ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Управління у справах сільського і колгоспного будівництва
при Раді Народних Комісарів УРСР, з 1946 р. при Раді Міністрів УРСР (1945-1953)
Головне управління по будівництву в колгоспах при Раді Міністрів УРСР,
з 1954 р. Міністерства міського і сільського будівництва УРСР,
з 1958 р. Міністерства сільського господарства УРСР
липень 1945 р. – червень 1953 р.
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІЛЬСЬКОГО І КОЛГОСПНОГО БУДІВНИЦТВА
ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ
червень-грудень 1953 р.
УПРАВЛІННЯ ПО БУДІВНИЦТВУ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
01.01.1954 – 1958 р.
УПРАВЛІННЯ ПО БУДІВНИЦТВУ В КОЛГОСПАХ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ
з 1959 р.
УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
м. Херсон Херсонської області

Фонд Р-2622
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1945-1959 роки

ПЕРЕДМОВА
до опису № 1 фонду Р-2622
Управління будівництва Херсонського обласного управління сільського господарства
Створене у липні 1945 року1 як управління у справах сільського і колгоспного
будівництва при виконавчому комітеті Херсонської обласної ради депутатів
трудящих.
У червні 1953 року відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР
реорганізоване в управління по будівництву у складі обласного управління сільського
господарства2.
Відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від 01 січня 1954 року
виділилося в обласне управління по будівництву в колгоспах виконавчого комітету
Херсонської обласної ради депутатів трудящих 3.
У 1959 році реорганізоване в управління будівництва у складі обласного
управління сільського господарства4.
Перебувало у системі відомства Управління у справах сільського і колгоспного
будівництва при Раді Народних комісарів УРСР, з 1946 р. при Раді Міністрів УРСР, з
1953 р. Головного управління по будівництву в колгоспах при Раді Міністрів УРСР, з
1954 р. Міністерства міського і сільського будівництва УРСР, з 1958 р. Міністерства
сільського господарства УРСР.
Управління керувало сільським і колгоспним будівництвом у селах і колгоспах
Херсонської області. Свою роботу управління здійснювало через:
- обласну контору сільського будівництва (створена в серпні 1946 року як
облсільбудтрест5, з 1948 року трест реорганізований на контору), займалася сільським
будівництвом у районах області на підрядних началах6;
- проектне бюро при управлінні (створене 15 листопада 1945 року7,
забезпечувало об’єкти сільського і колгоспного будівництва технічною
документацією);
- районні відділи сільського і колгоспного будівництва при виконкомах
районних рад депутатів трудящих (створені у липні 1945 року, з 01 січня 1954 року
реорганізовані у районні відділи по будівництву в колгоспах8) (здійснювали нагляд і
контроль за колгоспним будівництвом, керували колгоспними будівельними
бригадами9, з 1956 року міжколгоспними будівельними організаціями). З 1959 року
районні відділи були ліквідовані, а їхні функції покладені на інженерів-архітекторів
районних інспекцій сільського господарства, причому у Великолепетиському і
Цюрупинському районах посади інженерів-архітекторів були тоді ж скорочені10.
01 жовтня 1949 року відповідно до Постанови Ради міністрів УРСР від 14 липня
1949 року № 1895 і рішення Херсонського облвиконкому від 06 серпня 1949 року №
1038 при управлінні розпочала роботу Херсонська однорічна школа десятниківбудівельників і тримісячних курсів бригадирів будівельних бригад для колгоспів11.
1

Ф.Р-2622, оп. 1, спр. 1, арк. 5.
Там само, спр. 61, арк. 3.
3
Там само.
4
Там само, спр. 99, арк. 1.
5
Там само, оп. 1, спр. 10, арк. 45.
6
Там само, оп. 1, спр. 20, арк. 5.
7
Там само, оп. 1, спр. 11, арк. 5.
8
Там само, оп. 1, спр. 61, арк. 3.
9
Там само, оп. 1, спр. 13, арк. 8; спр. 28, арк. 15.
10
Там само, оп. 1, спр. 99, арк. 2 .
11
Там само, оп. 1, спр. 27, арк. 39, спр. 62, арк. 1.
2

