311

421.

Пояснювальна записка до кошторису 1926 р.
прибутків; аналіз виконання бюджету 1927 р.
райвиконкому; кошторис прибутківвидатків Станіславської сільради на
1926/27 рік

15

422.

Відомості виплати зарплати
працівникам райвиконкому та сільрад

25 березня
13 вересня 1926 р.

326

423.

Заяви, скарги громадян про надання 10 липня 1926 р.
податкових пільг; список делегатів 28 жовтня 1928 р.
розширеного пленуму райвиконкому;
статут ТСОЗу «Зерно» (м. Херсон)

109

Податкова комісія
424.

Постанова ВЦВК та РНК ССРР,
відомості, листування з
окрфінвідділом про порядок стягнення
прибуткового податку

07 жовтня 1926 р.
11 грудня 1927 р.

60

425.

Постанови Наркомату фінансів УСРР, 22 жовтня 1926 р.
циркуляри,
протоколи
засідань 30 вересня 1927 р.
президії окрфінвідділу, листування з
ним про порядок стягнення податків,
облік податкових об`єктів

77

426.

Циркуляри окрфінвідділу, листування
з ним про порядок стягнення
прибуткового податку

27

23 листопада 1926 р.
08 квітня 1927 р.

5

1

2

3

4

427.

Протоколи засідань окружної та
районної податкових комісій

09 вересня 1926 р.
29 липня 1927 р.

300

428.

Протоколи засідань районної
податкових комісії

09 лютого
13 липня 1926 р.

34

429.

Протоколи засідань районної та
дільничних податкових комісій

06 лютого 1926 р.
30 вересня 1927 р.

79

430.

Протоколи засідань сільрад,
листування з ними про ліквідацію
недоїмок з єдиного сільгоспподатку

05 листопада 1926 р.
18 липня 1927 р.

174

431.

Кон`юнктурні огляди торговельного 17 вересня 1926 р.
промислового
ринку
округу; 12 вересня 1929 р.
відомості, листування з дільничними
фінінспекторами
про
стягнення
податків;
списки
власників
торговельно-промислових
підприємств, громадян, які мали
податкові пільги по сільрадах, описи
майна
сільських
кооперативних
товариств

256

432.

Документи (повідомлення, списки,
квитанції) про оплату сільгоспподатку

02 вересня 1926 р.
31 травня 1927 р.

153

433.

Документи (постанови, протоколи,
акти, описи майна) про стягнення
податків

10 жовтня 1926 р.
02 жовтня 1927 р.

75

434.

Документи (постанови, зведення,
довідки, списки, листування) про
місцеві податки та збори

22 вересня 1926 р.
17 вересня 1927 р.

680

435.

Документи (зведення, листування,
списки, заяви) про оподаткування
підприємств споживчої кооперації

15 жовтня 1926 р.
27 серпня 1927 р.

243

436.

Документи (зведення, акти,
листування, списки) про облік
об`єктів оподаткування
сільгоспподатком по Арнаутській
сільраді

07 березня
29 липня 1926 р.

29

437.

Те саме по Антонівській

03 червня
29 червня 1926 р.

22

438.

Те саме по Кізомиській

06 лютого
02 липня 1926 р.

45

439.

Те саме по Микільській

07 березня 1926 р.
19 липня 1927 р.

50

5

1

2

3

4

440.

Документи (зведення, акти,
листування, списки) про облік
об`єктів оподаткування
сільгоспподатком по Надєждівській

10 травня
22 червня 1926 р.

33

441.

Те саме по Понятівській

07 березня
25 червня 1926 р.

40

442.

Те саме по Роксандрівській

07 березня
31 липня 1926 р.

17

443.

Акт про виявлення джерел
оподаткування, списки платників
податків по Станіславській сільраді

07 березня
05 липня 1926 р.

65

444.

Листування з дільничними
фінінспекторами про стягнення
військового податку

22 липня 1926 р.
17 серпня 1927 р.

48

445.

Листування з сільрадами про
ліквідацію недоїмок

24 червня 1926 р.
15 квітня 1927 р.

69

446.

Списки
платників
єдиного 1926 р.
сільгоспподатку з
статистичними
зведеннями
про
чисельністю
населення, кількість дворів, землі,
посівів, худоби по Антонівській
сільраді (с. Антонівка, Садове)

24

447.

Списки платників податків зі зведення
про об’єкти оподаткування по
Білозерській сільраді

04 квітня
15 червня 1926 р.

50

448.

Те саме по Зеленівській

03 лютого
10 травня 1926 р.

37

449.

Те саме по Токарівській

05 липня
26 липня 1926 р.

20

450.

Те саме по Федорівській

09 січня
22 червня 1926 р.

29

451.

Те саме по Цареводарській

07 березня
03 липня 1926 р.

37

452.

Те саме по Шкурино-Загорянівській

07 березня
06 липня 1926 р.

21

5

1

2

3

4

5

Відділ культури
453.

Збірник
декретів,
інструкцій 10 квітня 1926 р.
Наркомату освіти УСРР, протоколи 07 червня 1927 р.
засідань центральної та окружної
комісій
українізації
радянського
апарату;
списки
працівників
Херсонської психлікарні, держустанов
с. Станіслав

115

454.

Циркуляри,
інструкції,
програми 30 жовтня 1926 р.
окрвиконкому про організацію і 11 березня 1927 р.
роботу
товариств
«Селянський
будинок»

21

455.

Циркуляри
окружної
інспектури 13 січня
наросвіти,
листування
з
нею, 31 грудня 1926 р.
сільрадами про розширення мережі та
роботу
шкіл
лікнепу;
списки
неписьменних громадян по сільрадах

211

456.

Протоколи засідань окружної ради 16 січня 1926 р.
фізкультури, листування з нею про 16 квітня 1927 р.
роботу
секцій
районної
ради,
організацію гуртків фізкультури в
селах, проведення спортивних свят

87

457.

Витяги з протоколів засідань президії
райвиконкомів, листування з
сільрадами про роботу хат-читалень

172

458.

Витяг
з
протоколу
засідання 03 січня
культурно-просвітньої
секції 24 лютого 1926 р.
Микільської сільради про організацію
кінопрокату в селі; анкета завідуючого
хатою читальнею

3

459.

Протокол сходів громадян с. Зеленівка
про організацію хати-читальні, список
членів ради

31 січня 1926 р.

6

460.

Те саме с. Софіївка
Широкобалківської сільради

13 листопада 1925 р.
26 березня 1926 р.

7

461.

Протоколи засідань рад сільських
хат-читалень

03 лютого 1926 р.
07 січня 1927 р.

127

462.

Протоколи загальних зборів, засідань
рад, анкети працівників, списки членів
Кізомиської хати-читальні

26 березня
05 квітня 1926 р.

6

21 січня
28 грудня 1926 р.

1

2

3

4

5

463.

Протоколи загальних зборів, засідань
рад, анкети працівників, списки членів
Кіндійської

24 березня
23 червня 1926 р.

10

464.

Те саме Посад-Покровської

23 лютого
25 серпня 1926 р.

21

465.

Протоколи засідань, список членів
хати-читальні Монастирської
слободки м. Херсон

25 лютого
01 червня 1926 р.

3

466.

Протоколи засідань, анкети
працівників Станіславського сільбуду;
звітна доповідь про діяльність
Понятівского сільбуду

18 квітня
04 серпня 1926 р.

23

467.

Протоколи засідань Цареводарської
хати-читальні

02 січня
19 липня 1926 р.

32

468.

Протоколи засідань драмгуртка,
список членів ради Антонівського
сільбуду

15 березня
25 березня 1926 р.

4

469.

Статистичні зведення про роботу
сільських хат-читалень

10 лютого 1926 р.
12 січня 1927 р.

66

470.

Статистичні відомості з перепису
дитячого населення по селах та
сільрадах району

лютий
березень 1926 р.

89

471.

Звіти про роботу, списки членів
сільських осередків товариства «Геть
неписьменність»

20 березня
27 липня 1926 р.

73

472.

Документи (протоколи, звіти,
листування, списки) про роботу шкіл
лікнепу

25 листопада 1926 р.
22 жовтня 1927 р.

179

473.

Листування з окружним інспектором 31 грудня 1926 р.
наросвіти, сільрадами про роботу хат- 31 серпня 1927 р.
читалень; списки майна Музиківської
та Федорівської хат-читалень

101

474.

Списки. картки обліку неписьменних
та малописьменних громадян по
сільрадах

114

475.

Списки, картки членів товариства 07 січня
«Геть неписьменність» райвиконкому, 20 травня 1926 р.
Понятівської,
Посад-Покровської,
Цареводарської сільради

1926 р.

94

1

2

3

4

5

476.

Анкети бібліотек сільбудів, списки
працівників

01 грудня 1926 р.
31 серпня 1927 р.

45

477.

Анкета драмгуртка, списки членів
Арнаутської хати-читальні

08 січня
20 травня 1926 р.

7

478.

Списки, анкети членів Федорівської
хати-читальні

10 лютого
01 серпня 1926 р.

5

479.

Довідка про роботу вчителем
Чорнобаївської трудшколи

09 березня 1926 р.

1

480.

Посвідчення завідуючого
Білозерською хатою-читальнею

26 липня 1926 р.

1

481.

Списки працівників
Широкобалківської хати-читальні

1926 р.

5

482.

Заява вчителя Цареводарської школи
лікнепу про перерахунок зарплати

22 лютого 1926 р.

1

Відділ народної освіти
483.

Інструкція про організацію літніх 13 січня
дитсадків; протоколи засідань колегії 11 липня 1926 р.
окружного відділу наросвіти, президії
райвиконкому, комітетів сприяння
школам, конференції вчителів і
вожатих
піонерських
загонів;
листування з сільрадами про ремонт
шкіл, забезпечення їх учбовими
матеріалами, надання зведень щодо
збитків, завданих під час Першої
Світової та Громадянської війн,
облаштування шкільних присадибних
ділянок

326

484.

Протоколи
засідань
культурно- 23 січня
освітніх секцій сільрад про ремонт 22 грудня 1926 р.
шкіл, забезпечення їх паливом, роботу
комодів, перепис дітей

103

485.

Протоколи засідань шкільних рад,
комсодів, батьківських зборів по
школам району

12 січня
30 грудня 1927 р.

92

486.

Те саме

03 березня
22 грудня 1926 р.

124

487.

Протоколи
засідань
прийомних 02 січня 1926 р.
комісій шкіл; списки, статистичні 08 січня 1927 р.
зведення про кількість та склад учнів

411

1

2

3

4

5

488.

Положення про районні ради охорони 13 січня
дитинства; листування з окружним 22 грудня 1926 р.
відділом
наросвіти,
трудовими
школами про облік та придбання
учбових
матеріалів,
передплату
періодичних
видань,
ремонт,
забезпечення вчителів житлом, роботу
дитячих шкільних кооперативів

335

489.

