
   Розділ 4. Фонди виконавчих комітетів районних Рад 

 

19. Р-633 Виконавчий комітет Вашківецької районної Ради м. Вашківці 

Вашківецького району Чернівецької області 

Справ: 741; 1944-1957 рр. 

Вашківецький волосний  виконавчий комітет  м. Вашківці Вашківецької  

(Черемушської) волості Чернівецького повіту (з 08.1940 р. Вашківецької 

волості Чернівецької області, з 11.1940 р. Вашківського району Чернівецької 

області) (1940-11.1940) 

Вашківецький районний виконавчий комітет (райвиконком) м. Вашківці 

Вашківецького району Чернівецької області (11.1940-1941,1944-20.12.1947) 

Виконавчий комітет Вашківецької районної Ради м. Вашківці Вашківецького 

району Чернівецької області (21.12.1947-01.1963) 

Опис 1 

Справ: 724 ; 1944-1962 рр. 

Постанови та рішення облвиконкому та бюро обкому КП (б) У . Протоколи 

сесій, засідань виконкому. Протоколи засідань виконкомів сільських рад та 

загальних зборів громадян. Документи про роботу постійних комісій . Плани 

роботи. Акти обліку збитків заподіяних німецькими та румунськими 

військами мешканцям району. Звіти про склад населення, кількість худоби та 

ін. Інформації, довідки, листування по роботу установ, організацій, 

підприємств району. Документи про нагородження та вручення громадянам 

урядових нагород. Штатні розписи . Кошториси витрат. Старий опис. 

Опис 2 ос 

Справ: 3; 1952,1953.1955 рр. 

Списки працівників 

Опис 3  

Справ :5; 1956-1960 рр. 

Рішення облвиконкому. Рішення райвиконкому. Інформації про святкування 

релігійних свят у районі. Списки громадян  без прав громадянства та 

громадян інших країн. 

Опис 4 

Справ: 9; 1953-1957 рр. 

Земельні звіти. Книга реєстрації використання землі. Плани лісових 

господарств 

 

 

20. Р-2337. Виконавчий комітет Вижницької районної Ради депутатів 

трудящих (райвиконком) м. Вижниця Вижницького району 

Чернівецької області 

Справ: 1562; 1944-1973 рр. 

Вижницький волосний виконавчий комітет м. Вижниця Вижницької ( 

Росточелоської ) волості Чернівецького повіту  (з 08.1940 р. Вижницької 

волості Чернівецької області, з 11.1940 р. Вижницького району Чернівецької 

області) (1940-11.1940) 



Вижницький районний виконавчий комітет (райвиконком) м. Вижниця 

Вижницького району Чернівецької області (11.1940-1941,1944-20.12.1947) 

Виконавчий комітет Виницької районної Ради депутатів трудящих 

(райвиконком) м. Вижниця Вижницького району Чернівецької області 

(21.12.1947-10.1977) 

Опис 1 

Справ: 1533; 1944-1973 рр. 

Постанови та рішення облвиконкому та бюро обкому КП (б) У . Рішення та 

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

Протоколи засідань виконкомів сільських рад та міськвиконкому. Документи 

про роботу постійних комісій . Документи виборчих комісій. Плани  роботи. 

Інформації, довідки листування по роботу установ, організацій, підприємств 

району. Документи про нагородження та вручення громадянам урядових 

нагород. Відомості та довідки про будівництво. Штатні розписи . Кошториси 

витрат. Старий опис. 

Опис 2  

Справ: 29 ; 1944-1952,1959 рр. 

Рішення та постанови обкому КПУ та облвиконкому. Рішення та постанови 

райкому КПУ та райвиконкому. Протоколи засідань  

райвиконкому. Протоколи засідань районної комісії з переселення. 

Характеристика сіл району. План розвитку народного господарства області. 

Документи про розміщення репатрійованих громадян.  Документи про 

релігійну роботу в районі.  Списки радянських громадян , які знаходяться га  

кордоном. Документи про призначення пенсій родина , що загинули  . 

Листування про повернення майна реабілітованим громадянам.  Відомості 

про працевлаштування громадян звільнених з під варти. Список осіб 

звільнених з в’язниці м. Чернівців по амністії 1947 року. Документи про 

організацію цивільної оборони. 

