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№ 

з/п 
Заголовок справи 

Крайні 

дати 

Кіль-

кість 

арку-

шів 

Приміт- 

ка 

1 2 3 4 5 

     

 1923 рік 

 

   

1 Постанова Одеського губвиконкому  

про відпустки, тарифні угоди 

Херсонського повітвиконкому 

з повітовим відділом профспілки, 

Херсонського окрвиконкому  

з окрпрофбюро; листування з окружним 

відділенням профспілки про допомогу 

працівникам, збір пожертвувань, 

вивчення української мови; заяви  

членів профспілки; норми спецодягу  

 

02 липня  

1922 р. 

29 квітня  

1924 р. 

153  

2 Протоколи загальних зборів об'єднаного 

місцевкому окружних установ, засідань 

місцевкому, культкомісії, комісії  

з охорони праці, загальних зборів 

молоді окрвиконкому; доповідь  

про стан бібліотеки Червоного куточка, 

список книг 

  

28 серпня 

1923 р. 

28 листопада 

1924 р. 

82  

3 Оголошення місцевкому про збори, 

засідання, масові заходи 

25 січня 1923 р. 

29 квітня  

1924 р. 

 

66  

4 Списки, відомості сплати профвнесків 

по об'єднаному місцевкому; списки 

працівників окрвиконкому – членів 

інших профспілок; розписки  

в отриманні грошей від місцевкому  

за спектакль на користь Повітрофлоту 

 

серпень 1923 р. 

03 травня  

1924 р. 

98  



 1924 рік 

 

   

5 Протоколи 4-ї окружної конференції 

профспілки, засідань пленуму, 

правління, циркуляри, план, звіт 

Херсонського окружного відділення 

профспілки, листування з ним про 

роботу 

 

29 квітня 

29 жовтня  

1924 р. 

136  

6 Циркуляри Херсонського окружного 

відділення профспілки, звернення 

місцевкому; протоколи засідань 

культкомісії, загальних зборів 

некваліфікованої молоді окрвиконкому; 

план роботи культкомісії на жовтень-

грудень 1924 року 

 

13 вересня 

1924 р. 

10 січня  

1925 р. 

40  

7 Протоколи засідань правління, 

циркуляри Херсонського відділення 

профспілки, листування з ним  

про членські внески і відрахування  

до радянських фондів, проведення 

українізації апарату; доповіді про 

роботу раймісцевкомів профспілки; 

оголошення про збори і засідання;  

акт перевірки роздачі працівникам 

тютюну, списки на отримання цигарок  

у кредит 

 

05 травня 

25 грудня  

1924 р. 

107  

8 Протоколи загальних зборів об'єднаного 

місцевкому окружних установ, 

працівників окрвиконкому, членів 

осередку «Друзі дітей»; акт ревізії 

діяльності місцевкому 

 

12 квітня 

13 вересня  

1924 р. 

14  

9 Плани роботи, анкета місцевкому; 

витяги з протоколів, довідки, 

посвідчення членів профспілки; 

листування з комунальними  

і заготівельними установами  

про матеріальну допомогу працівникам 

 

29 квітня 

28 листопада 

1924 р. 

105  

10 Бюлетень ЦК МОДР, положення, 

інструкції про організацію осередків; 

план, доповідь, листування з 

Херсонським окружним відділенням 

МОДР про роботу, списки членів 

осередку МОДР при окрвиконкомі 

 

14 травня 

листопад  

1924 р. 

48  



11 Статистичні відомості про склад і 

зарплату працівників, картки 

термінового обліку; список членів 

місцевкому 

 

06 грудня  

1924 р. 

09 вересня  

1925 р. 

42  

 1925 рік 

 

   

12 Протокол 5-ї окружної конференції 

профспілки, наради економічних 

комісій Херсонського окружного 

відділення профспілки; витяги з 

протоколів засідань, плани, звіти, 

листування про роботу і перевибори 

місцевкому; оголошення про збори, 

засідання; заяви членів профспілки 

 

07 січня 

23 вересня  

1925 р. 

417 є протокол 

засідання 

правління 

окружного 

відділення 

профспілки 

від 

24.12.1924 

13 Протоколи 6-го окружного з’їзду, 

окружних нарад, засідань правління, 

циркуляри Херсонського окружного 

відділення профспілки 

 

14 вересня 

25 грудня  

1925 р. 