Звіти, статзвіти про роботу трудових
шкіл за 1925/26 навчальний рік

140

490.

Документи (протоколи, довідки,
відомості, акти, списки) про роботу
трудових шкіл району

491.

Листування
з
Роксандрівською 28 січня
трудовою школою про придбання 27 серпня 1926 р.
шкільного
майна
та
учбових
матеріалів; список працівників школи

6

492.

Опис майна, список працівників
Мирошниківської трудової школи

04 березня 1926 р.

2

493.

Те саме Михайлівської

27 лютого 1926 р.

2

494.

Те саме Новотимофіївської

26 лютого
21 жовтня 1926 р.

5

495.

Те саме Понятівської

24 квітня 1926 р.

5

496.

Те саме Федорівської

07 березня
23 серпня 1926 р.

5

497.

Те саме Цареводарської української
школи

06 грудня 1926 р.

2

498.

Те саме Цареводарської польської
школи

20 серпня 1926 р.

2

499.

Те саме Чорнобаївської

03 березня 1926 р.

4

500.

Те саме Широкобалківської

19 лютого
03 травня 1926 р.

6

501.

Список працівників Білозерської
трудової школи

09 вересня 1926 р.

2

502.

Те саме Фалєєвської

20 березня 1926 р.

1

10 грудня 1926 р.
16 січня 1928 р.

500

1

2

3

4

5

Відділ охорони здоров`я
503.

Положення про районних інспекторів 03 березня
охорони
здоров’я;
документи 11 грудня 1926 р.
(інструкції,
протоколи,
звіти,
листування)
про
профілактику
інфекційних
захворювань,
забезпечення
лікарень
ліками,
курортне лікування; історії хвороби
громадян Широкобалківській сільради

504.

Звіт про роботу, опис майна
амбулаторії Федорівської сільради

505.

Листування з окружним відділом 17 березня
охорони здоров'я, сільрадами про 23 червня 1926 р.
проведення
заходів
щодо
профілактики туберкульозу

10 березня 1926 р.

103

6
6

Військовий відділ
506.

Накази, циркуляри окрвійськкомату
про проведення учбових зборів
допризовників

15 квітня
31 грудня 1926 р.

154

507.

Циркуляри окрвійськкомату,
листування з ним про облаштування
учбових пунктів військової підготовки

13 березня
21 грудня 1926 р.

24

508.

Документи
(накази,
листування, 05 січня
списки) про проведення зборів 11 грудня 1926 р.
перемінного складу територіальних
частин

440

509.

Документи
(накази,
листування, 09 січня
списки) про облік допризовників
01 червня 1926 р.
1904-1905 р. н.

138

510.

Документи (довідки, посвідчення, 16 лютого
списки,
метричні
виписки) 26 листопада 1926 р.
допризовників 1906 р. н.

424

511.

Заяви громадян про зняття з
військового обліку

62

19 січня
28 грудня 1926 р.

Комісія допомоги дітям
512.

Постанова ВУЦВК та РНК УСРР про 08 травня
всеукраїнську, окружні та районні 31 грудня 1926 р.
комісії
допомоги
дітям;
статут
всеукраїнського товариства «Друзі
дітей»; листування з сільрадами, про
проведення
місячника
допомоги
безпритульним дітям

118

1

2

3

4

513.

Протоколи пленумів окружної та 17 липня
районної комісій допомоги дітям, 22 грудня 1926 р.
міського та окружного виконавчих
бюро
осередків
«Друзі
дітей»,
засідання комісії про проведення
місячника допомоги безпритульним
дітям,
правління
Херсонського
відділення товариства «Друзі дітей»

46

514.

Листування з сільрадами про облік
безпритульних дітей

35

23 липня
22 грудня 1926 р.

5

1927 рік
Секретаріат
515.

Циркуляри ВУЦВК, окрвиконкому 11 лютого
про залучення жінок для роботи в 08 жовтня 1927 р.
радянських
установах,
форми
звітності;
доповіді,
статистичні
зведення про роботу сільрад

75

516.

Витяги з протоколів засідань ВУЦВК, 17 січня
циркуляри окрвиконкому, листування 15 грудня 1927 р.
з сільрадами про сприяння роботі
селянських товариств взаємодопомоги,
зниження
роздрібних
цін
на
продовольство,
розвиток
спорту;
зразок
колективної
угоди
для
бюджетних установ; список сільрад і
населених пунктів

87

517.

Циркуляри Херсонського управління 10 травня
уповноваженого Наркомату торгівлі 13 вересня 1927 р.
УРСР, протоколи засідань районної
комісії зі зниження роздрібних цін на
товари

24

518.

Резолюції ІІІ пленуму окрвиконкому; 01 лютого
протокол засідання мандатної комісії; 12 грудня 1927 р.
списки,
посвідчення,
мандати
делегатів сільрад на районний з’їзд рад

152

519.

Протоколи засідань ІV пленуму,
президії окрвиконкому

19 січня
28 грудня 1927 р.

249

520.

Протоколи засідання президії
окружного та районного виконкомів

31 липня
31 грудня 1927 р.

280

521.

Протоколи нарад організаційноінструкторського відділу
окрвиконкому

05 лютого
18 червня 1927 р.

18

є документи
за 1926 рік

1

2

3

4

522.

Протоколи
засідань
комісій
з 05 травня
підготовки
святкування
10-річчя 05 листопада 1927 р.
Жовтневої
революції окружного.
районного, сільських виконкомів

187

523.

Протоколи пленуму, засідань президії, 14 жовтня 1927 р.
нарад голів, секретарів сільрад, 29 травня 1928 р.
кредитних та споживчих товариств

95

524.

Протоколи засідань президії, комісій, 22 лютого
загальних
зборів
працівників; 30 грудня 1927 р.
листування
з
сільрадами
про
забезпечення сільгосптехнікою

328

525.

Протоколи засідань президії, технарад 02 квітня 1927 р.
районних
виконкому,
земельного 05 січня 1928 р.
управління; листування з сільрадами
про
стан
переселенських
сіл,
землеустрій,
кредитування
сільгосптовариств;
списки
уповноважених земельних громад на
районний з’їзд при райземуправлінні

114

526.

Витяг з протоколу засідання президії 15 липня
про розподіл коштів, акт передачі 12 грудня 1927 р.
справ фінансово-податкового відділу,
опис майна, списки працівників
виконкому

28

527.

Витяг з протоколу засідання президії 02 травня
про відведення земельної дільниці 31 серпня 1927 р.
артілі «Червоний сад» с. Верьовчина
Балка; акти ревізії, передачі справ
Арнаутської сільради

18

528.

Протокол засідання районної виборчої 05 липня
комісії, звіти про проведення тижня 19 грудня 1927 р.
оборони, перевиборів сільрад

22

529.

Протоколи засідань районної
ревізійної комісії

02 лютого
11 травня 1927 р.

33

530.

Протокол засідання комісії з перевірки
знання української мови, список
працівників

11 травня 1927 р.

12

531.

Плани роботи відділів на 1927/28 рік

58

5

в справі є
видання
газет
«Рабочий»,
«Червоний
селянин»

1

2

3

4

532.

Огляди, відомості про роботу
окрвиконкому, міської та сільських
рад

1926 р.
1927 р.

71

533.

Доповіді, відомості про роботу

01 вересня 1927 р.
16 березня 1928 р.

134

534.

Документи (постанови, циркуляри, 12 грудня 1927 р.
протоколи,
листування)
про 30 серпня 1928 р.
проведення хлібозаготовчої кампанії

600

535.

Документи (постанови, циркуляри, 11 січня
інструкції,
протоколи,
акти, 11 червня 1927 р.
листування) про стан і розвиток
сільського господарства і кооперації

125

536.

Акти ревізій районних виконкому,
міліції та карного розшуку

05 березня
30 вересня 1927 р.

21

537.

Листування з окружними виконкомом, 15 січня
архівним управлінням, сільрадами про 11 жовтня 1927 р.
облік та впорядкування архівних
матеріалів,
організацію
курсів
підвищення кваліфікації секретарів
сільрад,
фінансово-господарську
діяльність

192

538.

Листування
з
сільрадами
про 06 січня
фінансово-господарську
діяльність; 20 грудня 1927 р.
списки працівників; протоколи сходів
громадян с. Крутий Яр Музиківської
сільради
про
перерахунок
сільгоспподатку

261

539.

Листування з сільрадами
про 27 липня 1927 р.
проведення
будівельно-ремонтних 27 грудня 1928 р.
робіт; протоколи урочистих засідань
сільрад з нагоди 10-річчя Жовтневої
революції

120

540.

Листування з сільрадами, заяви 27 квітня
громадян про надання дозволу на 23 серпня 1927 р.
купівлю-продаж
житлових
та
господарчих будівель

50

541.

Листування з Посад-Покровською 05 квітня
сільрадою про фінансове забезпечення 27 липня 1927 р.
комуни ім. Петровського

29

542.

Листування
з
Чорнобаївською 10 січня
сільрадою про будівництво робочого 22 жовтня 1927 р.
приміщення для сільради

12

5

є документи
за 1926 рік

1
543.

2
Заяви, скарги громадян

3
16 грудня 1927 р.
30 грудня 1928 р.

4
327

Документи сільрад
544.

Протоколи
сходів
громадян
с. 23 січня
Новотимофіївка
Роксандрівської 07 липня 1927 р.
сільради
та
с.
Ясна
Поляна
Микільської сільради про об'єднання
та
організацію
нової
сільради;
доповідь про роботу Роксандрівської
сільради

15

545.

Протоколи сходів громадян, засідань
Зеленівської сільради

30 січня
14 грудня 1927 р.

45

546.

Те саме Кіндійської

15 січня
17 вересня 1927 р.

52

547.

Те саме Роксандрівської

07 квітня
10 грудня 1927 р.

33

548.

Те саме Шкурино-загорянівської

17 квітня
16 жовтня 1927 р.

16

549.

Протоколи засідань, сходів громадян,
доповіді про роботу Антонівської
сільради

23 січня
01 грудня 1927 р.

91

550.

Те саме Білозерської

18 січня
25 грудня 1927 р.

27

551.

Те саме Кисилівської

08 лютого
22 грудня 1927 р.

49

552.

Те саме Кізомиської

05 лютого
22 жовтня 1927 р.

66

553.

Те саме Надєждівської

15 січня
05 грудня 1927 р.

98

554.

Те саме Микільської

19 січня
25 грудня 1927 р.

83

555.

Те саме те саме Музиківської

13 січня
24 грудня 1927 р.

67

556.

Те саме Посад-Покровської

12 січня
03 грудня 1927 р.