 

 

21. Р-1132 Виконавчий комітет Герцаївської районної Ради депутатів 

трудящих м.Герца Герцаївського району Чернівецької області 

Справ: 411; 1944-1962 рр. 

Герцаївський волосний виконавчий комітет м. Герца Герцаївської 

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

Чернівецької області, з 11.1940 р. Герцаївського району Чернівецької 

області) (1940-11.1940) 

Герцаївський районний виконавчий комітет (райвиконком) м. Герца 

Герцаївського району Чернівецької області (11.1940-1941,1944-20.12.1947) 

Виконавчий комітет Герцаївської районної Ради депутатів трудящих м.Герца 

Герцаївського району Чернівецької області (21.12.1947-01.1963) 

Опис 1 

Справ : 145; 1944-1950 рр. 



    Рішення та постанови РНК СРСР, Президії  ВР УРСР та РМ УРСР, 

облвиконкому та обкому КП(б) У. Постанови та рішення райкому КП(б) У та 

райвиконкому. Протоколи сесій райради, засідань виконкому, загальних 

зборів громадян. 

    Розпорядження райвиконкому. Плани роботи. Списки постійних комісій 

сільських рад району. Звіти, інформації та довідки про роботу виконкому. 

Документи з обліку  майна. Документи виборчих комісій. Відомості про 

проведення сільськогосподарських робіт. Документи про нагородження та 

вручення урядових нагород громадянам. Штатні розписи. Старий опис. 

Опис 2 

Справ : 236; 1951-1962 рр. 

Постанови та рішення райкому КП(б) У та райвиконкому. Протоколи сесій 

райради, засідань виконкому, загальних зборів громадян. Розпорядження 

райвиконкому. Плани роботи. . Звіти, інформації та довідки про роботу 

виконкому, установ, підприємств та організацій району. Документи про 

нагородження та вручення урядових нагород громадянам. Технічні справи по 

обліку земельних ділянок. 

Опис 1 ос  

Справ: 5 ; 1944-1950 рр. 

Відомості нарахування зарплати. Списки працівників та ін. 

Опис 3  

Справ: 10 ;1961-1962 рр. 

Рішення та постанови обкому КПУ . Рішення райвиконкому.  Документи про 

стан цивільної оборони у районі. Інформації, довідки та звіти про 

святкування релігійних свят у районі. 

Опис 4 

Справ: 15; 1954-1957,1961-1962 рр. 

Річний земельний звіт. Державна книга землекористувачів. Документи по 

землевикористанню. 

 

 

 

22. Р-719. Виконавчий комітет Глибоцької районної Ради депутатів 

трудящих м. Глибока Глибоцького району Чернівецької області 

Справ: 1257; 1940-1941,1944-1976 рр. 

Глибоцький волосний виконавчий комітет м.  Глибока Глибоцької 

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

(Глибокської) волості Чернівецької області, з 11.1940 р. Глибоцького району 

Чернівецької області (1940-11.1940) 

Глибоцький районний виконавчий комітет (райвиконком) м. Глибока 

Глибоцького району Чернівецької області (11.1940-1941,1944-20.12.1947 ) 

Виконавчий комітет Глибоцької районної Ради депутатів трудящих 

м.Глибока Глибоцького району Чернівецької області (21.12.1947- ) 

Опис 1 

Справ: 1118; 1940-1941,1944-1976 рр. 



Рішення та постанови РНК УРСР, облвиконкому та обкому КП(б) У. 

Постанови та рішення райкому КП(б) У та райвиконкому. Протоколи сесій 

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

Документи про роботу комісій . Документи виборчих комісій. Статути 

сільськогосподарських артілей. Акти збитків заподіяних установам та 

підприємствам  

району німецькими та румунськими військами. Звіти, інформації та довідки 

про роботу виконкому. Документи про націоналізацію майна громадян ( 

акти,, розписки та ін). Описи майна та акти передавання майна, що належало 

особам німецької національності. Відомості про проведення 

сільськогосподарських робіт. Документи про нагородження та вручення 

урядових нагород громадянам. Кошториси витрат. Штатні розписи. 

