
      Розділ 3. Фонди виконавчих комітетів міських та селищних Рад 

районного підпорядкування 

 

6. Р-615. Виконавчий комітет Вашківецької міської Ради депутатів 

трудящих м. Вашківці Вашківського району Чернівецької області 

Справ:24; 1947 рр. 

Виконавчий комітет Вашківецької міської Ради   м. Вашківці Вашківецької ( 

Черемушської ) волості Чернівецького повіту (з 08.1940 р. Вашківецької 

волості Чернівецької області, з 11.1940 р. Вашківецького району 

Чернівецької області)( 1940-1941,1944-20.12.1947) 

Виконавчий комітет Вашківецької міської Ради депутатів трудящих м. 

Вашківці Вашківецького району Чернівецької області)( 21.12.1947-1962) 

Опис 1  

Справ:24 ;1947 р. 

 Рішення та розпорядження райкому КП(б) У та райвиконкому. Протоколи 

засідань райвиконкому та загальних зборів громадян. Плани роботи . 

Відомості про кількість населення, наявність худоби. Списки членів 

постійних комісій виконкому. Списки мешканців міста. Старий опис. 

 

 

 

7. Р-202. Виконавчий комітет Вижницької міської Ради депутатів 

трудящих м. Вижниця Вижницького району Чернівецької області 

Справ: 535; 1944-1969 рр. 

Виконавчий комітет Вижницької міської Ради  м. Вижниця Вижницької 

(Росточелоської) волості Чернівецького повіту ( з 08.1940 Вижницької 

волості Чернівецької області, з 11.1940 Вижницького району Чернівецької 

області ) ( 1940-1941.1944-20.12.1947 ) 

Виконавчий комітет Вижницької міської Ради депутатів трудящих м. 

Вижниця Вижницького району Чернівецької області  (21.12.1947- )       

Опис 1 

Справ : 88; 1944-1950 рр. 

Рішення та розпорядження райвиконкому. Протоколи сесій міськради 

засідань виконкому . Плани роботи. Відомості про кількість та склад 

населення, господарств та худоби. Бюджети міськради. Кошториси витрат.   

 Опис 3 

 Справ: 447; 1945-1969 рр. 

Рішення та розпорядження райвиконкому. Протоколи сесій міськради 

засідань виконкому. Протоколи загальних зборів громадян. Плани роботи. 

Документи про роботу постійних комісій ( плани, протоколи, списки ). 

Документи виборчих комісій. Бюджети міськради. 

 

 

 



8. Р-1133 Виконавчий комітет Герцаївської міської Ради депутатів 

трудящих м. Герца Глибоцького району Чернівецької області 

Справ: 372; 1944-1971 рр. 

Виконавчий комітет Герцаївської  міської Ради  м. Герца   Герцаївської 

(Герцовської) волості Чернівецького повіту (з 08.1940 р. Герцаївської волості 

Чернівецької області, з 11.1940 р. Герцаївського району Чернівецької 

області)( 1940-1941,1944-20.12.1947 ) 

Виконавчий комітет Герцаївської міської Ради депутатів трудящих м. Герца 

Герцаївського району Чернівецької області (21.12.1947-1962 ) 

Виконавчий комітет Герцаївської міської Ради депутатів трудящих м. Герца 

Глибоцького району Чернівецької області (1963-  ) 

Опис 1 

Справ :103; 1944-1950 рр. 

Рішення та розпорядження облвиконкому. Рішення та розпорядження 

райвиконкому. Протоколи сесій міськради, засідань виконкому.  

Протоколи загальних зборів громадян. . Плани роботи. Звіти та інформації 

про роботу виконкому та постійних комісій. Документи про роботу 

постійних комісій ( плани, протоколи, списки ). Документи виборчих комісій. 

Акти обліку залишеного майна, про збитки заподіяні місту від пожежі. 

Списки мешканців міста та депутатів міськради. Кошториси витрат , штатні 

розписи. Особові документи померлих громадян. Старий опис. 

Опис 2 

Справ:263; 1951-1971 рр. 

Протоколи сесій міськради, засідань виконкому. Протоколи загальних зборів 

громадян. Плани роботи. Документи про роботу постійних комісій ( плани, 

протоколи, списки ). Документи виборчих комісій. Інформації та довідки про 

роботу виконкому. Бюджети міськради та звіти про виконання бюджету. 

Кошториси витрат. Штатні розписи. 