125

557.

Те саме Станіславської

09 січня
01 грудня 1927 р.

40

5

1

2

3

4

5

558.

Протоколи засідань, сходів громадян,
доповіді про роботу Станіславської
сільради

30 січня
09 грудня 1927 р.

66

559.

Те саме Токарівської

19 січня
11 грудня 1927 р.

122

560.

Те саме Федорівської

11 січня
11 грудня 1927 р.

59

561.

Те саме Широкобалківської

11 січня
16 жовтня 1927 р.

36

562.

Плани роботи сільрад на І- ІV
квартали 1926/27 року

563.

Акти обстеження сільрад

03 квітня
14 жовтня 1927 р.

48

564.

Те саме

15 листопада
27 листопада 1927 р.

29

565.

Те саме та звіт про роботу
Токарівської сільради

11 грудня 1927 р.
09 вересня 1928 р.

69

566.

Доповіді, відомості про роботу
Кізомиської сільради

07 травня
14 червня 1927 р.

8

567.

Те саме Музиківської сільради

14 травня
28 грудня 1927 р.

20

568.

Те саме Понятовської сільради

31 травня
31 жовтня 1927 р.

7

569.

Те саме Цареводарської

14 грудня 1927 р.

22

570.

Те саме Шкурино-Загорянівської

09 квітня
25 липня 1927 р.

9

571.

Звіт Токарівської сільради
про святкування 1-го Травня

18 травня
02 листопада 1927 р.

8

572.

Те саме Широкобалківської

25 квітня
07 червня 1927 р.

9

573.

Переліки питань, розглянутих на
1926 р.
засіданнях сільрад
Земельний відділ

42

574.

Циркуляр окрземвідділу, відомості про 27 січня
землевпорядкування
24 грудня 1927 р.
сільгосптовариств

63

181

є документи
за 1926 рік

1

2

3

4

5

575.

Циркуляри,
протоколи
засідань 12 лютого
окружного та районного земельних 27 жовтня 1927 р.
відділів, листування з сільрадами про
розвиток
садівництва
та
виноградарства

61

576.

Протоколи
засідань
районної 01 серпня 1927 р.
податкової комісії, акти обстежень 31 березня 1928 р.
загиблих посівів, списки, заяви
громадян
про
зниження
сільгоспподатку

260

577.

Витяги з протоколів засідань президії 08 січня
райвиконкому, відомості, листування з 22 листопада 1927 р.
окрземвідділом,
Станіславською
ветеринарною
дільницею
про
ветеринарно-санітарний
догляд
тварин, роботу ветлікарень

111

578.

Протоколи засідань районної комісії,
плани, заяви про проведення свята
«День урожаю»

91

579.

Протоколи загальних зборів членів 15 червня
земельних товариств про створення 27 жовтня 1927 р.
громадських насіннєвих фондів

41

580.

Протоколи сходів
сільрадах, анкети
земельних товариств

243

581.

Протоколи загальних зборів членів 15 березня
Арнаутського
та 10 серпня 1927 р.
Верьовчинобалківського
земельних
товариств

24

582.

Те саме Єленівського та
Федорівського

25 лютого
24 серпня 1927 р.

10

583.

Те саме Кізомиського

09 березня
25 серпня 1927 р.

9

584.

Те саме Кіндійського

14 березня
22 червня 1927 р.

15

585.

Те саме Музиківського

03 лютого
11 травня 1927 р.

18

586.

Те саме Надєждівського

25 січня
08 грудня 1927 р.

64

12 травня
26 листопада 1927 р.

громадян по 27 квітня
уповноважених 03 листопада 1927 р.

1

2

3

4

5

587.

Протоколи загальних зборів членів
Орловського та Понятовського
земельних товариств

11 травня
19 вересня 1927 р.

9

588.

Те саме Роксандрівського

23 березня
15 вересня 1927 р.

16

589.

Те саме Садівського

21 березня
25 серпня 1927 р.

13

590.

Те саме Станіславського

01 вересня
24 грудня 1927 р.

13

591.

Те саме Токарівського

09 січня
23 травня 1927 р.

15

592.

Те саме Чорнобаївського

14 березня 1927 р.
02 січня 1928 р.

15

593.

Те саме Широкобалківського

02 березня
15 грудня 1927 р.
Те саме земельних товариств «Нова 05 березня
заря», селища № 40, с. Цареводар, 14 липня 1927 р.
хут. Солдатський про проведення
землевпорядкування

38

595.

Протоколи засідань Микільського 02 березня
комітету
взаємодопомоги
про 02 квітня 1927 р.
закріплення за ним колишнього
будинку Тюхтенка; план роботи
земельної комісії сільради на І квартал
1927 року

5

596.

Доповідь про проведення осінньої 03 грудня 1927 р.
посівної
кампанії;
зведення 10 лютого 1928 р.
листування з сільрадами про облік
посівних площ по сільрадах

43

597.

Акти обстеження загиблих від посухи
посівів по сільрадах, списки
постраждалих громадян

24 травня 1927 р.
16 лютого 1928 р.

93

598.

Акти обстежень прокатних станцій; 03 березня
листування з окрземвідділом про 17 грудня 1927 р.
передачу колективним господарствам
сільгоспінвентаря

38

599.

Виконавчі листи, довідки, заяви про 24 жовтня 1927 р.
закріплення
колишніх
приватних 05 листопада 1928 р.
будівель (житлових та господарчих) за
радянськими
установами
та
сільгоспколективами

95

594.

29

1

2

3

4

5

600.

Документи (протоколи, зведення, 20 січня 1927 р.
листування, списки) про проведення 02 лютого 1928 р.
землевпорядкування

239

601.

Документи (постанови, зведення, акти, 20 січня
листування)
про
боротьбу
зі 21 грудня 1927 р.
шкідниками сільгоспкультур

173

602.

Документи (протоколи, списки, заяви)
про оренду локомобілей та
молотильних гарнітурів

23 лютого
15 грудня 1927 р.

93

603.

Листування з сільрадами про
організацію та оренду показових полів

10 січня
05 грудня 1927 р.

59

604.

Листування з Садівською сільрадою 15 травня
про відстрочку повернення насіннєвої 04 грудня 1927 р.
позики, святкування 1-го Травня

13

605.

Листування
з
Шкурино- 12 квітня
Загорянівською
сільрадою
про 23 травня 1927 р.
ліквідацію порушень громадського
землекористування

4

Анотація: в справі є витяг з
протоколу сходів с. ім. Петровського
про будівництво школи на кошти
населення
606.

Угоди, заяви про оренду землі
земельними товариствами

15 лютого
02 листопада 1927 р.

98

Фінансовий відділ
607.

Циркуляри наркомату фінансів УСРР, 30 жовтня 1927 р.
листування з окружним фінвідділом 20 вересня 1928 р.
про податкові пільги незаможному
селянству,
форми
статистичної
звітності

47

608.

Обов’язкова постанова, інструкції 26 жовтня 1927 р.
окрвиконкому по місцевим податкам 21 серпня 1928 р.
та
зборам;
списки
платників
прибуткового податку по сільрадах

30

609.

Протоколи засідань президії

07 жовтня 1927 р.
31 травня 1930 р.

327

610.

Протоколи
засідань
бюджетно- 01 жовтня 1927 р.
планової
комісії;
кошториси 01 вересня 1928 р.
прибутків-видатків на 1927/28 рік

34

1

2

3

4

611.

Документи (інструкції, відомості,
листування) про стягнення єдиного
сільгоспподатку

27 січня 1927 р.
12 лютого 1928 р.

412

612.

Документи (відомості, листування.
списки, заяви) про повернення
насіннєвої позики

30 вересня 1927 р.
12 січня 1928 р.

103

613.

Документи (звіти, доповіді, відомості)
про діяльність сільськогосподарських
товариств

02 серпня
23 грудня 1927 р.

87

614.

Акти ревізій каси райвиконкому

01 вересня 1927 р.
28 квітня 1928 р.

16

615.

Листування з окрвиконкомом,
сільрадами з фінансово-господарчих
питань

01 жовтня 1927 р.
20 вересня 1928 р.

505

616.

Відомості виплати зарплати
працівникам районних державних
установ

1927 р.
1928 р.

141

617.

Підписні листи по збору коштів на
оборонну програму «Наша відповідь
Чемберлену»

10 травня
10 серпня 1927 р.

128

618.

Те саме на реалізацію облігацій
державної позики індустріалізації
країни

20 червня 1927 р.
26 січня 1929 р.

85

Податкова комісія
619.

Інструкція Наркомату фінансів УСРР, 05 травня
витяги
з
протоколів
засідання 27 липня 1927 р.
райвиконкому,
листування
з
сільрадами про порядок стягнення
єдиного сільгоспподатку

37

620.

Циркуляри
окрфінвідділу
про 12 лютого
роз’яснення
«Положення
про 24 березня 1927 р.
прибутковий
податок»,
порядок
складання розрахункових відомостей

14

621.

Циркуляри окрфінвідділу, листування 27 вересня 1927 р.
з ним про норми та пільги при 14 червня 1928 р.
оподаткуванні
промислових
підприємств

62

622.

Циркуляри окрфінвідділу, листування
з ним, зведення порядок
оподаткування підприємств,
надходження промислового податку

215

29 листопада 1927 р.
24 листопада 1928 р.

5

1

2

3

4

623.

Інструкція окрфінвідділу про порядок 1927 р.
нарахування єдиного сільгоспподатку;
список незаможних господарств по
Музиківській сільрада

27

624.

Протоколи засідань окружної та 07 вересня 1927 р.
районної
податкових
комісій; 17 лютого 1928 р.
документи (акти, списки, заяви) про
обстеження загиблих посівів, надання
податкових
пільг
громадянам
Антонівській сільраді

150

625.

Протоколи
засідань
президії 16 квітня 1927 р.
райвиконкому,
листування
з 27 жовтня 1928 р.
окрфінвідділом,
сільрадами
про
надходження податків; списки членів
промислово-кооперативних товариств
трудових рибалок сіл Кізомис,
Кузьменки (Білозерська сільрада),
Станіслав,
промислово-водного
транспортного
кооперативного
товариства
парусного
каботажу
«Водтранскооп»

375

626.

Протоколи засідань комісії, акти 24 червня 1927 р.
обстеження посівів, заяви громадян 02 лютого 1928 р.
про зниження сільгоспподатку по
с. Білозерка

50

627.

Те саме Зеленівської сільради

16 червня 1927 р.
27 квітня 1928 р.

73

628.

Те саме Музиківської

16 червня 1927 р.
03 квітня 1928 р.

277

629.

Те саме Понятівської

18 серпня 1927 р.
10 травня 1928 р.

185

630.

