
Розділ 2. Фонди виконавчих комітетів Чернівецької міської Ради 

народних депутатів та районних Рад міста Чернівці 

2. Р-72. Виконавчий комітет Чернівецької міської Ради народних 

депутатів 

Справ: 2172; 1940-1941,1944-1991 рр. 

Виконавчий комітет Чернівецької міської Ради м. Чернівці Чернівецького 

повіту ( з 08.1940 р. Чернівецької області) (1940-1941, 1944-20.12.1947) 

Виконавчий комітет Чернівецької міської Ради депутатів трудящих  

(21.12.1947-10.1977) 

Виконавчий комітет Чернівецької міської Ради народних депутатів (10.1977-) 

Опис 1 

Справ 18; 1940-1941 рр. 

Постанови та протоколи засідань виконкому. Плани роботи. 

Опис 2  

 Справ: 10; 1940-1941 рр. 

Постанови обкому КП(б)У та КПУ. Постанови обкому КПУ стосовно 

евакуації німецького населення з Північної Буковини. 

Листування з облвиконкомом, обкомом КПУ, штабом місцевої 

протиповітряної оборони та іншими організаціями про виділення земельних 

ділянок для спеціального будівництва, охорону мостів р. Прут, прийому 

майна евакуйованих ,облік майна, відведення земельних ділянок. Щоденні 

зведення про події , що відбулись у місті 

Опис 2-а 

Справ: 28; 1975-1983 рр. 

Документи міської інспектурі державної статистики: статистичні звіти 

промислових підприємств про виконання виробничих планів, по праці, 

будівництву (річні) 

Опис 3 

Справ: 164; 1944-1950 рр. 

Постанови облвиконкому. Рішення та розпорядження міськвиконкому 

Опис 4 

Справ:1140; 1944-1965 рр. 

Постанови РНК УРСР про націоналізацію будинків в Чернівецькій області та 

вказівки облвиконкому про виконання цієї постанови. Рішення та протоколи 

засідань міськвиконкому. Протоколи, рішення, списки та матеріали сесій 

міської Ради. Кошториси витрат. Фінансові звіти 

 

Опис 5 

Справ: 327; 1940, 1944-1991 рр. 

Постанови РНК СРСР та УРСР. Постанови РМ СРСР та УРСР. Рішення та 

постанови облвиконкому, обкому та міському КПУ. Постанови 

міськвиконкому. Переліки націоналізованих домоволодінь Довідки про 

економіку міста. Документи техніко-економічних обстежень міста. 

Документи по цивільній обороні. Документи про роботу органів міліції. 



Документи про виділення земельних ділянок. Плани і звіти по 

протиповітряної та цивільної оборони м. Чернівці. Технічні звіти стосовно 

встановлення кордонів землеволодіння підприємств, організацій, товариств. 

Плани проектування та реконструкції м. Чернівці. Відомості , звити, та 

списки репатрійованих громадян.  Списки осіб позбавлених виборчих прав. 

Опис 6 

 Справ: 372; 1947, 1948, 1950, 1952-1953, 1955-1970 рр. 

Протоколи засідань міськвиконкому, сесій міської Ради депутатів трудящих. 

Особові картки депутатів Ради. Документи про роботу постійно діючих 

комісій. Документи про нагородження мешканців міста урядовими 

нагородами. Протоколи загальних зборів громадян про висунення кандидатів  

в депутати місцевих Рад. Протоколи голосувань окружних та дільничних  

виборчих комісій. Штатні розписи та кошториси витрат. Фінансові звіти 

Опис 7 

Справ:  87 ; 1945-1951, 1957-1970 рр. 

Документи профспілкового комітету 

Опис 8 

Справ:  26 ;1944-1945, 1960-1970 рр. 

Переліки рішень виконкому міської ради 

 

3. Р-1269. Виконавчий комітет Ленінської районної Ради депутатів 

трудящих міста Чернівці 

Справ: 327; 1944-1959 рр. 

Ленінська районна Рада міста Чернівці (1940-1941,1944-20.12.1947) 

Виконавчий комітет Ленінської районної Ради депутатів трудящих міста 

Чернівці (21.12.1947-08.1948, 05.1952-01.1959) 

Опис 1  

Справ: 299; 1944-1959 рр. 

Рішення облвиконкому та міської ради. Протоколи сесій райради та засідань 

виконкому. Звіти про роботу виконкому. Документи про роботу постійних 

комісій. Документи про нагородження та вручення урядових нагород. 

Кошториси витрат. Фінансові звіти. Старий опис. 

Опис 2 ос   

Справ: 22; 1944-1953 рр. 

 Накази по особовому складу. Відомості нарахування зарплати. 

Опис 6  

Справ: 7; 1946-1947, 1957-1958 рр. 

Рішення та постанови облвиконкому та обкому КПУ. Відомості про стан 

бомбосховищ. Листування про прийняття радянського громадянства 

громадянином Румунії. 

 

4. Р-74. Виконавчий комітет Сталінської районної Ради депутатів 

трудящих міста Чернівці 

Справ:327; 1940-1941, 1944-1959 рр. 

Сталінська районна Рада міста Чернівці (1940-1941, 1944-20.12.1947) 



 Виконавчий комітет Сталінської районної Ради депутатів трудящих міста 

Чернівці (21.12.1947-08.1948, 05.1952-01.1959) 

 

Опис 1 

Справ: 319; 1940-1941, 1944-1948, 1952-1959 рр. 

Постанови ,рішення райвиконкому. Плани роботи. Протоколи сесій  райради 

та засідань райвиконкому. Довідки та звіти про роботу. Документи про 

роботу постійних комісій (протоколи, довідки, рішення). Документи про 

всиновлення та патронування дітей (рішення, довідки, заяви). Документи про 

нагородження громадян урядовими нагородами. Штатні розписи і кошториси 

витрат. Фінансові звіти 

Опис 2 ос 

Справ: 5; 1940-1941, 1952 рр. 

Накази по райраді. Посвідчення осіб, довідки які видані службовцям. Списки 

кадрового резерву. 

Опис 3  

Справ:3;1945, 1947,1953 рр. 

Постанови та рішення обкому КПУ та облвиконкому  

 

5. Р-1263. Виконавчий комітет Шевченківської районної Ради депутатів 

трудящих міста Чернівці 

Справ: 435; 1944-1959 рр. 

Шевченківська районна Рада міста Чернівці (1940-1941,1944-20.12.1947) 

Виконавчий комітет Шевченківської районної Ради депутатів трудящих   

міста Чернівці (21.12.1947-08.1948, 05.1952-01.1959) 
Опис 1 

Справ:348; 1944-1959 рр. 

Постанови і рішення облвиконкому, міському КП(б) У , міськвиконкому та 

райкому КП (б) У. Протоколи сесій райради, засідань виконкому. Протоколи 

виробничих нарад апарату виконкому. Плани роботи. Звіти, інформації та 

довідки про роботу райвиконкому. Документи постійних комісій. Документи 

про нагородження та вручення урядових нагород. Штатні розписи. 

Кошториси витрат. Списки мешканців. Старий опис. 

Опис 2 ос 

Справ: 67;1944-1948 рр. 

Накази по особовому складу. Відомості нарахування зарплати. Особові 

рахунки. Особові справи. Списки працівників. 

Опис 3  

Справ: 20; 1944-1948, 1952-1958 рр.  

Постанови та рішення обкому КПУ та облвиконкому. Постанови та рішенні 

Чернівецького міськвиконкому. Звіти про роботу штабу цивільної оборони. 

Звіти та постанови протиепідемічної комісії. Списки та відомості про 

амністованих громадян. 

 
 