Опис 2 ос 

Справ:6 ; 1944-1950 рр. 

Накази з особового складу. Розпорядження з особового складу. Списки 

працівників. Заяви про прийом та звільнення з роботи 

 

 

9. Р-2594 Виконавчий комітет Глибоцької селищної Ради депутатів 

трудящих смт.  Глибока Глибоцького району Чернівецької області 

Справ: 256; 1948-1970 рр. 

Глибоцька сільська Рада с. Глибока  Глибоцької (Краснодубровської) волості 

Чернівецького повіту (з 08.1940 р. Глибоцької (Глибокської) волості 

Чернівецької області, з 11.1940 р. Глибоцького району Чернівецької області)  

(1940-1941,1944-20.12.1947) 

Виконавчий комітет Глибоцької сільської Ради депутатів трудящих с. 

Глибока Глибоцького району Чернівецької області (21.12.1947-1955 ) 

Виконавчий комітет Глибоцької селищної Ради депутатів трудящих смт.  

Глибока Глибоцького району Чернівецької області (1956- ) 



Опис 1 

Справ: 256: 1948-1970 рр. 

Протоколи сесій сільради, засідань виконкому , загальних зборів громадян. 

Плани роботи. Документи постійних комісій. Документи про роботу жіночої 

Ради. Інформації та довідки про роботу виконкому. Звіти про кількість 

населення. Угоди про соцзмагання. Бюджети сільради. Кошториси витрат. 

Штатні розписи. 

 

 

 

 

10. Р-1341. Виконавчий комітет Заставнівської міської Ради депутатів 

трудящих м. Заставна  Заставнівського району Чернівецької області) 

Справ: 134;1944-1950 рр. 

Виконавчий комітет Заставніської міської Ради  м. Заставна Заставнівської 

(Дністровської) волості Чернівецького повіту ( з 08.1940 р. Заставнівської 

волості Чернівецької області, з 11.1940 р. Заставнівського району 

Чернівецької області) (1940-1941,1944-20.12.1947 ) 

Виконавчий комітет Заставнівської міської Ради депутатів трудящих м. 

Заставна  Заставнівського району Чернівецької області) (21.12.1947- ) 

 

Опис 1 

Справ: 131; 1944-1950 рр. 

Рішення та розпорядження облвиконкому. Рішення та розпорядження 

райвиконкому. Протоколи сесій міськради, засідань виконкому. Протоколи 

загальних зборів громадян.  Плани роботи. Звіти та інформації про роботу 

виконкому. Документи про роботу постійних комісій ( плани, протоколи, 

списки ). Документи виборчих комісій. Акти обліку та оцінки залишеного 

майна. Звіти про кількість населення та ін. Списки мешканців міста . 

Кошториси витрат, штат розписи. Документи з нотаріальних дій. Скарги та 

заяви громадян. 

Опис 2 ос  

Справ: 3; 1944,1945,1948 рр. 

Списки працівників. Відомості нарахування зарплати. 

 

 

 

11. Р-97. Виконавчий комітет Кельменецької селищної Ради депутатів 

трудящих с.Кельменці Кельменецького району Чернівецької області. 

Справ: 430; 1944-1970 рр. 

 

Кельменецька сільська Рада с.Кельменці Кельменецької волості Хотинського 

повіту Бессарабії (з 08.1940 Кельменецької волості Чернівецької області, з 



11.1940 Кельменецького району Чернівецької області).( 06.1940-

07.1941,1944-20.12.1947 ) 

Виконавчий комітет Кельменецької сільської Ради депутатів трудящих 

с.Кельменці Кельменецького району Чернівецької області.(21.12.1947-

05.1960) 

Виконавчий комітет Кельменецької селищної Ради депутатів трудящих 

с.Кельменці Кельменецького району Чернівецької області.(05.1960-) 

Опис 1 

Справ:76; 1944-1950 рр. 

Рішення та розпорядження райвиконкому та його відділів. Протоколи 

засідань виконкому та сесій сільської Ради. Акти про збитки заподіяні 

мешканцям села німецько-румунськими загарбниками. Плани роботи. Угоди 

про соцзмагання та акти перевірки їх виконання. Відомості про наявність та 

розподіл землі, худоби та ін. Бюджет ради та звіти про виконання бюджету. 

Опис 2 ос 

Справ: 4; 1945,1948-1950 рр. 

Відомості нарахування та виплати зарплати 

Опис: 3 

Справ:350; 1944-1970 рр. 