Опис 2 ос  

Справ : 23; 1940-1941 рр. 

Книги наказів. Відомості нарахування зарплати. Трудові книжки. Особові 

справи працівників. Списки працівників. 

Опис 2  

Справ: 104 ; 1941,1944-1965 рр. 

Постанови та рішення обкому КПУ та облвиконкому. Рішення 

райвиконкому. Постанови та рішення бюро райкому КПУ. Державний план 

відбудови та розвитку народного господарства району. Економічна 

характеристика району (1947 р.). Відомості про кількість господарств у 

районі.  Документи про репатріацію громадян (звіти. списки. довідки) 

Списки радянських громадян які повернулись з Німеччини  у 1945 р. Списки 

селянських господарств району. Протоколи вручення державних нагород. 

Протоколи та рішення про нагородження багатодітних матерей. Списки 

депутатів районної Ради, секретарей сільських рад (1958).Довідки про 

кількість народжень, смертей та шлюбів. Документи про фінансування 

оборонних заходів у районі.  Відомості про проведення релігійних свят у 

районі. Списки членів громад баптистів.  

Опис 3 

Справ: 12; 1954-1957,1961-1962 рр. 

Річні земельні звіти. Державна земельна книга реєстрації земель та 

землекористувачів. 

 

 

 

 

23. Р-1335. Виконавчий комітет Заставнівської районної Ради депутатів 

трудящих м. Заставна Заставнівського району Чернівецької області 

Справ: 849; 1944-1974 рр. 

Заставнівська волосна Рада м. Заставна   Заставнівської (Дністровської) 

волості Чернівецького повіту ( з 08.1940 р. Заставнівської волості 



Чернівецької області, з 11.1940 р. Заставнівського району Чернівецької 

області) (1940-11,1940) 

Заставнівський районий виконавчий комітет (райвиконком) м .Заставна 

Заставнівського району Чернівецької області (11.1940-1941,1944-20.12.1947) 

Виконавчий комітет Заставнівської районної Ради депутатів трудящих м. 

Заставна Заставнівського району Чернівецької області (21.12.1947- 1962; 

01.1965- ) 

Опис 1 

Справ: 234; 1944-1950рр. 

Постанови та розпорядження РНК та РМ СРСР та УРСР. Постанови та 

рішення облвиконкому та бюро обкому КП (б) У. Рішення та постанови 

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

виконкому. Розпорядження райвиконкому. Інформації, довідки, листування 

по роботу установ, організацій, підприємств району. Документи по 

організацію колгоспів в районі. Справа про затвердження статутів колгоспів. 

Документи виборчих комісій. Схема планування м. Заставна. Господарсько 

економічна характеристика м. Заставна. Штатні розписи . Кошториси витрат. 

Річні звіти про фінансово – господарську діяльність. Старий опис. 

Опис 2 

Справ: 555; 1946-1974 рр. 

Протоколи сесій райради , засідань виконкому. Рішення та постанови 

райвиконкому та райкому КП (б) У. Документи про роботу постійних 

комісій. Документи про роботу виборчих комісій. Інформації, довідки, 

листування по роботу установ, організацій, підприємств району. Документи 

про нагородження та вручення громадянам урядових нагород. Річні земельні 

звіти. Документи про земле використання. Штатні розписи . Кошториси 

витрат. 

Опис 3  

Справ: 56; 1944-1960 рр. 

Рішення та постанови облвиконкому та обкому КПУ. Постанови райкому 

КПУ. Постанови  та рішення райвиконкому. Документи про влаштування 

репатрійованих громадян.  Плани розвитку шкільної та торгової мережі. 

Плани розвитку сільського господарства. Документи про стан цивільної 

оборони. Списки та акти вручення державних нагород. 

Опис 4 ос 

Справ: 4; 1947-1950 рр. 

Відомості нарахування зарплати. 

 

 



24. Р-1706. Виконавчий комітет Кельменецької районної Ради депутатів 

трудящих смт. Кельменці Кельменецького району Чернівецької області 

Справ: 1009; 1944-1972 рр. 

Кельменецький волосний  виконавчий комітет  смт. Кельменці 

Кельменецької волості Хотинського повіту Бессарабії ( з 08.1940 р. 