Те саме Станіславської

14 червня 1927 р.
25 квітня 1928 р.

385

631.

Те саме Шкурино-Загорянівської

30 червня
07 серпня 1928 р.

21

632.

Протоколи засідань комісії, акти 15 квітня 1927 р.
виявлення об`єктів оподаткування, 31 січня 928 р.
списки громадян з відомостями про
кількість орної землі, посівів, худоби,
джерела додаткових прибутків по
Антонівській сільраді

29

5

1

2

3

4

633.

Протоколи засідань комісії, акти 29 березня 1927 р.
виявлення об`єктів оподаткування, 05 березня 1928 р.
списки громадян з відомостями про
кількість орної землі, посівів, худоби,
джерела
додаткових
прибутків
Арнаутській сільраді

67

634.

Те саме Білозерській

04 травня 1927 р.
10 квітня 1928 р.

44

635.

Те саме Кізомиській

05 травня 1927 р.
12 квітня 1928 р.

57

636.

Те саме Микільській

03 травня 1927 р.
08 січня 1928 р.

35

637.

Те саме Музиківській

15 березня 1927 р.
11 лютого 1928 р.

48

638.

Те саме Посад-Покровської

05 травня 1927 р.
04 травня 1928 р.

121

639.

Те саме Роксандрівської

29 квітня 1927 р.
31 березня 1928 р.

101

640.

Те саме Садівській

05 травня 1927 р.
27 січня 1928 р.

61

641.

Те саме Станіславської

03 травня 1927 р.
08 травня 1928 р.

154

642.

Те саме Токарівської

02 травня 1927 р.
11 травня 1928 р.

45

643.

Те саме Федорівській

26 березня 1927 р.
03 квітня 1928 р.

92

644.

Те саме Цареводарської

05 травня 1927 р.
04 березня 1928 р.

40

645.

Те саме Чорнобаївської

16 березня 1927 р.
16 січня 1928 р.

74

646.

Те саме Шкурино-Загорянівської

05 травня 1927 р.
06 квітня 1928 р.

80

647.

Статистичні зведення з обліку об`єктів
оподаткування та нарахування
сільгоспподатку по сільрадах

1927 р.
1928 р.

45

648.

Відомості про надходження єдиного
сільгоспподатку по сільрадах

1927 р.
1928 р.

39

5

1

2

3

4

5

649.

Відомості, листування з
окрфінвідділом про стягнення
прибуткового податку

17 жовтня 1927 р.
05 грудня 1928 р.

107

650.

Листування з окружними виконкомом 07 лютого 1927 р.
та військкоматом, сільрадами, заяви 10 травня 1928 р.
громадян про надання податкових
пільг сім'ям червоноармійців

178

651.

Листування з окрфінвідділом про 07 листопада 1927 р.
стягнення недоїмок з прибуткового 26 червня 1928 р.
податку

216

652.

Особові
насіннєвої
сільраді

653.

Списки неплатників сільгоспподатку
по сільрадах

рахунки
отримувачів 1927 р.
позики по Садівській
1927 р.

2

82

Відділ культури
654.

Витяг з протоколу засідань Малої 22 серпня 1927 р.
президії
ВУЦВК,
циркуляр 03 січня 1928 р.
окрвиконкому, підписні листи про
проведення
місячника
допомоги
безпритульним

30

655.

Циркуляри
окружної
інспектури 27 січня
наросвіти про проведення сільбудами і 23 липня 1927 р.
хатами-читальнями
культурнопросвітньої роботи

77

656.

Протоколи засідання райради з опіки 03 січня
та
піклування,
листування
з 30 листопада 1927 р.
окрвиконкомом,
сільрадами
про
порядок призначення піклування над
сиротами

112

657.

Протоколи засідань культурнопросвітніх секцій сільрад району

08 січня
07 грудня 1927 р.

69

658.

Протоколи загальних зборів, засідань
рад, президій сільбудів та хатчиталень

29 січня 1927 р.
31 січня 1928 р.

188

659.

Звіти, відомості , листування з
сільрадами про роботу шкіл лікнепу

18 січня 1927 р.
08 січня 1928 р.

89

660.

Документи (протоколи звіти,
відомості) про діяльність сільбудів та
хат-читалень

24 травня
14 листопада 1927 р.

75

є документи
за 1922 рік

1
661.

2

3

Листування з окружною інспектурою
наросвіти, сільрадами про роботу шкіл
лікнепу

18 грудня 1927 р.
23 лютого 1928 р.

4
41

Відділ народної освіти

662.

Статистичні зведення про кількість та
склад учнів по школах району

1927 р.

304

Відділ охорони здоров`я

663.

Постанови, накази окрздороввідділу,
пленуму райвиконкому, листування з
ним про відкриття мед амбулаторії в
с. Микільське

17 вересня
30 грудня 1927 р.

54

Анотація: в справі є витяги з засідань
президії райвиконкому про проведення
посівних кампаній, створення нового
висілку
з
Широкобалківського
земельного відведення, конфіскацію
майна громадян за несплату податків
(списки громадян по сільрадах з
описами майна); експлікація земельних
угідь радгоспу «Радянська земля»,
списки секретарів сільрад, голів КНС,
переселенців Надєждівської сільради
Відділ соціального забезпечення

664.

Постанови, циркуляри, інструкції
Наркомату соціального забезпечення
УРСР

02 лютого
27 листопада 1927 р.

68

665.

Листування з сільрадами про
оформлення опікунства над сиротами

03 листопада 1927 р.
03 вересня 1928 р.

44

Комісія допомоги дітям

666.

Протокол
ІІ
окружного
з`їзду 03 грудня 1927 р.
товариства «Друзі дітей», звіти, 31 травня 1928 р.
листування з окрвиконкомом про
проведення
місячника
допомоги
безпритульним дітям

74

5

1

2

3

4

5

1928 рік
Секретаріат
667.

Постанова ВУЦВК та РНК УСРР, ІІ 28 червня 1928 р.
пленуму
окрвиконкому
про 29 січня 1929 р.
розширення прав місцевих рад,
використання найманої праці в
селянських господарствах; статут
Всесоюзного товариства землеустрою
трудящих євреїв (ТЗЄТ); брошури про
хлібозаготівлю, державне страхування,
єдиний сільгоспподаток; протокол
наради відділу торгівлі окрвиконкому
про заготівлю посівної кукурудзи

48

668.

Циркуляри,
протоколи
засідань 07 січня
конвенційного бюро Херсонського 30 травня 1928 р.
уповноваженого Наркомату торгівлі
УСРР листування з ним про заготівлю
зернового
хлібу
і
продукції
тваринництва

134

669.

Постанова ІV пленуму, циркуляри, 16 січня 1928 р.
інструкції окрвиконкому, листування з 20 грудня 1929 р.
ним про самооподаткування, державне
страхування,
сільськогосподарське
кредитування; протоколи І окружного
з’їзду жінок-членів рад, засідань
колегії
Херсонської
робітничоселянської інспекції; наради секретарів
та
архіваріусів
державних,
кооперативних установ та організацій

298

670.

Постанови VІІ пленуму окрвиконкому; 24 жовтня
протоколи засідань президії
22 грудня 1928 р.

76

671.

Циркуляри, інструкції окрвиконкому, 09 листопада
листування з ним, окружною комісією 17 листопада 1928 р.
допомоги дітям, сільрадами про
організацію
громадських
пунктів
харчування для дітей

97

672.

Протоколи нарад, загальних зборів
працівників, членів спілки
«Радторгслужбовців»

17 березня
26 вересня 1928 р.

22

673.

Документи
(циркуляри,
плани, 24 жовтня 1928 р.
відомості,
листування)
про 01 серпня 1929 р.
організацію громадських робіт

160

є документи
за 1927 рік

1

2

3

4

5

674.

Документи (циркуляри, протоколи, 10 січня
листування) про перебіг кампанії з 06 квітня 1928 р.
самооподаткування

158

675.

Документи (довідки. посвідчення, 10 листопада 1928 р.
заяви, автобіографії) громадян про 29 вересня 1929 р.
перебування у лавах Червоної Армії

59

676.

Те саме та листування з сільрадами 13 квітня 1928 р.
про пільгове кредитування колишніх 10 серпня 1930 р.
червоноармійців

91

677.

Акти ревізії райвиконкому

8

678.

Списки громадян, постраждалих від 1928 р.
повені, для отримання продовольчої
позики по сільрадах Музиківської,
Посад-Покровської,
Станіславської,
Цареводарської та сільгоспкомуни ім.
Петровського

65

679.

Списки громадян, мобілізованих для 17 січня
громадських робіт по населених 19 грудня 1928 р.
пунктах та сільрадах

223

680.

Посвідчення, заяви працівників

56

12 грудня 1928 р.

28 січня 1928 р.
07 листопада 1929 р.

В справі є
списки с.
Шмидівка
Богородиць
кої сільради
Снігурівськ
ого району

Документи сільрад
681.

Протоколи сходів громадян по 12 січня
сільрадах про проведення кампанії з 30 серпня 1928 р.
самооподаткування

101

682.

Протоколи сходів громадян по 16 грудня 1928 р.
сільрадах про використання коштів з 18 серпня 1929 р.
самооподаткування для будівництва
культурно-освітніх установ

26

683.

Протоколи сходів громадян, засідань 27 травня
комітетів взаємодопомоги по сільрадах 11 листопада 1928 р.

45

684.

Протоколи пленумів, засідань президії, 03 лютого
сходів громадян Посадпокровської
31 грудня 1928 р.
сільради

115

685.

Те саме та список працівників

72

24 січня
25 грудня 1928 р.

є документи
за 1928 рік

1

2

3
26 лютого
18 травня 1928 р.

4

686.

Протоколи засідань Федорівської
сільради

687.

Плани роботи сільрад на І-ІV квартали
1928 року

688.

Звіти, відомості про проведення
громадських робіт по сільрадах

11 липня 1928 р.
21 березня 1929 р.

105

689.

Акти ревізій сільрад

14 жовтня
13 листопада 1928 р.

92

20

106

Адмінвідділ
690.

Списки осіб по сільрадах,
позбавлених права бути обраними
сільвиконавцями

20 березня
13 квітня 1928 р.

32

Земельний відділ
691.

Протоколи засідань агросекретаріату 02 березня 1928 р.
науково-технічної секції окружного 23 квітня 1929 р.
відділення профспілки робітників
землі і лісу; колективна угода між
правлінням окружного відділення та
окрвиконкомом

64

692.

Протоколи засідань президій, посівних
троєк по сільрадах

25 червня
26 листопада 1928 р.

21

693.

Те саме

23 липня
21 жовтня 1928 р.

101

694.

Протокол
засідання
президії 03 серпня
Микільської
сільради
про 29 листопада 1928 р.
затвердження проекту землеустрою;
список громадян, що отримали
насіннєву позику

42

695.