З 01 лютого 1950 року розпочали роботу тримісячні курси по підготовці
землевпорядників-планувальників для проектного бюро12.
У 1955-1957 роках управлінню підпорядковувався Голопристанський завод
твердопресованих плит – госпрозрахункове підприємство, яке з 1958 року було
передане у підпорядкування Херсонському обласному управлінню промисловості
будівельних матеріалів.
Основними завданнями відділу були:
- організаційно-методичне
керівництво
будівництвом
тваринницьких,
виробничих, житлових, культурно-побутових об'єктів у селах і колгоспах,
благоустроєм сільських населених пунктів на території області, колгоспними і
міжколгоспними будівельними організаціями, підприємствами по заготівлі і
виробництву місцевих будівельних матеріалів;
- організація забезпечення колгоспів будматеріалами, обладнанням, механізмами
та інструментами, впровадження нових технологій у галузі;
- організація забезпечення колгоспів типовими проектами та іншою технічною
документацією;
- організація підготовки будівельних кадрів для галузі.
Штат управління неодноразово мінявся, переважно в бік скорочення
працівників, хоча з жовтня 1952 року у зв'язку з відселенням із зони затоплення
Каховського водосховища було додано 2 штатні одиниці: інженера-будівельника і
інженера-технолога13.
Документи фонду вперше надійшли на державне зберігання у 1958 році.
Серед документів фонду: накази начальника з основної діяльності і кадрових
питань, зведені плани, звіти, кон’юнктурні огляди, довідки, інформації про сільське і
колгоспне будівництво, заготівлю і виробництво будматеріалів; штатні розписи,
кошториси видатків, документи первинного бухгалтерського обліку; особові рахунки
працівників управління і т. д.
У документах широко відображено підготовку і хід перенесення державних,
громадських, кооперативних об'єктів, домогосподарств із зони затоплення та
берегоруйнування чаші водосховища Каховської ГЕС: плани-графіки, довідки,
інформації, списки об'єктів на відселення тощо.
Повнота складу документів незадовільна і нерівномірна по роках.
У 2020 році опис був перероблений через незадовільний фізичний стан і
порушення систематизації справ. У ході роботи було уточнено заголовки і крайні
дати справ, перекладено заголовки українською мовою.
В результаті уточнення фондування 6 од. зб. були передані до нового фонду
Р-4121 Голопристанський завод твердопресованих плит; 1 од. зб. була передана з
фонду Р-3664 Голопристанська міжколгоспна будівельна організація.
У підсумку опис складається зі 100 од. зб. за 1945-1959 роки. Справи в описі
систематизовано за хронологічно-номінальним принципом. До опису складено
передмову.
Передмову склала
заступник начальника відділу
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Юлія КОНИК

УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА
ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Фонд Р-2622
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1945-1959 роки
№
з/п

Заголовок справ

Крайні
дати

1

2

3

Кількість
аркушів
4

1945 рік
1.

Зведений звіт про сільське і колгоспне
будівництво, кон'юнктурний огляд
виробничо-господарської діяльності
за 1945 рік

2.

Накази начальника з кадрових питань,
документи первинного бухгалтерського
обліку, відомості на видачу зарплати
працівникам

15 серпня 1945 р.
квітень 1946 р.

3.

Документи (навчальні програми,
квитанції, списки курсантів) про роботу
курсів техніків-будівельників
сільськогосподарського будівництва;
списки працівників обласного
управління і районних відділів

25 серпня 1945 р.
липень 1946 р.

4.

Доповідні записки районних відділів
сільського і колгоспного будівництва
про роботу

17 жовтня 1945 р.
03 червня 1947 р.

48

21 грудня 1945 р.
13 серпня 1946 р.

162

28

1946 рік
5.

Накази, вказівки Республіканського,
Херсонського обласного управлінь
у справах сільського і колгоспного
будівництва про планування робіт,
забезпечення будматеріалами,
підвищення кваліфікації будівельних
кадрів

Примі
тка
5

6.

Звернення Республіканської наради
активу сільського і колгоспного
будівництва УРСР, постанови
Херсонського облвиконкому, умови,
договір про соцзмагання Херсонської
і Миколаївської областей

04 липня
21 жовтня 1946 р.

20

7.

Доповідні записки, тези доповідей
управління, районних відділів
на Республіканській нараді працівників
сільського і колгоспного будівництва
про підсумки роботи в 1945 році,
планування на 1946 рік

02 лютого
21 березня 1946 р.

77

8.

Зведені плани будівництва та
відновлення житлових, виробничих,
культурно-побутових об'єктів,
виробництва і видобутку місцевих
будматеріалів на 1946 рік

9.

