ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вересень 1944 р. – червень 1953 р.
Уповноважений Народного Комісаріату, з 1946 р. Міністерства
заготівель СРСР по Херсонській області
червень – грудень 1953 р.
Калінінське районне управління сільського господарства і заготівель
січень 1954 р. – 1956 р.
Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Херсонській області

вересень 1944 р. – червень 1953 р.
УПОВНОВАЖЕНИЙ НАРКОМАТУ, З 1946 р. МІНІСТЕРСТВА ЗАГОТІВЕЛЬ
СРСР ПО КАЛІНІНСЬКОМУ РАЙОНУ (РАЙУПОВМІНЗАГ)
червень – грудень 1953 р.
ВІДДІЛ ЗАГОТІВЕЛЬ КАЛІНІНСЬКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ЗАГОТІВЕЛЬ
січень 1954 р. – 1956 р.
УПОВНОВАЖЕНИЙ МІНІСТЕРСТВА ЗАГОТІВЕЛЬ СРСР ПО
КАЛІНІНСЬКОМУ РАЙОНУ (РАЙУПОВМІНЗАГ)
с. Калінінське
Калінінського району
Херсонської області

Фонд Р-2442
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1944-1956 роки

Перевідна таблиця
до опису № 1 фонду Р-2442
старий №
справи
1
2
3
4
5
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
36
37
50
51
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
74
75
77
78

новий №
справи
1
2
22
3
4
5
60
6
7
8
9
13
11
10
12
15
16
19
18
17
20
14
21
37
30
23
31
26
39
25
35
24
32
33
29
27
34
36
38
28
49
42
43

старий №
справи
79
80
81
82
84
85
86
89
100
105
106
107
108
109
113
114
115

новий №
справи
40
44
45
41
47
56
48
53
52
50
46
51
54
55
57
58
59

УПОВНОВАЖЕНИЙ МІНІСТЕРСТВА ЗАГОТІВЕЛЬ СРСР
ПО КАЛІНІНСЬКОМУ РАЙОНУ
Фонд Р-2442
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1944-1956 роки
№
з/п

Заголовок справ

Крайні
дати

1

2

3

Кількість
аркушів
4

Примітка
5

1944-1945 роки
1

Накази по управлінню Уповноваженого
по району

15 вересня
1944 р.
02 листопада
1945 р.

16

07 травня
30 грудня 1946 р.

16

1946 рік
2

Накази по управлінню Уповноваженого
по району

див. спр.
№ 22

Звітні відомості про земельні угіддя
колгоспів
1947 рік
3

Накази по управлінню Уповноваженого
по району

31 грудня 1946 р.
23 листопада
1947 р.

19

див. спр.
№ 22

Звітні відомості про земельні угіддя
колгоспів
4

Штатний розпис, кошторис видатків на
1947 рік, відомості на видачу заробітної
плати працівникам

січень
грудень 1947 р.

63

22 січня
28 грудня 1948 р.

20

1948 рік
5

Накази по управлінню Уповноваженого
по району
Звітні відомості про земельні угіддя
колгоспів

див. спр.
№ 22

6

Відомості на видачу заробітної плати
працівникам

вересень
листопад 1948 р.

20

06 листопада
30 грудня 1949 р.

20

1949 рік
7

Накази по управлінню Уповноваженого
по району

див. спр.
№ 22

Звітні відомості про земельні угіддя
колгоспів
8

Відомості на видачу заробітної плати
працівникам

грудень 1948 р.
березень 1949 р.

9

9

Відомості на видачу заробітної плати
і доплат працівникам

березень
грудень 1949 р.

53

1950 рік
10

Інструкція Міністерства заготівель СРСР
06 січня
про порядок обрахування обов’язкових
26 грудня 1950 р.
поставок сільгосппродукції колгоспами,
накази, циркуляри Уповноважених
по області і району, відомості
нарахування обов’язкових поставок
по колгоспах на 1950 рік; відомості
про розселення переселенців по колгоспах

134

11

Постанови, рішення обласної і районної
рад, накази, циркуляри Уповноважених
по області і району, плани заготівель
по видах продукції і здавальниках

50

12

Циркуляри Уповноваженого по області,
звіти, статзвіти, відомості про вручені
зобов’язання на державні поставки
сільгосппродукції за 1950 рік

13

Накази Уповноваженого по району

14

Інструкції по складанню звітності,
бланки звітних форм за 1950 рік

15

Звіти, зведення про виконання
обов’язкових поставок по колгоспах
та індивідуальному сектору за 1950 рік;
списки індивідуальних господарствздавальників

07 січня
30 вересня 1950 р.

47

23 січня 1950 р.
02 червня 1951 р.