Звіт про проведення агрономічної
роботи за 1928/29 рік

26

696.

Звіти про роботу, сімейно-майновий
список членів організацію товариства
спільної обробки землі (ТСОЗу)
«1Травня» Богородицької сільради

697.

Документи (протоколи, статут, заяви, 02 квітня
списки) про організацію ТСОЗу 03 квітня 1928 р.
«Червоний Жовтень» с. Микільське

1928 р.
1929 р.

35

17

5

1

2

3

4

698.

Документи (протоколи, статут, заяви,
списки) про організацію ТСОЗу
«Нове життя» с. Понятівка

02 квітня
03 квітня 1928 р.

17

699.

Те саме ТСОЗу «Левада» с. Горобок
Роксандрівської сільради

04 грудня 1928 р.
17 березня 1929 р.

16

700.

Те саме ім. К.Маркса с. Станіслав

29 травня
10 червня 1928 р.

19

701.

Те саме «Радянська спілка» с. Широка
Балка

20 червня 1928 р.
28 грудня 1929 р.

38

702.

Документи (циркуляри, протоколи, 28 грудня 1928 р.
акти) про проведення землеустрою; 20 грудня 1929 р.
списки колишніх землевласників з
відомостями про кількість землі,
будівель та теперішніх власників

163

703.

Документи (відомості, листування,
креслення, експлікації) про
проведення землеустрою в ТСОЗах та
колгоспах

20 серпня 1928 р.
02 грудня 1929 р.

140

704.

Те саме ТСОЗу «Радянська спілка» с.
Широка Балка

30 жовтня
04 листопада 1928 р.

26

705.

Документи (протоколи, звіти, списки)
про діяльність ТСОЗу «Нове життя»
с. Понятівка

02 січня 1928 р.
11 червня 1929 р.

47

706.

Те саме «Серп» с. Станіслав

28 березня 1928 р.
13 січня 1929 р.

34

707.

Акт обстеження дитячого містечка
ім. Петровського

04 грудня 1928 р.

19

Фінансовий відділ
708.

Циркуляри окружного фінансового 18 червня
відділу, листування з ним про 10 листопада 1928 р.
складання
кошторису
місцевого
бюджету,
штатних
розписів
дитмістечка ім. Петровського, дитячих
будинків

106

709.

Циркуляри окружного фінансового 29 червня 1928 р.
відділу, листування з ним, сільрадами 01 червня 1929 р.
про
проведення
кампанії
з
самооподаткування

141

5

1

2

3

4

710.

Протоколи засідань президії

04 жовтня 1928 р.
26 липня 1929 р.

216

711.

Інструкції,
протокол
засідання 08 лютого 1928 р.
райвиконкому,
листування
з 31 жовтня 1929 р.
сільрадами про стягнення військового
податку;
списки
громадян,
позбавлених виборчих прав

230

712.

Протоколи
засідань
районної 01 червня 1928 р.
бюджетно-планової
комісії, 29 квітня 1929 р.
листування з окружним фінвідділом
про обстеження медичних установ,
сільрад,
проведення
податкової
кампанії; колективні угоди з окружним
відділенням спілки «Медсанпраця»,
комітетом
профспілки
«Сільгосплісробітник»

255

713.

Документи (відомості, описи майна, 03 жовтня 1928 р.
листування)
про
ліквідацію 01 липня 1929 р.
заборгованості
по
єдиному
сільгоспподатку

340

714.

Документи (циркуляри, протоколи, 06 січня
відомості) про реалізацію облігацій 18 липня 1928 р.
державної внутрішньої позики

231

715.

Циркуляри, інструкції Наркомату 25 січня 1928 р.
фінансів
УСРР,
листування
з 19 січня 1929 р.
окрфінвідділом
про
реалізацію
облігацій
державної
внутрішньої
позики

44

716.

Документи (циркуляри, інструкції, 10 січня
протоколи) про реалізацію облігацій 11 квітня 1928 р.
державної позики індустріалізації
країни

162

717.

Те саме

01 вересня 1928 р.
27 квітня 1929 р.

191

718.

Постанови, акти про стягнення
місцевих податків та зборів

11 лютого
12 травня 1928 р.

58

719.

Кошторис прибутку на 1928/29 рік. 1928 р.
списки громадян по Станіславській
сільраді

72

5

1

2

3

4

Податкова комісія
720.

Циркуляри, інструкції Наркомату 18 січня
фінансів
УСРР,
окрфінвідділу, 16 серпня 1928 р.
листування з ними про порядок
стягнення прибуткового податку

104

721.

Циркуляри Наркомату фінансів УСРР, 27 вересня 1928 р.
окрфінвідділу, листування з ними про 19 листопада 1929 р.
оподаткування
промислових
підприємств прибутковим податком

76

722.

Циркуляри,
протоколи
засідань 07 липня
президії
окружного
товариства 27 грудня 1928 р.
селянської взаємодопомоги (СТВ) про
відзначення 7-ої річниці існування
товариства,
підготовку
посівної
кампанії

24

723.

Протоколи засідань комісії, акти 01 серпня
обстежень посівів по Арнаутськькій 20 серпня 1928 р.
сільраді

33

724.

Те саме по с. Білозерка

27 липня 1928 р.

47

725.

Те саме Зеленівської

19 липня
28 липня 1928 р.

37

726.

Те саме по Музиківській

16 червня
04 липня 1928 р.

30

727.

Те саме Понятівської

28 листопада 1928 р.
02 лютого 1930 р.

67

728.

Те саме по Широкобалківській
сільраді

31 серпня 1928 р.
26 лютого 1929 р.

63

729.

Протоколи засідань комісії про 04 червня
зниження сільгоспподатку громадянам 17 листопада 1928 р.
м.
Херсон;
списки
членів
сільгосптовариств
«Пахар»
та
«Сівообіг» м. Херсон

30

730.

Протоколи
засідань
податкової 30 червня 1928 р.
облікової
комісії, акти виявлення 02 січня 1929 р.
об`єктів
оподаткування,
списки
орендаторів
та
орендарів
по
Антонівській сільраді

34

731.

Те саме

61

30 листопада 1928 р.
16 квітня 1929 р.

5

1

2

3

4

732.

Протоколи
засідань
податкової 17 липня
облікової
комісії, акти виявлення 18 грудня 1928 р.
об`єктів
оподаткування,
списки
орендаторів
та
орендарів
по
Білозерській сільраді

46

733.

Те саме по Зеленівській

17 липня 1928 р.
01 березня 1929 р.

39

734.

Те саме по Кисилівській

30 квітня 1928 р.
14 січня 1929 р.

36

735.

Те саме по Кізомиській

02 червня
16 листопада 1928 р.

31

736.

Те саме

08 серпня 1928 р.
26 лютого 1929 р.

15

737.

Те саме по Кіндійській

30 квітня 1928 р.
02 січня 1929 р.

61

738.

Те саме по Надєждівській

20 липня
21 листопада 1928 р.

21

739.

Те саме по Микільській

04 липня 1928 р.
07 лютого 1929 р.

57

740.

Те саме

28 жовтня 1928 р.
20 червня 1930 р.

84

741.

Те саме по Понятовській

25 липня 1928 р.
07 лютого 1929 р.

38

742.

Те саме по Посад-Покровській

28 червня 1928 р.
14 січня 1929 р.

52

743.

Те саме по Роксандрівській

20 червня 1928 р.
02 січня 1929 р.

51

744.

Те саме по Садівській

26 червня
23 листопада 1928 р.

34

745.

Те саме по Станіславській

30 листопада 1928 р.
31 січня 1929 р.

67

746.

Те саме по Токарівській

27 липня
26 грудня 1928 р.

26

747.

Те саме по Федорівській

29 червня
30 грудня 1928 р.

45

5

1

2

3
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5

748.

Протоколи
засідань
податкової 07 червня 1928 р.
облікової
комісії, акти виявлення 08 травня 1930 р.
об`єктів
оподаткування,
списки
орендаторів
та
орендарів
по
Федорівській сільраді

91

749.

Те саме по Цареводарській

29 липня
29 грудня 1928 р.

20

750.

Те саме по Чорнобаївській

30 червня 1928 р.
05 лютого 1929 р.

39

751.

Те саме по Широкобалківській

30 листопада 1928 р.
16 серпня 1929 р.

47

752.

Те саме по Шкурино-Загорянівській

28 липня 1928 р.
21 лютого 1929 р.

29

753.

Звіти, відомості, доповіді про
надходження державних податків по
району

01 жовтня 1928 р.
15 жовтня 1929 р.

79

754.

Те саме

28 квітня 1928 р.
01 березня 1929 р.

42

755.

Зведена відомість про зниження
сільгоспподатку по районах

1928 р.

8

756.

Відомості, акти, документи
бухгалтерського обліку про
нарахування прибуткового податку
громадянам с. Станіслав

03 квітня
21 листопада 1928 р.

231

757.

Документи (довідки, заяви,
листування) про зниження
прибуткового податку

10 січня 1928 р.
07 листопада 1929 р.

361

758.

Документи (постанови, циркуляри, 28 лютого
протоколи, листування) про пільгове 29 грудня 1928 р.
оподаткування
колективних
та
переселенських господарств

236

759.

Документи (протоколи, зведення, акти, 02 липня 1928 р.
списки) про надання пільг у сплаті 25 березня 1929 р.
єдиного
сільгоспподатку
по
Чорнобаївській сільраді

35

760.

Документи фінансового обліку про 02 вересня 1928 р.
надходження прибуткового податку по 15 липня 1929 р.
району

744

1
761.

2

3

Документи фінансового обліку про 06 червня
надходження прибуткового податку по 28 жовтня 1928 р.
району

4

5

300

Відділ культури
762.

Циркуляри окрвиконкому, протоколи 23 січня
засідань комісії про святкування 1-го 20 квітня 1928 р.
Травня та 10-ої річниці Червоної Армії

19

763.

Циркуляри
окружної
інспектури 23 січня
наросвіти, листування з нею про 01 грудня 1928 р.
проведення сільбудами та хатамичитальнями
культурно-просвітньої
роботи селах

68

764.

Циркуляри
окружної
інспектури 09 січня
наросвіти, листування з окружним 26 липня 1928 р.
відділенням
товариства
«Геть
неписьменність»
про
проведення
кампанії з ліквідації неписьменності

8

765.

Протоколи засідань рад хат-читалень, 27 червня
сільбудів; анкети працівників про стан 24 листопада 1928 р.
культурно-просвітньої роботи; список
книг Цареводарської хати-читальні

99

766.

Протоколи засідань комісій сільрад з 08 лютого
підготовки святкування 10-ої річниці 28 лютого 1928 р.
Жовтневої революції

34

767.