Кельменецької волості Чернівецької області, з 11.1940 р. Кельменецького 

району Чернівецької області) (1940-11.1940 ) 

Кельменецький районий виконавчий комітет (райвиконком) смт. Кельменці 

Кельменецького району Чернівецької області (11.1940-1941,1944-20.12.1947 ) 

Виконавчий комітет Кельменецької районної Ради депутатів трудящих смт. 

Кельменці Кельменецького району Чернівецької області (21.12.1947- ) 

Опис 1 

Справ: 43; 1944-1947 рр. 

Рішення облвиконкому. Протоколи засідань райвиконкому. Рішення та 

постанови райвиконкому. Протоколи засідань сільських рад та загальних 

зборів громадян. Акти обліку збитків заподіяних німецькими та румунськими 

військами мешканцям району. Документи про нагородження та вручення 

громадянам урядових нагород. Скарги та заяви громадян. Старий опис. 

Опис 2 

Справ: 948; 1944-1972 рр. 

Протоколи сесій райради , засідань виконкому. Рішення та постанови 

райвиконкому та райкому КП (б) У. Плани роботи. Документи про роботу 

постійних комісій. Документи про роботу виборчих комісій. Інформації, 

довідки, листування по роботу установ, організацій, підприємств району. 

Документи про нагородження та вручення громадянам урядових нагород. 

Списки мешканців району. Документи про репатріацію та переселення 

громадян.. Штатні розписи . Кошториси витрат. 

Опис 3  

Справ: 14; 1966-1970 рр. 

Документи профспілкового комітету. 

Опис 3 ос 

Справ : 4; 1945,1955 рр. 

Відомості нарахування зарплати. Списки робітників. 

 

25. Р-1757. Виконавчий комітет Кіцманської районної Ради депутатів 

трудящих м. Кіцмань Кіцманського району Чернівецької області 

Справ: 1005; 1941,1944-1971 рр. 

Кіцманський волосний  виконавчий комітет  м. Кіцмань Кіцманської 

(Шипинської) волості Чернівецького повіту ( з 08.1940 р.  Кіцманської 



волості Чернівецької області, з 11.1940 р. Кіцманського району Чернівецької 

області ) (1940-11.1940 ) 

Кіцманський районний виконавчий комітет (райвиконком) м. Кіцмань 

Кіцманського району Чернівецької області (11.1940-1941,1944-20.12.1947 ) 

Виконавчий комітет Кіцманської районної Ради депутатів трудящих м. 

Кіцмань Кіцманського району Чернівецької області (21.12.1947- ) 

Опис 1 

Справ : 954; 1941,1944-1971 рр. 

Постанови та рішення облвиконкому та бюро обкому КП (б) У . Протоколи 

сесій райради,, засідань виконкому та загальних зборів громадян. 

Розпорядження райвиконкому. Плани роботи. Документи про роботу 

постійних комісій. Документи про роботу виборчих комісій . Інформації, 

довідки, листування по роботу установ, організацій, підприємств району. 

Документи про нагородження та вручення громадянам урядових нагород. 

Документи про репатріацію, та переселення громадян району до Казахської 

РСР. Відомості про економічні показники роботи колгоспів району. Річні 

фінансові віти. Документи про соцзмагання. 

Опис 2 

Справ: 41; 1954-1970 рр. 

Документи профспілкового комітету 

Опис 2 ос 

Справ: 2; 1945,1947 рр. 

Списки працівників 

Опис 3  

Справ: 8; 1949 р. 

Постанови та рішення обкому КПУ та облвиконкому. Постанови та рішення 

райвиконкому і райкому КПУ Інформації про роботу райвиконкому. 

 

 

26. Р-1447. Виконавчий комітет Новоселицької районної Ради депутатів 

трудящих м .Новоселиця Новоселицького району Чернівецької області 

Справ: 960; 1944-1970 рр. 