96  

14 Протоколи загальних зборів  

працівників окрвиконкому, доповідь 

про перевибори складу місцевкому, 

наказ працівників новообраному складу 

 

05 лютого 

15 вересня  

1925 р. 

20  

15 Протоколи, витяги з протоколів 

спільних засідань місцевкому  

з делегатами окрвиконкому; 

оголошення про збори, засідання 

 

05 жовтня 

28 грудня  

1925 р. 

88  

16 Протоколи засідань, плани, звіти, 

доповіді про роботу, акт ревізії 

діловодства і фінансової частини 

місцевкому 

 

06 січня 

25 вересня  

1925 р. 

96  

17 Протоколи засідань, звітна доповідь,  

акт ревізії діяльності місцевкому;  

звіти про роботу комісій; заяви членів 

 

10 грудня  

1925 р. 

16 грудня  

1926 р. 

136  

18 Протоколи, витяги з протоколів засідань 

розціночно-конфліктної комісії, заяви 

працівників 

 

02 липня 

01 грудня  

1925 р. 

23  

19 Циркуляр Херсонського окружкому 

МОДР, списки, відомості сплати 

членських внесків членів осередку 

МОДР при окрвиконкомі 

 

27 січня 

22 грудня  

1925 р.  

29  



20 Положення, тези про перспективи 

роботи осередків «Друзі дітей»; 

протокол об'єднаного засідання 

осередків «Друзі дітей» окрвиконкому  

і окружного земельного управління; 

квитанції, відомості сплати членських 

внесків працівниками обох установ 

 

24 січня  

07 квітня  

1925 р. 

20  

21 Циркуляри Херсонської окружної 

комісії допомоги дітям, резолюції  

3-ї Херсонської міської конференції 

осередків «Друзі дітей», тези доповіді 

про історію осередків у Херсонському 

окрузі; відомості сплати членських 

внесків працівниками окрвиконкому  

і окружного земельного управління 

 

01 березня 

23 листопада 

1925 р. 

27  

 1926 рік 

 

   

22 Циркуляри, протоколи засідань, плани, 

звіти про роботу правління 

Херсонського окружного відділення 

профспілки, висновки по обстеженню 

райкомів і місцевкомів; результати 

районних конференцій профспілки; 

звітна доповідь місцевкому 

окрвиконкому 

 

05 січня 1926 р. 

11 січня 1927 р. 

375  

23 Протоколи загальних зборів 

працівників, засідань місцевкому, 

культкомісії, плани, звіти про роботу 

культкомісії; список бажаючих 

вступити до гуртків 

 

15 листопада 

1926 р. 

16 грудня  

1927 р. 

115  

24 Список працівників і посад 

окрвиконкому з окладами; звіт про 

роботу культкомісії за жовтень 1925 – 

березень 1926 року; список членів 

культкомісії  

 

15 квітня 

04 листопада 

1926 р. 

 

16  

25 Протоколи засідань, плани, звіти про 

роботу комісії з охорони праці; акт 

обстеження розміщення працівників 

окрвиконкому в новій будівлі, заяви про 

покращення умов праці; графіки 

відпусток працівників окрвиконкому 

 

 

 

10 травня 

20 грудня  

1926 р. 

24  



26 Оголошення про збори і засідання, 

підписні листи на періодичну пресу; 

заяви, посвідчення працівників 

окрвиконкому 

 

12 січня 

20 грудня  

1926 р. 

233  

27 Інструкція по збиранню членських 

внесків; квартальні, місячні кошториси 

прибутків і видатків місцевкому; 

відомості сплати і заборгованості  

по членських внесках 

 

1926 р. 92  

 1927 рік 

 

   

28 Накази по секретаріату окрвиконкому  

з кадрових питань; колективний 

договір; календарі видачі пенсій  

і допомоги; оголошення про збори  

і засідання; заяви, посвідчення 

працівників 

 

10 грудня  

1927 р. 

21 грудня  

1928 р. 

202  

29 Циркуляри, протоколи засідань 

правління, плани роботи, висновки 

Херсонського окружного відділення 

профспілки по обстеженню 

місцевкомів, листування з ним про 

роботу 

 

04 січня 

27 грудня  

1927 р. 