Відомості, листування з сільрадами 14 січня 1928 р.
про проведення громадських робіт
30 квітня 1929 р.

36

768.

Листування з сільрадами про роботу
шкіл лікнепу; списки учнів

53

24 січня
08 березня 1928 р.

Відділ народної освіти
769.

Положення Наркомату освіти УСРР 06 січня 1928 р.
про організацію комітетів сприяння 06 лютого 1929 р.
школам, шкільних рад; циркуляри
окружного
відділу
наросвіти,
листування з ним про ремонт шкіл,
стан
навчально-виховної
роботи,
антирелігійну пропаганду, проведення
радянських свят

355

770.

Протоколи
засідань
культурно- 07 січня
освітніх секцій сільрад про ремонт та 03 вересня 1928 р.
матеріальне забезпечення трудових
шкіл

16

1

2

3

771.

Акти прийому-передачі, обліку майна
шкіл району

30 травня
18 грудня 1928 р.

772

Описи майна, зведення про стан та 02 січня
роботу шкіл; довідки, списки, заяви, 03 вересня 1928 р.
посвідчення працівників

4
34

395

Відділ охорони здоров`я
773.

Протокол наради лікарів Херсонського 09 квітня 1928 р.
району

11

774.

Статистичні звіти, зведення, описи
майна сільських амбулаторій

125

27 січня
04 жовтня 1928 р.
1929 рік

Секретаріат
775.

Циркуляри окрвиконкому, листування 16 лютого
з
сільрадами,
кооперативними, 28 квітня 1929 р.
споживчими
товариствами
про
проведення двотижневика вкладів в
ощадкаси

39

776.

Циркуляр окрвиконкому про
проведення місячника збору мірчука;
протоколи засідань ІV районного
з’їзду рад

19 січня
06 грудня 1929 р.

35

777.

Циркуляри
відділу
торгівлі 02 січня
окрвиконкому, листування з ним, 13 червня 1929 р.
сільрадами, відомості, списки, заяви
громадян
про
збір
мірчука,
організацію дитячого харчування

330

778.

Циркуляр
окружної
комісії
по 14 червня 1929 р.
проведенню 3-х місячника української
культури; плани роботи окружного та
районного виконкомів
на І-ІV квартали 1929 року

30

779.

Протоколи засідань президії
окрвиконкому

02 січня
09 грудня 1929 р.

186

780.

Протоколи засідань окружної та 07 вересня
районної територіальних комісій по 13 грудня 1929 р.
чистці
радянського
апарату
райвиконкому та сільрад

151

781.

Циркуляри, листування з сільрадами 09 квітня
про використання трудової гужової 25 грудня 1929 р.
повинності
для
дорожнього
будівництва

115

5
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3
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782.

Протокол засідань VІ районного
з’їзду рад

23 лютого 1929 р.

27

783.

Те саме та список делегатів

23 лютого
25 лютого 1929 р.

27

784.

Протоколи нарад районних виконкому
та земельного управління

05 січня
24 грудня 1929 р.

27

785.

Протоколи нарад про виконання плану 03 лютого
хлібозаготівлі
та
сплату 15 грудня 1929 р.
сільгоспподатку; списки громадян,
дітей для отримання продовольчої
допомоги і громадського харчування
по
сільрадах
Білозерській,
Музиківській,
Посад-Покровській,
Токарівській і Циганській слобідки
(м. Херсон)

88

786.

Протоколи районних нарад голів 27 березня
сільрад,
сільгосптовариств,
КНС, 01 липня 1929 р.
колгоспів, технарад адмінвідділу про
проведення
громадських
робіт,
виконання плану хлібозаготівлі

26

787.

Доповідь про роботу; статистичні 24 вересня 1929 р.
відомості по сільрадах про кількість 22 червня 1930 р.
описаного та проданого майна за
несплату податків

108

788.

Доповідь,
акт
про
обстеження 01 липня
дитячого містечка ім. Петровського 29 грудня 1929 р.
(кол. Благовіщенський монастир),
дитячих ясел с. Білозерка; документи
(довідки, акти, посвідчення, заяви) про
сплату податків

440

789.

Акт
обстеження
райвиконкому, 17 січня
зведення про передачу Богородицької 03 липня 1929 р.
сільради
з
Снігурівського
до
Херсонського району

41

790.

Документи
(довідки,
листування, 01 липня
заяви) про виявлення нетрудових 30 грудня 1929 р.
господарств, надання податкових пільг
громадянам, з особового складу

431

791.

Документи (інструкції, положення, 25 вересня
протоколи, плани, листування) про 14 грудня 1929 р.
реорганізацію
та
роботу
сільськогосподарських кооперативних
товариств

43

5

В справі є
заяви громадян,
постраждалих
під час
громадянської
війни та
іноземної
інтервенції за
1924-1925 роки

є документи
за 1928 рік

1

2

3

4

792.

Документи (постанови, циркуляри, 06 червня
інструкції,
листування)
про 27 грудня 1929 р.
проведення
хлібозаготівельної
кампанії

601

793.

Документи (циркуляри, протоколи, 26 червня
звіти, листування) про підсумки 20 вересня 1929 р.
проведення кампанії з організації
дитячого харчування

90

794.

Документи (довідки, листування,
заяви, посвідчення) з особового складу

317

795.

Листування
з
окрвиконкомом, 02 січня
сільрадами про відновлення виборчих 30 грудня 1929 р.
прав громадян та надання матеріальної
допомоги сім'ям червоноармійців

100

796.

Листування з сільрадами про боротьбу 02 січня
з шкідниками сільського господарства. 03 липня 1929 р.
роботу млинів, зменшення податків

281

12 січня
16 вересня 1929 р.

5

Документи сільрад
797.

Протоколи пленумів, засідань президій 19 листопада
сільрад
11 грудня 1929 р.

101

798.

Протоколи загальних зборів виборців
по сільрадах

26

799.

Плани роботи сільрад на
І-ІV квартали 1929 року

800.

Акти ревізій сільрад

01 січня
14 грудня 1929 р.

51

801.

Відомості виплати грошової допомоги
громадянам, списки інвалідів
громадянської війни по сільрадах

1929 р.

44

802.

Протоколи пленумів, сходів громадян.
засідань президії Антоновської
сільради

13 лютого
12 грудня 1929 р.

96

803.

Те саме Арнаутської

13 лютого
29 вересня 1929 р.

21

804.

Те саме Білозерської

14 січня
24 грудня 1929 р.

106

805.

Те саме Богородицької

30 січня
11 грудня 1929 р.

65

26 січня
23 липня 1929 р.

є документи
за 1928 рік

52
є документи
за 1928 рік

1

2

3
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806.

Протоколи пленумів, сходів громадян.
засідань президії Зеленівської сільради

12 січня
21 грудня 1929 р.

84

807.

Те саме Кисилівської

27 січня
24 грудня 1929 р.

85

808.

Те саме Кіндійської

13 січня 1929 р.
04 січня 1930 р.

76

809.

Те саме Музиківської

03 лютого
29 листопада 1929 р.

71

810.

Те саме Надєждівської

14 січня
22 грудня 1929 р.

50

811.

Те саме Понятівської

27 січня
21 грудня 1929 р.

35

812.

Те саме Роксандрівської

03 лютого
24 грудня 1929 р.

70

813.

Те саме Садівської та ШкуриноЗагорянівської

08 січня 1929 р.
01 січня 1930 р.

94

814.

Те саме Станіславської

27 січня
19 грудня 1929 р.

97

815.

Те саме Токарівської

30 січня 1929 р.
01 січня 1930 р.

125

816.

Те саме

08 лютого
19 грудня 1929 р.

66

817.

Те саме Федорівської

27 січня 1929 р.
18 лютого 1930 р.

73

818.

Те саме Цареводарської

26 січня
10 листопада 1929 р.

46

819.

Те саме Чорнобаївської

27 січня
29 листопада 1929 р.

30

820.

Те саме Широкобалківської

13 січня
31 грудня 1929 р.

68

821.

Те саме Шкурино-Загорянівської

27 січня
30 грудня 1929 р.

78

5
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Земельний відділ
822.

Протоколи
засідань
правління 17 липня 1929 р.
колгоспу ім. Петровського, листування 15 квітня 1930 р.
з ним про постачання тракторів,
реєстрацію статута

24

823.

Відомості про проведення осінніх
польових робіт

листопад 1929 р.
січень 1930 р.

68

824.

Відомості, листування з сільрадами
про оренду землі

26 березня
16 вересня 1929 р.

39

825.

Зведення про облік молотильних
гарнітурів по сільрадах

30 липня
02 листопада 1929 р.

65

826.

Документи
(протоколи,
статут, 29 листопада 1929 р.
списки, заяви) про організацію 02 червня 1930 р.
сільгоспартілі «12 Жовтня»
с. Арнаутка

32

827.

Те саме «Червоний молочар»
с. Білозерка

18 березня
15 травня 1929 р.

31

828.

Документи
(протоколи,
доповіді, 20 лютого 1929 р.
угоди, акти, списки) про землеустрій 19 червня 1930 р.
земельних товариств Арнаутської
сільради

72

829.

Те саме ТСОЗів ім. Петровського та
«Боротьба за врожай» Микільської
сільради

22 березня
06 квітня 1929 р.

48

830.

Документи (протоколи, угоди, заяви,
доручення) про оренду землі

29 березня
16 червня 1929 р.

251

831.

Реєстраційні аркуші обліку тракторів
по сільгоспколективах

25 серпня 1929 р.
01 лютого 1930 р.

120

Фінансовий відділ
832.

Постанови,
циркуляри
ВУЦВК, 23 жовтня 1929 р.
окрфінвідділу, листування з ним про 22 червня 1930 р.
виконання
кошторису
місцевого
бюджету,
виділення
коштів
на
ліквідацію
неписьменності,
обов’язкове страхування будівель,
майна шкіл та лікарень в сільських
місцевостях

148

5

1

2

3

4

833.

Циркуляр окрфінвідділу, зведення, 01 жовтня 1929 р.
листування
з
сільрадами
про 08 липня 1930 р.
виконання
сільських
бюджетів,
стягнення податків

55

834.

Обов’язкова постанова міської та 11 квітня
районної рад про місцеві податки та 06 липня 1929 р.
збори; списки громадян, позбавлених
виборчих прав по сільрадах

86

835

Протоколи
засідань
окружної 16 жовтня 1929 р.
надзвичайної трійки про ліквідацію 28 лютого 1930 р.
недоїмок та мобілізацію коштів

10

836.

Протоколи
засідань
районної 23 січня
бюджетно-планової
комісії, 13 серпня 1929 р.
листування з окрфінвідділом про
складання та затвердження кошторисів

163

837.