Протокол кущової наради районних
працівників сільського і колгоспного
будівництва; зведені звіти, довідки
про колгоспне будівництво і заготівлю
будматеріалів за І півріччя 1946 року

10.

Зведений звіт про сільське і колгоспне
будівництво, кон'юнктурний огляд
виробничо-господарської діяльності
за 1946 рік

11.

Акти перевірки, кон’юнктурний огляд
роботи проектного бюро, рахунки
за виконання зйомок

02 вересня
30 грудня 1946 р.

31

12.

Договори про соцзмагання між
районними відділами сільського
і колгоспного будівництва

26 березня
13 травня 1946 р.

5

13.

Звіт про роботу з кадрами за 1946 рік;
списки керівних працівників управління,
обласного проектного бюро

14.

Документи первинного бухгалтерського
обліку, відомості на видачу зарплати
працівникам

січень
липень 1946 р.

15.

Те саме

серпень
грудень 1946 р.

24

27 квітня
04 серпня 1946 р.

14

121

1947 рік
16.

Зведений звіт про сільське і колгоспне
будівництво, кон'юнктурний огляд
виробничо-господарської діяльності
за 1947 рік

17.

Доповідні записки про будівництво
в селах і колгоспах

15 лютого
26 серпня 1947 р.

18.

Документи первинного бухгалтерського
обліку, відомості на видачу зарплати
працівникам

січень
вересень 1947 р.

19.

Те саме

жовтень
грудень 1947 р.

96

11

1948 рік
20.

Накази начальника №№ 1-91

02 січня
31 грудня 1948 р.

21.

Зведений звіт про сільське і колгоспне
будівництво, кон'юнктурний огляд
виробничо-господарської діяльності
за 1948 рік

22.

Доповідні записки, довідка про
будівництво в селах і колгоспах за друге
півріччя 1945 – перше півріччя
1948 року

11 серпня
15 листопада
1948 р.

22

23.

Документи первинного бухгалтерського
обліку, відомості на видачу зарплати
працівникам

січень
травень 1948 р.

294

24.

Те саме

червень
грудень 1948 р.

582

31

112

1949 рік
25.

Накази начальника №№ 1-96

20 січня
28 грудня 1949 р.

36

26.

Установчий протокол засідання
технічної ради при управлінні № 1,
список членів ради

18 лютого 1949 р.

6

27.

Зведений звіт про сільське і колгоспне
будівництво, кон'юнктурний огляд
виробничо-господарської діяльності
за 1949 рік

28.

Доповідні записки, довідки про
будівництво в селах і колгоспах

24 березня
23 травня 1949 р.

17

29.

Рішення райвиконкомів, плани-графіки,
титульні списки на зразково-показове
будівництво сіл Республіканець
Бериславського району, Катеринівка
Великолепетиського району,
Володимирівка Каховського району

27 грудня 1948 р.
10 лютого 1949 р.

30

30.

Рішення Цюрупинського райвиконкому, 09 січня
плани-заявки, титульний список на
28 січня 1949 р.
зразково-показове будівництво села
Пролетарка Цюрупинського району

7

31.

Документи первинного бухгалтерського
обліку, відомості на видачу зарплати
працівникам

січень
червень 1949 р.

390

32.

Те саме

червень
грудень 1949 р.

642

80

1950 рік
33.

Зведений звіт про сільське і колгоспне
будівництво, кон'юнктурний огляд
виробничо-господарської діяльності за
1950 рік

34.

Особові рахунки працівників

січень
грудень 1950 р.

11

35.

Документи первинного бухгалтерського
обліку, відомості на видачу зарплати
працівникам

січень
березень 1950 р.

336

36.

Те саме

квітень
травень 1950 р.

366

37.

Те саме

липень
вересень 1950 р.

341

38.

Те саме

жовтень
грудень 1950 р.

409

65

1951 рік
39.

Накази начальника №№ 1-85

05 січня
16 червня 1951 р.

46

40.

Накази начальника №№ 86-178

21 червня
31 грудня 1951 р.

47

41.

План сільського і колгоспного
будівництва по Херсонській області
на 1951-1955 роки

41

42.

Зведений звіт про сільське і колгоспне
будівництво, кон'юнктурний огляд
виробничо-господарської діяльності
за 1951 рік

50

43.

