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ФОНД № Р-169
ОПИС № 1
справ постійного зберігання
за 1923-1930 роки

Передмова
до опису № 1 фонду Р-169
Херсонський виконавчий комітет районної ради
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів
Документи фонду надійшли на державне зберігання у 1930 р.
Херсонський райвиконком було створено відповідно до постанови
ВУЦВК від 7 березня 1923 року на базі скасованих волосних виконкомів;
Музиківського, Білозерського, Станіславського, Посадо-Покровського,
Микільського.1
Підпорядковувався
окрвиконкому.
Виконував
адміністративну,
виконавчу,
розпорядчу
функції.
Мав
відділи
адміністративний, фінансовий, земельний, військовий, народної освіти,
соціального забезпечення.
Райвиконком працював за планом, затвердженим окружним
виконкомом. Пленуми проводились один раз в квартал, сесії − щомісячно.
Розширені пленуми та сесії проходили в селах. Також по селах раз на місяць
мали відбуватися засідання президії, які взагалі проводились згідно
розробленому плану.
На 1925 рік налічувалось 17 членів райвиконкому. Президія
складалась з 5 чоловік: голови та завідуючих відділів виконкому і секретаря
районної партійної організації.2
За документами фонду райвиконком складався з відділів:
1. Секретаріат
2. Адміністративний
3. Земельний
4. Фінансовий (у складі - податкова комісія)
5. Культури
6. Народної освіти
7. Охорони здоров’я
8. Військовий
9. Соціального забезпечення (у складі - комісія допомоги дітям)
Херсонському райвиконкому підпорядковувались на 1924 рік 18
сільрад, які об’єднували 86 населених пунктів: 41 село, 8 поселень, 16
хуторів.3 Це сільради:
1. Антонівська
2. Арнаутська
3. Білозерська
4. Зеленівська
5. Киселівка
6. Кізомиська
7. Кіндійська
8. Микільська
9. Музиківська
10. Покровська
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11. Понятовська
12. Роксандрівська
13. Станіславська
14. Федорівська
15. Цареводарська
16. Чорнобаївська
17. Широкобалківська
18. Шкурино-Загорянівська
В 1926 р. до цього списку додалось ще 2 сільради: Надеждівська та
Токарівська4, а ще через рік - Садівська5.
Фонд містить такі види документів: постанови ВУЦВК та РНК УССР,
циркуляри, накази, інструкції окружного та районного виконкомів,
протоколи засідань пленумів, президій, комісій, секцій окружного,
районного, сільських виконкомів, КНС, сходів громадян; плани, звіти,
статистичні зведення, відомості про роботу райвиконкому та сільрад,
доповіді, відомості, листування про проведення сільськогосподарських робіт,
землеустрою, хлібозаготівлі,
порядок розрахунку та сплату податків,
надання насіннєвої позики, стан та роботу сільських шкіл, медичних,
ветеринарних закладів, сільбудів, хат-читален, ліквідацію неписьменності,
облік військовозобов’язаних, проведення допризовної підготовки, звіти про
фінансово-господарську діяльність, довідки, заяви, списки, посвідчення
громадян.
В 2017 р. опис було удосконалено: уточнено заголовки та крайні дати
справ. В підсумку фонд складається з 1020 справ за 1922-1930 роки (у фонді
відклалися документи за 1931, 1933 роки). Справи систематизовано за
хронологічно-структурним принципом.
Головний спеціаліст
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