Протокол районної наради активу 21 серпня
сільськогосподарських робітників про 16 грудня 1929 р.
ліквідацію недоїмок з сільгоспподатку
та державному страхуванню; підписні
листи на облігації державної позики
індустріалізації країни

12

838.

Кошторис видатків на 1929/30
бюджетний рік

74

839.

Звіти,
зведення,
листування
з 16 вересня 1929 р.
окрфінвідділом,
сільрадами
про 19 липня 1930 р.
надходження та розподіл коштів
самообкладання

116

840.

Документи
(зведення,
довідки, 10 травня
листування) про ліквідацію недоїмок з 27 серпня 1929 р.
прибуткового податку

282

841.

Зведені обігові відомості по сільрадах

1929 р.
1930 р.

191

842.

Те саме

1929 р.
1930 р.

135

843.

Листування
з
окрвиконкомом, 10 жовтня 1929 р.
сільрадами про реалізацію облігацій 24 березня 1930 р.
державної позики індустріалізації
країни, своєчасне надання фінансової
звітності

114

844.

Зведені розрахунки зарплати
бюджетних районних установ

114

1929 р.

5

1

2

3

4

5

845.

Вимогові відомості на виплату січень
зарплати працівникам райвиконкому, вересень 1929 р.
сільрад,
районним,
сільським
установам

206

846.

Відомості виплати зарплати
працівникам районних бюджетних
установ

серпень
вересень 1929 р.

95

847.

Те саме

вересень 1929 р.
лютий 1930 р.

71

Податкова комісія
848.

Протоколи засідань комісії

28 серпня 1929 р.
30 січня 1930 р.

849.

Протоколи
засідань
податкової 03 червня 1929 р.
облікової
комісії, акти виявлення 13 квітня 1930 р.
об`єктів
оподаткування,
списки
платників податків по Арнаутській
сільраді

179

850.

Те саме по Білозерській

05 червня 1929 р.
30 травня 1930 р.

126

851.

Те саме по Богородицькій

11 лютого 1929 р.
26 лютого 1930 р.

83

852.

Те саме по Зеленівській

05 березня 1929 р.
16 січня 1930 р.

105

853.

Те саме Кисилівської

29 червня 1929 р.
16 квітня 1930 р.

80

854.

Те саме по Кізомиській

28 квітня 1929 р.
11 квітня 1930 р.

78

855.

Те саме по Надєждівській

01 червня
16 грудня 1929 р.

64

856.

Те саме по Посад-Покровській

30 травня 1929 р.
21 квітня 1930 р.

122

857.

Те саме по Роксандрівській

05 травня 1929 р.
12 лютого 1930 р.

106

858.

Те саме по Садівській

03 червня 1929 р.
28 березня 1930 р.

52

859.

Те саме по Станіславській

22 березня 1929 р.
04 травня 1930 р.

236

5

1

2

3

4

5

860.

Протоколи
засідань
податкової 31 травня
облікової
комісії, акти виявлення 04 грудня 1929 р.
об`єктів
оподаткування,
списки
платників
податків
Токарівської
сільради

60

861.

Те саме по Цареводарській

20 лютого 1929 р.
23 травня 1930 р.

99

862.

Те саме по Широкобалківській

26 березня 1929 р.
24 березня 1930 р.

151

863.

Реєстраційні картки, описи майна 09 квітня 1929 р.
платників єдиного сільгоспподатку по 17 квітня 1930 р.
Чорнобаївській сільраді

113

Відділ культури
864.

Циркуляри
окружної
інспектури 09 січня
наросвіти, листування з нею про 27 червня 1929 р.
організацію літніх 3-х місячних шкіл
лікнепу для членів спілки та наймитів

12

865.

Постанови ІV з’їзду, протоколи нарад 20 січня
окружного відділення товариства 17 грудня 1929 р.
«Геть неписьменність», листування з
ним про роботу районного відділення
та сільських осередків

191

866.

Циркуляри, плани, доповіді про 03 вересня
роботу окружної та районної рад 29 жовтня 1929 р.
фізкультури

54

867.

Протоколи засідань комісій сільрад, 24 жовтня
звіти, інформації про святкування 09 листопада 1929 р.
річниці Жовтневої революції

12

868.

Листування
з
сільрадами
про 10 травня
проведення
дитячої
оздоровчої 29 серпня 1929 р.
кампанії та організацію громадського
харчування для дітей

52

869.

Списки
працівників
установ
і 1929 р.
організацій по сільрадах з відомостями
про перевірку знань української мови,
статистичні
зведення
про
стан
українізації в районі

10

Відділ народної освіти
870.

Протоколи
засідань
культурно- 25 січня
освітніх секцій Антоновської та 03 квітня 1929 р.
Широкобалківської сільрад

4

1

2

3

4

5

871.

Протоколи засідань педагогічної ради 21 лютого
трудових шкіл Музиківської та при 09 жовтня 1929 р.
психлікарні

8

872.

Документи (протоколи, плани, звіти, 11 січня
акти, листування, списки) шкіл району 31 грудня 1929 р.
про підведення підсумків учбового
року, участь у посівній кампанії,
призначення на посади вчителів і їх
матеріальне забезпечення

341

873.

Акти прийому-передачі майна шкіл
району

38

04 липня
29 грудня 1929 р.

Відділ соціального забезпечення
874.

Циркуляри, інструкції Наркомату 21 березня
соціального
забезпечення
УСРР, 18 жовтня 1929 р.
листування з сільрадами про соціальне
забезпечення громадян
пільгових
категорій

88

875.

Документи (циркуляри, протоколи, 29 січня 1929 р.
акти,
заяви)
про
оформлення 17 січня 1930 р.
усиновлення та опіки

85

876.

Документи (довідки, акти, анкети) про 25 лютого
надання соціальної допомоги сім'ям 19 листопада 1929 р.
червоноармійців

55

877.

Те саме

31 травня
16 грудня 1929 р.

24

878.

Довідки про сімейно-майновий стан 08 квітня
громадян,
список
інвалідів
по 19 квітня 1929 р.
Станіславській сільраді

99

879.

Листування з окружним відділом 19 березня
соцзабезпечення,
військовими 29 грудня 1929 р.
частинами, сільрадами, заяви громадян
про
надання
допомоги
сім'ям
червоноармійців

116

880.

Те саме

29 жовтня 1929 р.
06 вересня 1930 р.

217

881.

Листування з окружним відділом
соцзабезпечення, заяви громадян про
надання матеріальної допомоги
інвалідам

23 січня
06 грудня 1929 р.

113

1

2

3

4

5

Особові справи інвалідів по
с. Арнаутка
882.

Особова справа Бойка І.С.

09 травня 1929 р.

3

883.

Те саме Вдовиченка М.І.

11 травня 1929 р.

2

884.

Те саме Галагана А.І.

12 травня 1929 р.

2

885.

Те саме Галагана Ф.В.; список осіб по
Арнаутській сільраді, які мали право
на соціальне забезпечення

12 травня 1929 р.

4

886.

Те саме Горя Я.М.

09 травня 1929 р.

3

887.

Те саме Даценка Г.К.

1929 р.

2

888.

Те саме Дяченка І.Г.

09 травня 1929 р.

3

889.

Те саме Журавльової П.Ф.

11 травня 1929 р.

2

890.

Те саме Кірпи Ф.І.

1929 р.

2

891.

Те саме Клименка І.Л.

09 травня 1929 р.

3

892.

Те саме Ковальської А.Р.

09 травня 1929 р.

3

893.

Те саме Кривича К.М.

09 травня 1929 р.

3

894.

Те саме Кудрявченка М.С.

09 травня 1929 р.

3

895.

Те саме Кудрявченка С.А.

09 травня 1929 р.

3

896.

Те саме Латій М.М.

11 травня 1929 р.

2

897.

Те саме Маринченка М.З.

09 травня 1929 р.

3

898.

Те саме Мироненка Є.М.

11 травня 1929 р.

2

899.

Те саме Неделько Д.В.

22 квітня
09 травня 1929 р.

3

900.

Те саме Олексієнко М.С.

1929 р.

2

901.

Те саме Попенко М.Ф.

1929 р.

2

902.

Те саме Разборського Є.К.

09 травня 1929 р.

3

903.

Те саме Разборського П.К.

09 травня 1929 р.

3

904.

Те саме Сардарія М.Ф.

11 травня 1929 р.

2

1

2

3

4

5

905.

Особова справа Спилока К.К.

1929 р.

2

906.

Те саме Тарнавського Ф.С.

11 травня 1929 р.

3

907.

Те саме Тищенко А.К.

10 травня 1929 р.

2

908.

Те саме Фесенко Н.Є.

10 травня 1929 р.

2

909.

Те саме Хапцоваровой І.Ф.

05 квітня
09 травня 1929 р.

2

910.

Те саме Чернишова Ф.П.

10 квітня
09 травня 1929 р.

3

911.

Те саме Чіхуна І.С.

09 травня 1929 р.

2

912.

Те саме Чіхуна П.І.

10 травня 1929 р.

2

Особові справи інвалідів по
Посад-Покровській сільраді
913.

Особова справа Андрієвської П.Т.

27 квітня 1929 р.

1

914.

Те саме Данилевської П.В.

27 квітня 1929 р.

2

915.

Те саме Глушкова І.П., Глушкової
О.Й., Яблуновського А.Ф.

27 квітня 1929 р.

4

916.

Те саме Глушкова Я.Г.

27 квітня 1929 р.

1

917.

Те саме Грищука Л.М.

27 квітня 1929 р.

3

918.

Те саме Іваськевича Т.Й.

23 квітня
27 квітня 1927 р.

8

919.

Те саме Кіселенко П.М.

04 квітня
27 квітня 1929 р.

2

920

Те саме Клімова Ф.Г.

23 квітня
27 квітня 1929 р.

8

921.

Те саме Кравченка І.С.

27 квітня 1929 р.

2

922.

Те саме Лебеденка Ф.Я.

04 квітня
27 квітня 1929 р.

2

923.

Те саме Мартового В.П.

18 травня 1927 р.
27 квітня 1929 р.

2

924.

Те саме Мартового С.П.

27 квітня 1929 р.

2

925.

Те саме Наумова Д.Я.

27 квітня 1929 р.

2

1

2

3

4

5

926.

Особова справа Пастушенко М.С.

27 квітня 1929 р.

2

927.

Те саме Пастушенка Ф.М.

18 квітня
27 квітня 1929 р.

2

928.

Те саме Петренка М.М.

20 червня 1927 р.
27 квітня 1929 р.

2

929.

Те саме Петриєнка І.А.

20 квітня
01 липня 1929 р.

3

930.

Те саме Петриєнко І.І.

27 квітня 1929 р.

1

931.

Те саме Рибки В.Є.