39

37

див. спр.
№ 22

Звітні відомості про земельні угіддя
колгоспів
16

Відомості на видачу заробітної плати
і доплат працівникам

грудень 1949 р.
листопад 1950 р.

94

1951 рік
17

Рішення Херсонського обласного,
30 грудня 1950 р.
Калінінського районного виконкомів
05 січня 1952 р.
про встановлення диференційованих норм
обов’язкових поставок, зміну соціальних
груп індивідуальних господарств;
циркуляри Уповноважених по області
і району, відомості нарахування
обов’язкових поставок по колгоспах;
економічні показники, відомості про
земельні площі по колгоспах на 1951 рік

113

18

Постанови обласної і районної рад,
накази, циркуляри Уповноважених
по області і району, плани, завдання
заготівель по видах продукції
і здавальниках на 1951 рік

04 січня
25 грудня 1951 р.

51

19

Накази Уповноваженого по району

22 травня 29
липня 1951 р.

21

20

Заключні звіти, статзвіти, відомості
про вручені зобов’язання, виконання
обов’язкових поставок по колгоспах
та індивідуальному сектору за 1951 рік

55

21

Виконавчі звіти, зведення про виконання
обов’язкових поставок по колгоспах та
індивідуальному сектору за 1951 рік;
списки господарств, вибулих за межі
Боброво-Кутської, Калінінської,
Ленінської, Новогреднівської сільрад

161

22

Розроблювальні відомості про зрошувані
і колгоспні землі, звіти про розподілення
землі за угіддями і землекористувачами,
довідки про земельні угіддя колгоспів;
експлікації оподатковуваних угідь
за 1946-1951 роки

38

1952 рік
23

Накази, циркуляри Міністра заготівель
СРСР, Уповноваженого по УРСР

07 січня
15 грудня 1952 р.

54

24

Вказівка Міністра заготівель СРСР,
накази, циркуляри Уповноваженого
по області про вручення зобов’язань
на постачання державі сільгосппродукції,
розрахунок норм заготівель по
укрупнених на 1952 рік

28 січня
16 грудня 1952 р.

29

25

Накази, циркуляри Уповноваженого
по області про затвердження державних
планів заготівель, плани, завдання
заготівель по видах продукції
і здавальниках на 1952 рік

29 грудня 1951 р.
12 грудня 1952 р.

64

26

Накази, циркуляри Уповноваженого
18 лютого
по області, листування з ним
26 листопада
про планування здачі насіннєвих,
1952 р.
кісточкових плодів і винограду;
договори Калінінського винпункту
з колгоспами про контрактацію винограду
на 1952 рік

26

27

Накази, циркуляри Уповноваженого
по області про розподіл колгоспів
за розрядами врожайності, зведення
про врожайність сільгоспкультур
по колгоспах району

15 травня
23 вересня 1952 р.

35

28

Циркуляри Уповноваженого по області,
рішення, постанови райвиконкому,
завдання, відомості про обов'язкові
поставки картоплі колгоспами

07 жовтня 1952 р.
21 грудня 1953 р.

40

29

Циркуляри, інформаційний лист
Уповноваженого по області про підсумки
соціалістичного змагання
між Уповноваженими по районах

28 червня
15 листопада
1952 р.

9

30

Накази Уповноваженого по району

02 січня 1952 р.
06 лютого 1954 р.

43

31

Плани здачі сільгосппродукції по
бавовнорадгоспу «Калініносельський»
на 1952 рік

24

32

Заключні звіти, статзвіти, відомості
про вручені зобов’язання, виконання
обов’язкових поставок по колгоспах
та індивідуальному сектору за 1952 рік

90

33

Виконавчі звіти, зведення про виконання
обов’язкових поставок по колгоспах
та індивідуальному сектору за 1952 рік

120

34

Статзвіти Калінінського, Львівського
заготпунктів про заготівлю, асортимент,
залишки і зберігання бавовни-сирцю

01 лютого
21 грудня 1952 р.

28

35

Відомості відновлення колгоспних угідь,
обкладених державними поставками;
списки інвалідів, ветеранів праці, сімей
загиблих, спеціалістів сільського
господарства, працівників освіти
і медицини по району; списки
переселенців до колгоспу «Червоний
Жовтень» Боброво-Кутської сільради
зі Львівської і Тернопільської областей

грудень 1951 р.
10 жовтня 1952 р.

56

36

Списки робітників і службовців
Кіровської сільради, притягнутих
до обов’язкових поставок державі
сільгосппродукції

1951 р.
1952 р.

22

37

Відомості на видачу заробітної плати
і доплат працівникам

грудень 1950 р.
грудень 1952 р.

171

1953 рік
38

Накази Міністра заготівель СРСР,
Уповноваженого по області про
порушення сільськими споживчими
товариствами термінів здачі звітності

22 лютого
25 лютого 1953 р.