228  

30 Колективний договір; правила 

внутрішнього розпорядку для 

працівників окрвиконкому, інструкція 

про організацію роботи машинного 

бюро; протоколи засідань, плани, звіти, 

листування про роботу комісії  

з охорони праці; акти огляду санітарно-

гігієнічного стану приміщень; графіки 

відпусток, календар розподілу місць  

у Будинку відпочинку для працівників 

радянських установ м. Херсон 

 

18 січня 1927 р. 

24 січня 1928 р. 

68  

31 Протоколи засідань економічної комісії, 

підкомісії по обстеженню структури і 

штатів окрвиконкому; висновки 

підкомісії по розширенню прав 

місцевих органів влади; пропозиції по 

раціоналізації роботи апарату 

окрвиконкому; висновки по 

обстеженню технічної роботи 

Херсонської міськради 

 

11 квітня  

1927 р. 

14 березня  

1928 р. 

93  



Анотація: у протоколах підкомісії 

йдеться про реорганізацію окружних 

відділів місцевої промисловості, 

місцевого господарства, підвідділу 

місцевих фінансів, інспектур народної 

освіти, охорони здоров’я, 

соцзабезпечення 

 

32 Протоколи засідань, плани, звіти, 

листування про роботу культкомісії 

 

06 січня 

27 жовтня  

1927 р. 

28 є копія 

документа за 

26.12.1926 

 1928 рік 

 

   

33 Циркуляри, протоколи засідань 

правління, плани роботи Херсонського 

окружного відділення профспілки, 

листування з ним про роботу; висновки 

по обстеженню райкомів; протокол 

Херсонської міської конференції 

місцевкомів; колективний договір 

 

03 січня 

21 грудня  

1928 р. 

311 є протокол 

засідання 

правління 

окружного 

відділення 

профспілки 

від 

28.12.1927 

34 Циркуляри, оголошення Херсонського 

окружного відділення профспілки; 

протоколи засідань, плани роботи 

культкомісії, кошторис видатків на 

культроботу на ІІ півріччя 1928 року 

 

28 січня 

30 жовтня  

1928 р. 

70  

35 Протоколи засідань, плани роботи 

комісії з охорони праці, акти  

обстеження умов праці; заяви 

працівників 

 

20 лютого 

17 грудня  

1928 р. 

67  

36 Циркуляри Херсонського окружного 

правління товариства Культурної 

змички міста з селом, протоколи 

засідань, плани роботи бюро осередку 

культзмички при місцевкомі, підписні 

листи для проведення осінньої посівної 

кампанії в підшефному селі Федорівка 

 

18 липня  

1928 р. 

12 січня 1929 р. 

81  

 1929 рік 

 

   

37 Директивний лист ВУРПС «Орабочим 

советский апарат»; протоколи засідань, 

плани роботи економкомісії; посадові 

обов'язки працівників окрвиконкому, 

окружного архівного управління 

 

 

07 жовтня  

1929 р. 

14 січня 1930 р. 

80+16  



38 Положення та інструкції постійним 

комісіям сприяння державному  

кредиту і ощадній справі; циркуляри, 

витяги з протоколів засідань 

Херсонської окрпрофради, окружного 

відділення профспілки про участь  

у 3-й позиці індустріалізації 

 

08 червня 

30 вересня  

1929 р. 

26  

39 Інструкція окрпрофбюро про порядок 

перевиборів місцевкомів; накази  

по секретаріату окрвиконкому  

з кадрових питань; заяви працівників; 

витяг з наказу Херсонської міськради 

про перехід на безперервний робочий 

тиждень 

 

24 лютого 

25 квітня  

1929 р. 

123  

40 Накази по секретаріату окрвиконкому  

з кадрових питань; список працівників 

окружних виконкому, архівного 

управління, планової комісії, інспектури 

соцзабезпечення, РСІ, Херсонської 

міськради 

 

31 жовтня  

1929 р. 

18 травня  

1930 р. 

52  

41 Протоколи засідань місцевкому 03 січня  

25 грудня  

1929 р. 

 

46  

42 Протоколи загальних зборів  

працівників окружного статистичного 

бюро 

27 квітня  

1929 р. 