Протоколи сесій селищної Ради та засідань виконкому. Плани та звіти про 

роботу виконкому. Документи про роботу постійних комісій (протоколи 

засідань, плани, списки). Бюджети та кошториси витрат. Погосподарські 

книги. 

 

 

 

12. Р-1868 Виконавчий комітет Кіцманської міської Ради депутатів в 

трудящих м. Кіцмань Кіцманського району Чернівецької області   

Справ:35; 1946-1950 рр. 

Кіцманська міська Рада  м.Кіцмань Кіцманської (Шипинської) волості 

Чернівецького повіту ( з 08.1940 р.  Кіцманської волості Чернівецької 

області, з 11.1940 р. Кіцманського району Чернівецької області ) (1940-

1941,1944-20.12.1947) 

Опис 1 

Справ:35; 1946-1950 рр. 

Рішення та розпорядження райвиконкому. Протоколи сесій міськради, 

засідань виконкому та загальних зборів громадян. Плани роботи. Списки 

громадян. Бюджети міськради. Кошториси витрат. Штатні розписи. Старий 

опис. 

 

 

 

 



13. Р-147.  Виконавчий комітет Новоселицької міської Ради депутатів 

трудящих м. Новоселиця Новоселицького району  Чернівецької області 

Справ: 461; 1944-1970 рр. 

Виконавчий комітет Новоселицької міської Ради  м. Новоселиця 

Новоселицького району Чернівецької області (1944-1947) 

Виконавчий комітет Новоселицької міської Ради депутатів трудящих м. 

Новоселиця Новоселицького району  Чернівецької області (21.12.1947- ) 

Опис 1 

Справ: 461; 1944-1970 рр 

Розпорядження, вказівки облвиконкому, райвиконкому та райкому КП/б/ У. 

Протоколи сесій міської Ради, засідань виконкому та загальних зборів 

громадян. Протоколи засідань постійних комісій. Акти про збитки заподіяні 

населенню фашистськими загарбниками. Списки населення, дітей та інш. 

Кошториси та звіти про виконання бюджету. 

 

 

 

14. Р-2096. Виконавчий комітет Путильської  сільської Ради депутатів 

трудящих с. Путила  Путильського району Чернівецької області 

Справ: 51; 1944-1952 рр. 

Путильська сільська Рада с. Путила  Путильської волості Чернівецького 

повіту ( з 08.1940 р. Путильської волості Чернівецької області, з 11.1940 р. 

Путильського району Чернівецької області ) (1940-1941,1944-20.12.1947) 

Виконавчий комітет Путильської  сільської Ради депутатів трудящих с. 

Путила  Путильського району Чернівецької області (21.12.1947- ) 

Опис 1 

Справ: 51; 1944-1952 рр. 

Рішення та розпорядження облвиконкому та райвиконкому. Протоколи сесій 

сільради, засідань виконкому, загальних зборів громадян. Плани роботи. 

Документи постійних комісій. Звіти про склад сільради, постійних комісій, 

кількість земельних ділянок та ін. Акти перевірки стану конфіскованого та 

без господарського майна. Списки мешканців села. Бюджети сільради. 

Кошториси витрат. Старий опис. 

 

 

15. Р-193. Виконавчий комітет Садгірської міської Ради депутатів 

трудящих м. Садгора  Садгірського району Чернівецької області 

Справ: 402; 1944-1964 рр. 

Садгірська селищна  Рада селище Садгора  Садгірської 

(Прутовської,Садагурської) волості Чернівецького повіту ( 08.1940 



р.Садгірської волості Чернівецької області, з 11.1940 р.Садгірського району 

Чернівецької області) (07.1940-1941,1944-20.12.1947 ) 

Виконавчий комітет Садгірської селищної Ради депутатів трудящих селище 

Садгора  Садгірського району Чернівецької області (21.12.1947-06.1959) 

Виконавчий комітет Сад гірської міської Ради депутатів трудящих м. Садгора  

Садгірського району Чернівецької області (07.1959-1963 ) 

Опис  1 

Справ: 72; 1944-1951 рр. 

Рішення та розпорядження  райвиконкому. Протоколи сесій селищної Ради, 

засідань виконкому та загальних зборів громадян. Плани роботи. Звити та 

відомості про склад населення, кількість господарств та худоби. Відомості 

про збитки заподіяні мешканцям румунськими війсками. Списки мешканців 

селища, що внесли кошти на створення танкової колони “Радянська 

Буковина”. Списки інвалідів Великої Вітчизняної війни.  Кошториси витрат.  