Новоселицький волосний виконавчий комітет м. Новоселиця Новоселицької 

волості Хотинського повіту Бессарабії ( з 08.1940 р. Новоселицької волості 

Чернівецької області,  з 11.1940 р. Новоселицького району Чернівецької 

області) (  1940-11.1940 ) 

Новоселицький районний виконавчий комітет (райвиконком) м. Новоселиця 

Новоселицького району Чернівецької області (11.1940-1941,1944-20.12.1947 ) 

Виконавчий комітет Новоселицької районної Ради депутатів трудящих  

м .Новоселиця Новоселицького району Чернівецької області (21.12.1947- ) 

 



Опис 1 

Справ: 960; 1944-1970 рр. 

Рішення та постанови  Президії  ВР УРСР та РМ УРСР, облвиконкому та 

обкому КП(б) У. Постанови та рішення райкому КП(б) У та райвиконкому. 

Протоколи сесій райради, засідань виконкому, сільських рад та загальних 

зборів громадян.  Плани роботи. Акти обліку збитків заподіяних німецькими 

та румунськими військами мешканцям району Документи постійних комісій. 

Звіти, інформації та довідки про роботу виконкому. Документи виборчих 

комісій. Відомості про проведення сільськогосподарських робіт. Документи 

про нагородження та вручення урядових нагород громадянам. Документи про 

переселення громадян району до південних областей УРСР. Документи про 

соцзмагання. Кошториси витрат. Скарги та заяви громадян. Штатні розписи. 

 

 

27. Р-715. Виконавчий комітет Путильської районної Ради депутатів 

трудящих м . Путила Путильського району Чернівецької області 

Справ: 999; 1940-1941,1944-1972 рр. 

Путильський волосний виконавчий комітет м. Путила Путильської волості 

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

з 11.1940 р. Путильського району Чернівецької області) (1940-11.1940 ) 

Путильський районний виконавчий комітет (райвиконком) м. Путила 

Путильського району Чернівецької області (11.1940-1941,1944-20.12.1947 ) 

Виконавчий комітет Путильської районної Ради депутатів трудящих м . 

Путила Путильського району Чернівецької області  (21.12.1947-1962;1965- ) 

Опис 1 

Справ: 952; 1940-1941,1944-1972 рр. 

Рішення та постанови  Президії  ВР СРСР і УРСР , РНК і  РМ СРСР та УРСР, 

облвиконкому та обкому КП(б) У. Постанови та рішення райкому КП(б) У та 

райвиконкому. Протоколи сесій райради, засідань виконкому, сільських рад 

та загальних зборів громадян.  Плани роботи. Документи постійних комісій. 

Документи виборчих комісій. Документи про націоналізацію майна, 

приміщень та ін. Звіти, інформації та довідки про роботу виконкому. 

Відомості про проведення сільськогосподарських робіт. Документи про 

нагородження та вручення урядових нагород громадянам. Бюджети 

виконкому. Кошториси витрат. Штатні розписи. Скарги та заяви громадян. 

Протоколи засідань профспілкового комітету. Старий опис. 

Опис 2 ос  

Справ: 4; 1947-1950 рр. 

Відомості нарахування зарплати 

 

 



Опис 3  

Справ: 27; 1940-1941,1944-1962 рр. 

Рішення облвиконкому. Особові картки засуджених осіб  та позбавлених 

виборчих прав. Документи про репатріацію громадян.. Відомсти з питань 

релігійних культів. Списки громадян. 

Опис 4  

Справ: 16; 1956-1957 рр. 

Рішення та розпорядження облвиконкому. Накази обласного управління 

сільського господарства. Плани розвитку лісового господарства колгоспів. 

Земельні книги. 

 

 

28. Р-2053. Виконавчий комітет Садгірської районної Ради депутатів 

трудящих м.Садгора Садгірського району Чернівецької області 

Справ: 835; 1944-1963 рр. 

Садгірський волосний виконавчий комітет м. Садгора Садгірської 

(Прутовської,Садагурської) волості Чернівецького повіту ( 08.1940 р. 

Садгірської волості Чернівецької області, з 11.1940 р.Садгірського району 

Чернівецької області) (1940-11.1940 ) 

Садгірський районний виконавчий комітет (райвиконком) м. Садгора 

Садгірського району Чернівецької області (11.1940-1941,1944-20.12.1947 ) 

Виконавчий комітет Садгірської районної Ради депутатів трудящих м. 