квітень 1930 р. 

 

45  

43 Протоколи засідань місцевкому 

окружного статистичного бюро 

11 травня  

1929 р. 

19 квітня  

1930 р. 

 

14  

44 Договір про соцзмагання з 

Миколаївським окрвиконкомом, 

протоколи засідань економкомісії 

 

Анотація: є протокол засідання 

Бериславського райвиконкому  

від 16 липня 1930 р. 

 

14 вересня 

09 листопада 

1929 р. 

32  

45 Умови соцзмагання між Херсонським і 

Миколаївським окружними 

відділеннями профспілки; плани роботи 

економкомісії, осередку культзмички 

місцевкому; списки, підписні листи, 

26 жовтня  

1929 р. 

04 лютого  

1930 р. 

46  



талони працівників окрвиконкому  

і окрстатбюро на облігації Державної 

позики індустріалізації, Селянської 

позики 

 

46 Колективний договір; протокол 

засідання, план роботи комісії  

з охорони праці, відомості  

про забезпечення спецодягом;  

заяви працівників 

 

29 січня 

29 липня  

1929 р. 

61  

47 Колективний договір, протоколи 

засідань комісії по перевірці його 

виконання, комісії з охорони праці; 

графік відпусток, календар розподілу 

місць у Будинку відпочинку для 

працівників радянських установ  

м. Херсон, заяви про надання місця 

 

30 квітня  

1929 р. 

15 квітня  

1930 р. 

39  

48 Протоколи засідань, план роботи 

економкомісії 

18 травня  

1929 р. 

29 квітня  

1930 р. 

 

28  

49 Протоколи загальних зборів членів, 

плани, доповіді, листування про роботу 

шефського осередку культзмички; план 

роботи Федорівської хати-читальні 

 

Анотація: є рекламний список 

історико-революційної бібліотеки 

Всеукраїнської ради Товариства 

політкаторжан і засланців 

 

квітень 1929 р. 

09 червня  

1930 р. 

37  

50 Протоколи засідань розціночно-

конфліктної комісії, заяви працівників, 

графіки відпусток 

 

07 січня 1929 р. 

15 травня  

1930 р. 

37 є заява від 

28.12.1928 

51 Протоколи засідань розціночно-

конфліктної комісії; посадові обов'язки 

бухгалтера, правила внутрішнього 

розпорядку окружного архівного 

управління; заяви працівників 

 

18 березня 

01 грудня  

1929 р. 

37  

 1930 рік 

 

   

52 Циркуляри ВУЦК і Херсонського 

окружного відділення профспілки про 

проведення Декади індустріалізації, 

31 травня 

19 серпня 

1930 р. 

69  



організацію екскурсій; список установ 

м. Херсон – шефів над районами 

Херсонського округу; списки 

працівників окрвиконкому на участь  

у вантажних роботах у Херсонському 

порту 

 

53 Циркуляри Херсонської окрпрофради, 

окружного відділення профспілки, 

протоколи засідань розціночно-

конфліктної комісії, заяви працівників 

 

26 травня 

22 серпня  

1930 р. 

45  

54 Циркуляри, витяг з протоколу засідання 

правління Херсонського окружного 

відділення профспілки   

про перевибори низових профспілкових 

осередків; заяви працівників про 

надання місць  Будинку відпочинку; 

список працівників окрстатбюро 

 

06 квітня 

12 травня  

1930 р. 

24  

55 План роботи Херсонського окружного 

відділення профспілки на ІІ півріччя 

1930 року; наказ працівників 

новообраному складу місцевкому 

 

22 травня 

02 серпня  

1930 р. 

23  

56 Протоколи засідань місцевкому 

 

30 січня 

28 квітня  

1930 р. 

 

3  

57 Протоколи спільних засідань 

місцевкому з профактивом 

24 травня 

31 серпня  

1930 р. 

 

37  

58 Списки працівників окрвиконкому, 

окрторгвідділу, окружної планової 

комісії; посвідчення працівників 

окрвиконкому 

 

13 червня 

17 серпня  

1930 р. 

13  

 

Разом до опису внесено 58 (п’ятдесят вісім) справ з № 1 по № 58. 

 

Укладач опису         Ю.О.Коник 

2018 рік 

 