Договори про соцзмагання між
колгоспними будівельними бригадами,
районними відділами сільського
і колгоспного будівництва

15 лютого
28 березня 1951 р.

14

44.

Листування з Управлінням у справах
сільського та колгоспного будівництва
при раді Міністрів УРСР з кадрових
питань; списки працівників обласного
управління і районних відділів

06 січня
28 грудня 1951 р.

44

45.

Заяви працівників

02 лютого
09 жовтня 1951 р.

15

46.

Особові рахунки працівників

січень
грудень 1951 р.

11

47.

Документи первинного бухгалтерського
обліку, відомості на видачу зарплати
працівникам

січень
березень 1951 р.

312

48.

Те саме

квітень
червень 1951 р.

415

49.

Те саме

липень
вересень 1951 р.

334

50.

Те саме

жовтень
грудень 1951 р.

297

1952 рік
51.

Зведений звіт про сільське і колгоспне
будівництво, кон'юнктурний огляд
виробничо-господарської діяльності
за 1952 рік

59

52.

Штатний розпис на 1952 рік, кошториси
видатків на 1952-1953 роки, акти ревізій
фінансової діяльності

73

53.

Особові рахунки працівників

січень
грудень 1952 р.

18

54.

Документи первинного бухгалтерського
обліку, відомості на видачу зарплати
працівникам

січень
березень 1952 р.

355

55.

Те саме

квітень
червень 1952 р.

452

56.

Те саме

липень
вересень 1952 р.

503

57.

Те саме

жовтень
грудень 1952 р.

463

58.

Те саме

листопад 1952 р.
червень 1953 р.

668

1953 рік
59.

Плани-графіки, плани-завдання по
підготовці відселення об'єктів із зони
затоплення водосховища Каховської
ГЕС на 1953 рік
Анотація: є списки будівель і споруд
на відселення

68

60.

Довідки, інформації про хід підготовки
відселення об'єктів із зони затоплення
водосховища Каховської ГЕС за грудень
1952 – грудень 1953 року

115

61.

Зведений звіт про сільське і колгоспне
будівництво за 1953 рік

71

62.

Звіт про роботу Херсонської однорічної
школи десятників-будівельників і
тримісячних курсів бригадирів

34

будівельних бригад для колгоспів
за 1953 рік
див. спр.
52

Кошторис видатків на 1953 рік,
акти ревізій фінансової діяльності
63.

Особові рахунки працівників

січень
червень 1953 р.

14

64.

Документи первинного бухгалтерського
обліку, відомості на видачу зарплати
працівникам

січень
березень 1953 р.

418

65.

Те саме

квітень
червень 1953 р.

506

19 січня
12 листопада
1954 р.

66

1954 рік
66.

Документи (рішення, плани, титульні
списки) про хід підготовки водоймища
Каховської ГЕС до затоплення

67.

Довідки, інформації про хід підготовки
відселення об'єктів із зони затоплення
водосховища Каховської ГЕС за
червень- грудень 1954 року

76

68.

Зведений звіт про сільське і колгоспне
будівництво за 1954 рік

37

69.

Штатний розпис, кошторис видатків
управління на 1954 рік

17

1955 рік
70.

Титульні списки, розподіли
капіталовкладень на перенесення
об'єктів із зони затоплення водосховища
Каховської ГЕС на 1955 рік

76

71.

Довідки, інформації, титульні списки,
акти про хід підготовки відселення
об'єктів із зони затоплення водосховища
Каховської ГЕС за 1955 рік

76

Акти, списки державних, громадських,
кооперативних об'єктів,
домогосподарств на переселення із зони
берегоруйнування водосховища
Каховської ГЕС

28 квітня 1955 р.
березень 1957 р.

див. спр.
83

72.

Відомості про освоєння коштів по
підготовці чаші водосховища Каховської
ГЕС, списки неперенесених об'єктів за
1955 рік

76

73.

Зведений звіт про сільське і колгоспне
будівництво за 1955 рік

46

74.

Штатний розпис, кошторис видатків
управління на 1955 рік

15

1956 рік
75.

План будівництва і виробництва
будматеріалів у колгоспах на 1956 рік

76.

Рішення райвиконкомів, протоколи
зборів уповноважених колгоспів,
договори про створення міжколгоспних
будівельних організацій, міжколгоспних
підприємств по виготовленню
будматеріалів

77.