16

39

Накази, циркуляри Уповноваженого по
області, постанови райвиконкому про
затвердження державних планів
заготівель і встановлення закупівельних
цін, плани, завдання заготівель по видах
продукції і здавальниках на 1953 рік

29 грудня 1952 р.
18 вересня 1953 р.

93

40

Накази Херсонського обласного
управління сільського господарства і
заготівель, постанови Калінінського
райвиконкому, місячні плани, звіти про
заготівлю шкір, вовни і хутра за 1953 рік

березень 1953 р.
09 січня 1954 р.

41

41

Циркуляри Уповноваженого по області
про порядок стягнення поставок з
колгоспів, що приймають переселенців із
західних областей УРСР; список
переселенців у колгосп ім. Будьонного
Львівської сільради

42

Наказ Калінінського районного
03 січня
управління сільського господарства
12 листопада
і заготівель про укомплектування апарату 1953 р.
1
, акти перевірки архіву Уповноваженого
райдержархівом, листування з обласними
профільними установами про переведення
працівників у відділ заготівель
новоствореного управління

41

43

Зведення про врожайність
сільгоспкультур по колгоспах району,
таблиці розподілу, корінці сповіщень
колгоспів про віднесення до розрядів
врожайності

39

44

Заключні звіти, статзвіти, відомості
про вручені зобов’язання, виконання
обов’язкових поставок по колгоспах
та індивідуальному сектору за 1953 рік

142

45

Виконавчі звіти про виконання
обов’язкових поставок і натуроплати
за 1953 рік

129

46

Звіти про заготівлю хутра за 1953 рік,
плани заготівлі тваринницької сировини
на 1954 рік

15

47

Списки сімей загиблих воїнів, інвалідів
війни та праці по району

1953 р.

16

48

Відомості на видачу заробітної плати
і доплат працівникам, відомість про
вислугу років, трудові договори

грудень 1952 р.
липень 1953 р.

48

49

Документи (накази, циркуляри, довідки,
списки, відомості) про видачу
натуральних премій працівникам
машинно-тракторних станцій

07 грудня 1952 р.
27 грудня 1953 р.

83

1

14 березня
16 грудня 1953 р.

20 липня
06 жовтня 1953 р.

18

Управління Уповноваженого Міністерства заготівель по Калінінському району увійшло до складу цього
управління на підставі рішень Херсонського облвиконкому № 788 від 16 червня 1953 р. та Калінінського
райвиконкому від 29 червня 1953 р. Станом на січень 1954 р. воно знову стало самостійною структурою.

1954 рік
50

Накази Уповноваженого по області,
плани заготівель і закупівель на 1954 рік

06 січня
08 грудня 1954 р.

41

51

Циркуляри Уповноваженого по області
про розрахунки і затвердження нових
норм обов’язкових поставок; звіти,
відомості, довідки про вручені
зобов’язання за 1954 рік

26 грудня 1953 р.
12 листопада
1954 р.

125

52

Циркуляри Уповноваженого по області,
плани здачі продукції тваринництва
радгоспу «Калініносельський», підсобних
господарств установ і організацій

20 січня
25 грудня 1954 р.

32

53

Накази Уповноваженого по району

20 січня
28 грудня 1954 р.

16

54

Реєстр обліку, телеграми про вручення
зобов’язань на обов'язкові поставки

30 січня
25 лютого 1954 р.

15

Плани заготівлі тваринницької сировини
на 1954 рік

15

55

Виконавчі звіти про виконання
обов’язкових поставок за 1954 рік; списки
господарств, вибулих за межі БобровоКутської, Ворошиловської, Калінінської,
Кіровської, Ленінської, Новогреднівської,
Чкаловської сільрад

145

56

Особові справи працівників

1946-1954 рр.

253

16 грудня 1954 р.
08 серпня 1955 р.

122

1955 рік
57

Циркуляри Уповноваженого по області
про уточнення норм обов’язкових
поставок; плани, завдання заготівель
по видах продукції і здавальниках на
1955 рік

58

Виконавчі звіти про виконання
обов’язкових поставок за 1955 рік;
списки господарств, вибулих за межі
Калінінської, Куйбишевської, Ленінської,
Новогреднівської, Хрущовської,
Чкаловської сільрад

141

див. спр.
№ 46

1956 рік
59

Реєстр обліку, заключні звіти про
вручення зобов’язань на обов'язкові
поставки за січень-лютий 1956 року;
довідка про обкладені земельні угіддя
колгоспів станом на 01 листопада
1955 року

60

Особові справи працівників з прізвищами
на літери А – Ш

20

1946-1956 рр.

296

Разом до опису внесено 60 (шістдесят) справ з № 1 по № 60.

Укладач опису
заступник начальника відділу

Юлія КОНИК