17 квітня
27 квітня 1929 р.

2

932.

Те саме Слісаревського М.Ф.

27 квітня 1929 р.

2

933.

Те саме Слісаревського Ф.Я.

27 квітня 1929 р.

2

934.

Те саме Суслова А.А.

27 квітня 1929 р.

2

935.

Те саме Таточенка Л.Т.

27 квітня 1929 р.

2

936.

Те саме Тимошевської М.Л.

27 квітня 1929 р.

1

937.

Те саме Ткаченко М.А.

27 квітня 1929 р.

1

938.

Те саме Чігріна С.М.

27 квітня 1929 р.

1

939.

Те саме Шкабар Є.Ф.

17 квітня
11 червня 1929 р.

2

940.

Те саме Шкоди К.А.

07 квітня
18 квітня 1929 р.

2

941.

Те саме Якименка П.П.

20 квітня
27 квітня 1929 р.

2

942.

Те саме Яковлева К.І.

10 квітня
27 квітня 1929 р.

2

943.

Те саме Яцковського А.К.

15 вересня 1928 р.
27 квітня 1929 р.

2

1930 рік
Секретаріат
944.

Резолюції до доповідей, доповіді
Української регіональної філії та
окружного відділення ТЗЄТу;
протоколи засідань районної комісії
допомоги колгоспникам-наймитам

11 січня
11 серпня 1930 р.

226

1

2

3

4

945.

Постанова колегії окружної робітничо- 24 лютого
селянської
інспекції
про 17 квітня 1930 р.
«двадцятипʹятитисячників»; звіт про
роботу за 1929/30 рік; зведення про
роботу Кисилівської сільради

65

946.

Циркуляр, положення, інструкція 14 січня
Херсонської
сільськогосподарської 01 жовтня 1930 р.
кредитної спілки «Кредитспілка»;
листування
з
сільрадами
про
фінансово-господарську
діяльність,
рух кадрів

325

947.

Протоколи засідань правління
районної колгоспної спілки

14

948.

Документи (протоколи, відомості, 06 січня
листування, списки) про забезпечення 06 вересня 1930 р.
борошном працівників державних
установ, незаможників і наймитів

294

949.

Документи (циркуляри, акти, рапорти,
листування) про шляхове будівництво

79

950.

Листування з окрвиконкомом та 15 лютого
сільрадами про виконання плану 13 липня 1930 р.
хлібозаготівлі,
перерахування
сільгоспподатку. розгляд скарг, заяв
громадян; список службовців

80

951.

Листування
з
сільрадами
про 19 січня
заготівлю
сільгосппродукції, 23 серпня 1930 р.
оформлення кредитів колективним
господарствам
для
придбання
сільгосптехніки,
сплату податків,
перевірку заяв, скарг громадян

471

952.

Журнал обліку виконання виробничих
завдань

02 липня
10 вересня 18930 р.

44

953.

Журнал реєстрації відряджень
працівників

1926 р.

15

954.

Протоколи сходів громадян, засідань
пленумів, президій сільрад

04 січня
27 вересня 1930 р.

10

955.

Те саме

05 січня
19 травня 1930 р.

54

956.

Те саме Антоновської сільради

14 лютого
14 вересня 1930 р.

32

30 червня
04 серпня 1930 р.

16 січня
12 серпня 1930 р.

5

1

2

3

4

5

957.

Протоколи сходів громадян, засідань
пленуму, президії Арнаутської
сільради

28 січня
07 вересня 1930 р.

14

958.

Те саме Білозерської

05 січня
11 липня 1930 р.

55

959.

Те саме Зеленівської

08 лютого
26 лютого 1930 р.

34

960.

Те саме Кисилівської

01 січня
06 вересня 1930 р.

58

961.

Те саме Кізомиської

08 січня
18 серпня 1930 р.

55

962.

Те саме Кіндійської

06 березня
16 вересня 1930 р.

76

963.

Те саме Надєждівської

20 січня
17 квітня 1930 р.

34

964.

Те саме Микільської

05 січня
04 червня 1930 р.

49

965.

Те саме Понятівської

18 січня
17 серпня 1930 р.

22

966.

Те саме Посад-Покровської

04 січня
12 вересня 1930 р.

52

967.

Те саме та Роксандрівської

04 січня
23 липня 1930 р.

127

968.

Те саме Садівської

05 січня
05 квітня 1930 р.

34

969.

Те саме Станіславської

05 січня
23 серпня 1930 р.

89

970.

Те саме Токарівської

10 лютого
12 серпня 1930 р.

46

971.

Те саме Федорівської

26 січня
25 серпня 1930 р.

35

972.

Те саме Цареводарської

16 лютого
05 вересня 1930 р.

5

973.

Те саме Чорнобаївської

29 січня
30 вересня 1930 р.

60

1

2

3

4

974.

Протоколи сходів громадян, засідань
пленуму, президії Широкобалківської
сільради

01 січня
03 серпня 1930 р.

94

975.

Те саме Шкурино-Загорянівської

16 січня
05 вересня 1930 р.

40

Земельний відділ
976.

Витяг з протоколу засідання президії 05 лютого
окрвиконкому про агрозоомінімум; 15 червня 1930 р.
листування з військовим комісаром Іго понтонного полку про направлення
червоноармійців в колгоспи

35

977.

Акти конфіскації майна розкуркулених 06 лютого
08 лютого 1930 р.

16

978.

Те саме

07 лютого
03 травня 1930 р.

105

979.

Акти
обстеження
колишніх 18 січня
куркульських господарств; документи 28 серпня 1930 р.
(протоколи, акти, списки, креслення)
про
землевпорядкування
по
Кисилівській сільраді

27

980.

Документи (протоколи, статути, заяви) 12 лютого
про організацію ТСОЗу «Спільна 22 червня 1930 р.
думка» Антонівської сільради

22

981.

Те саме сільгоспартілі ім. Кагановича
Надєждівської сільради

30 січня
06 квітня 1930 р.

34

982.

Документи (протоколи, акти, списки,
креслення) про землевпорядкування
по Антонівській сільраді

22 лютого 1930 р.
14 березня 1931 р.

36

983.

Те саме Зеленівській

11 квітня
14 серпня 1930 р.

31

984.

Те саме Кізомиській

25 квітня
19 червня 1930 р.

38

985.

Те саме Кіндійської

27 лютого
24 червня 1930 р.

36

986.

Те саме

21 жовтня
25 листопада 1930 р.

12

987.

Те саме Музиківській

28 лютого
06 листопада 1930 р.

28

5

1
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3

4

988.

Документи (протоколи, акти, списки,
креслення) про землевпорядкування
Надєждівській сільраді

14 лютого
31 липня 1930 р.

23

989.

Те саме Понятовської

27 січня
09 червня 1930 р.

27

990.

Те саме Роксандрівської

05 січня
10 липня 1930 р.

44

991.

Те саме Токарівської

11 травня
09 липня 1930 р.

18

992.

Те саме Федорівської

10 лютого
09 квітня 1930 р.

27

993.

Листування
з
окрземвідділом. 06 січня
сільрадами про проведення польових 13 грудня 1930 р.
робіт, боротьбу з куркулями

129

Фінансовий відділ
994.

Циркуляри Наркомату фінансів УСРР, 05 березня
підписні листи
про реалізацію 28 червня 1930 р.
облігацій
державної
позики
індустріалізації країни

56

995.

Звіти про фінансово-господарську
діяльність та товарообіг Кисилівських
споживчого
та
кооперативного
товариств і їх філій за 1928-1930 роки

41

996.

Те саме Музиківських

31

997.

Листування з окрвиконкомом з 28 лютого
фінансово-господарчих питань; список 13 липня 1930 р.
нетрудових господарств, майно яких
було передано до радгоспу ім. Косіора

87

Податкова комісія
998.

Протоколи
засідань
податкової 30 липня 1930 р.
облікової комісії, списки платників 12 липня 1931 р.
податків Антонівській сільраді

22

999.

Протоколи
засідань
податкової 03 липня
облікової
комісії, акти виявлення 04 серпня 1930 р.
об`єктів
оподаткування,
списки
платників податків Богородицькій
сільраді

37

5

є документи
за 1929 рік

1

2

3

4

1000.

Протоколи
засідань
податкової 21 червня
облікової
комісії, акти виявлення 07 серпня 1930 р.
об`єктів
оподаткування,
списки
платників податків по Зеленівській
сільраді

31

1001.

Те саме Кисилівської

17 червня
19 червня 1930 р.

32

1002.

Те саме по Кізомиській

26 червня
19 серпня 1930 р.

68

1003.

Те саме Кіндійської

08 липня
19 вересня 1930 р.

59

1004.

Те саме Микільської

26 липня
21 вересня 1930 р.

28

1005.

Те саме Музиківської

29 липня
19 серпня 1930 р.

56

1006.

Те саме по Надєждівській

05 травня
19 листопада 1930 р.

59

1007.

Те саме Понятівської

02 червня
11 вересня 1930 р.

36

1008.

Те саме по Посад-Покровській

06 червня
29 червня 1930 р.

49

1009.

Те саме по Роксандрівській

14 травня
31 серпня 1930 р.

59

1010.

Те саме по Садівській

05 червня
01 серпня 1930 р.

41

1011.

Те саме Станіславської

07 травня
23 серпня 1930 р.

85

1012.

Те саме Токарівської сільради

13 травня
01 серпня 1930 р.

47

1013.

Те саме Федорівської

11 січня
21 серпня 1930 р.

38

1014.

Те саме по Цареводарській

27 травня
12 вересня 1930 р.

59

1015.

Те саме Чонобаївської

18 травня
30 серпня 1930 р.

55

5

1

2

3

4

5

1016.

Протоколи
засідань
податкової 07 липня
облікової
комісії, акти виявлення 01 вересня 1930 р.
об`єктів
оподаткування,
списки
платників
податків
по
Широкобалківській сільраді

42

1017.

Те саме по Шкурино-Загорянівській

08 липня
23 серпня 1930 р.

49

1018.

Списки членів районної податкової та
сільських облікових комісій по
сільрадах

26 квітня
07 червня 1930 р.

29

1931 рік
Земельний відділ
1019.

Протоколи
засідань
президій 03 березня
Арнаутської та Надєждівської сільрад 22 березня 1931 р.
про землеустрій радгоспу «Радянська
земля»; схеми землекористування,
списки членів артілей «Перемога» та
ім. К. Маркса Надєждівської сільради

15

1933 рік
Земельний відділ
1020.

Акт, експлікація, схема озимих посівів
с. Станіслав

10 травня
18 травня 1933 р.

6

В даний опис внесено 1020 (тисяча двадцять справ) справа з № 1 до № 1020.
Головний спеціаліст

О.М. Крючкова