Бюджети сільради. 

 Опис 2 ос 

Справ: 7; 1945-1950 рр. 

Відомості нарахування зарплати. 

Опис 3  

Справ: 323; 1948-1964 рр. 

Протоколи сесій та засідань виконкому. Плани роботи. Документи про 

роботу постійних комісій. Звіти про розмір посівної площі, про виконання 

планів по праці. Кошториси витрат. Бюджети  

 

16. Р-2264. Виконавчий комітет Сокирянської міської Ради депутатів 

трудящих м . Сокиряни Сокирянського району Чернівецької області  

Справ:  43; 1944-1949 рр. 

Виконавчий комітет Сокирянської міської Ради  м. Сокиряни Сокирянської 

(Секурянської)  волості Хотинського повіту Бессарабії ( з 08.1940 р. 

Сокирянської волості Чернівецької області, з 11.1940 р. Сокирянського 

району Чернівецької області ) (1940-1941,1944-20.12.1947) 

Виконавчий комітет Сокирянської міської Ради депутатів трудящих м . 

Сокиряни Сокирянського району Чернівецької області (21.12.1947-) 

Опис 1 

Справ: 43; 1944-1949 рр. 

Рішення та розпорядження райкому КП(б) У та райвиконкому. Протоколи 

засідань райвиконкому та загальних зборів громадян. Плани роботи . Акти 

обстежень майнового стану громадян,перевірці шкіл, діяльності міськради та 

ін. Відомості про кількість населення, наявність худоби. Документи 

виборчих комісій. Угоди про купівлю – продаж нерухомості. Штатні 

розписи. Кошториси витрат. Бюджети міськради. 

 

 



17. Р-2690. Виконавчий комітет Сторожинецької міської Ради депутатів 

трудящих м. Сторожинець Сторожинецького району Чернівецької 

області)  

Справ: 351; 1945-1970 рр. 

Виконавчий комітет Сторожинецької міської Ради м .Сторожинець 

Сторожинецької (Флондоренської) волості  Чернівецького повіту ( з 08.1940 

р. Сторожинецької волості Чернівецької області, з 11.1940 р. Сторожинецької 

(Флондоренської) волості  Чернівецького повіту ( з 08.1940 р. 

Сторожинецької волості Чернівецької області, з 11.1940 р. Сторожинецького 

району Чернівецької області)  (1940-1941,1944-20.12.1947) 

Виконавчий комітет Сторожинецької міської Ради депутатів трудящих м. 

Сторожинець Сторожинецького району Чернівецької області)  (21.12.1947- ) 

Опис 1 

Справ: 351; 1945-1970 рр. 

Протоколи сесій міськради, засідань виконкому. Рішення міськвиконкому. 

Плани роботи. Документи про роботу постійних комісій ( плани, протоколи, 

списки ). Документи виборчих комісій. Інформації та довідки про роботу 

виконкому.  Угоди про соцзмагання. Відомості про роботу судів. Титульні 

списки ремонту будівель. Бюджети міськради та звіти про виконання 

бюджету. Кошториси витрат. Штатні розписи. 

 

 

 

18. Р-2681. Виконавчий комітет Хотинської міської Ради депутатів 

трудящих   м .Хотин Хотинського району Чернівецької області ) 

Справ: 346; 1944-1970 рр. 

Виконавчий комітет Хотинської міської Ради  м. Хотин Хотинської волості 

Хотинського повіту Бессарабії ( з 08.1940 р. Хотинської волості Чернівецької 

області, з 11.1940 р. Хотинського району Чернівецької області ) (1940-

1941,1944-20.12.1947 ) 

Виконавчий комітет Хотинської міської Ради депутатів трудящих   м .Хотин 

Хотинського району Чернівецької області ) 

Опис 1 

Справ: 346; 1944-1970 рр. 

Протоколи сесій міськради, засідань виконкому. Рішення міськвиконкому. 

Плани роботи. Документи про роботу постійних комісій ( плани, протоколи, 

списки ). Документи виборчих комісій. Інформації та довідки про роботу 

виконкому.  Документи про нагородження та вручення урядовими 

нагородами громадян.  Акти прийому та передачі до експлуатації житлових 

будинків. Угоди про соцзмагання. Бюджети міськради та звіти про виконання 

бюджету. Кошториси витрат. Штатні розписи. Особові картки депутатів 