Плани фінансування, титульні списки на
будівництво чаші водосховища
Каховської ГЕС, штатний розпис,
кошторис видатків оціночної комісії по
відселенню на 1956 рік
Акти, списки державних, громадських,
кооперативних об'єктів,
домогосподарств на переселення із зони
берегоруйнування водосховища
Каховської ГЕС

125
21 лютого
30 грудня 1956 р.

93

105

див. спр.
83

28 квітня 1955 р.
березень 1957 р.

78.

Довідки, відомості про освоєння коштів
по підготовці чаші водосховища
Каховської ГЕС за 1956 рік

149

79.

Зведений звіт про сільське і колгоспне
будівництво за 1956 рік

51

80.

Штатний розпис, кошторис видатків
управління на 1956 рік

14

1957 рік
81.

План будівництва і виробництва
будматеріалів у колгоспах на 1957 рік

73

82.

Плани фінансування, титульні списки
на будівництво і підготовку до
затоплення чаші водосховища
Каховської ГЕС, штатний розпис,
кошторис видатків оціночної комісії
по відселенню на 1957 рік
Анотація: є акти обстежень і
розрахунки вартості перенесення
кладовищ із зони затоплення

83.

Акти обстеження, списки державних,
громадських, кооперативних об'єктів,
домогосподарств на переселення із зони
берегоруйнування водосховища
Каховської ГЕС

84.

Довідки, відомості про освоєння коштів
по підготовці чаші водосховища
Каховської ГЕС за 1957 рік

55

85.

Зведений звіт про сільське і колгоспне
будівництво за 1957 рік

74

86.

Зведений, порайонні звіти
міжколгоспних будівельних організацій
про фінансово-господарську діяльність
за 1957 рік

324

87.

Штатний розпис, кошторис видатків
управління на 1957 рік

14

109

28 квітня 1955 р.
березень 1957 р.

103

1958 рік
88.

План будівництва і виробництва
будматеріалів у колгоспах на 1958 рік

72

89.

Зведені, порайонні плани роботи
міжколгоспних будівельних організацій
на 1958-1960 роки

187

90.

Плани фінансування, титульні списки на
будівництво і підготовку до затоплення
чаші водосховища Каховської ГЕС,
штатний розпис, кошторис видатків
оціночної комісії по відселенню
на 1958 рік

85

91.

Акти обстеження, схеми, абриси об'єктів
і домогосподарств, що опинилися у зоні

28 березня
13 травня 1958 р.

41

активного берегоруйнування
водосховища Каховської ГЕС
і підлягають відселенню
92.

Зведений звіт про сільське і колгоспне
будівництво за 1958 рік

60

93.

Звіти про фінансово-господарську
діяльність Бериславської, Білозерської,
Великолепетиської,
Великоолександрівської,
Верхньорогачицької, Високопільської,
Голопристанської, Горностаївської,
Іванівської, Калінінської, Каховської,
Нижньосірогозької, Нововоронцовської,
Новотроїцької міжколгоспних
будівельних організацій за 1958 рік

291

94.

Піврічні, квартальні звіти, баланси
Бериславської, Білозерської,
Великолепетиської,
Великоолександрівської,
Верхньорогачицької, Високопільської,
Голопристанської, Горностаївської,
Іванівської, Калінінської, Каховської,
Нижньосірогозької, Нововоронцовської,
Новотроїцької міжколгоспних
будівельних організацій за 1958 рік

355

95.

Штатний розпис, кошторис видатків
управління на 1958 рік

16

1959 рік
96.

Зведені плани будівельно-монтажних
робіт по міжколгоспних будівельних
організаціях на 1959-1965 роки

31

97.

Плани будівельно-монтажних робіт
Бериславської, Великолепетиської,
Високопільської, Нижньосірогозької,
Нововоронцовської, Новотроїцької
міжколгоспних будівельних організацій
на 1959 рік (Нижньосірогозька –
також і на 1960 рік)

172

98.

Плани будівельно-монтажних робіт
Верхньорогачицької, Голопристанської,
Горностаївської, Іванівської,

182

Калінінської, Каховської міжколгоспних
будівельних організацій на 1959 рік
99.

Зведений звіт про сільське і колгоспне
будівництво за 1959 рік

100. Зведений звіт про виконання плану
будівельно-монтажних робіт
міжколгоспними будівельними
організаціями за 1959 рік

195

60

До опису внесено 100 (сто) справ з № 1 по № 100.
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