Садгора Садгірського району Чернівецької області (21.12.1947-25.01.1963 ) 

Опис 1 

Справ: 101; 1944-1950 рр. 

Рішення та постанови РНК та РМ УРСР. Постанови та рішення райкому 

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

Плани роботи.  Списки депутатів. Штатний розпис. Кошториси витрат. 

Річний фінансовий звіт. Старий опис. 

Опис 2 

Справ: 651;  1945-1962 рр. 

Протоколи сесій райради, засідань виконкому, загальних зборів громадян. 

Розпорядження райради. Плани роботи. Документи про роботу комісій . 

Документи виборчих комісій. Статути сільськогосподарських артілей. 

Відомості про проведення сільськогосподарських робіт. Документи про 

нагородження та вручення урядових нагород громадянам. Кошториси витрат. 

Штатні розписи. Списки депутатів. Старий опис. 

 



Опис 3 ос 

Справ: 42; 1945-1963 рр. 

Відомості нарахування зарплати. Писки працівників. Особові рахунки. 

Особові справи. 

Опис 4  

Справ: 41; 1944-1962 рр. 

Постанови та рішення обкому КПУ та облвиконкому. Постанови та рішення 

райкому КПУ та райвиконкому. Протоколи засідань райвиконкому.  

Відомості про висланих громадянах. Документи про влаштування 

репатріантів та амністованих громадян. Документи про цивільну оборону. 

Відомості про злочинність в районі. 

 

 

29. Р-2099. Виконавчий комітет Сокирянської районної Ради депутатів 

трудящих  

м .Сокиряни Сокирянського району Чернівецької області 

Справ: 1117; 1944-1976 рр. 

Сокирянский волосний виконавчий комітет м. Сокиряни   Сокирянської 

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

Сокирянської волості Чернівецької області, з 11.1940 р. Сокирянського 

району Чернівецької області ) (1940-11.1940 ) 

Сокирянський районний виконавчий комітет (райвиконком) м. Сокиряни 

Сокирянського району Чернівецької області (11.1940-1941,1944-20.12.1947 ) 

Виконавчий комітет Сокирянської районної Ради депутатів трудящих м 

.Сокиряни Сокирянського району Чернівецької області (21.12.1947-

25.01.1963 ) 

Виконавчий комітет Сокирянської районної Ради депутатів трудящих  

м .Сокиряни Сокирянського району Чернівецької області (01.01.1965- ) 

Опис 1 

Справ: 366; 1944-1960 рр. 

Рішення та постанови  РМ СРСР та УРСР Постанови та рішення бюро 

обкому КП(б) У та облвиконкому. Постанови та рішення райкому КП(б) У та 

райвиконкому. Протоколи сесій райради, засідань виконкому. 

Розпорядження райвиконкому. Протоколи виробничих нарад. Протоколи 

засідань виконкомів та загальних зборів громадян. Плани роботи. Акти 

перевірки роботи відділі виконкому. Статути сільськогосподарських артілей. 

Відомості про проведення сільськогосподарських робіт. Книга реєстрації 

актів збитків заподіяних в роки ВВВ установам, організаціям та мешканцям 

району Списки громадян. Штатний розпис. Кошториси витрат. Річний 

фінансовий звіт. Старий опис 

 



Опис 2 

Справ: 740; 1951-1953,1959-1976 рр. 

Протоколи сесій райради, засідань виконкому. Рішення райвиконкому. 

Документи постійних комісій . Документи виборчих комісій. Довідки, 

інформації про роботу виконкому та його відділів. Документи про 

нагородження та вручення урядових нагород громадянам. Кошториси витрат. 

Штатні розписи. Звіти про фінансово –господарську діяльність. 

Опис 3 

Справ: 11; 1954 р. 

Звіти про розподіл землі. Звіти про фінансово – господарську діяльність 

колгоспів 

 

 

30. Р-1964. Виконавчий комітет Сторожинецької районної  Ради 

народних депутатів   м. Сторожинець Сторожинецького району 

Чернівецької області 

Справ: 2289; 1944-1980 рр. 

Сторожинецький волосний виконавчий комітет м. Сторожинець 

Сторожинецької (Флондоренської) волості  Чернівецького повіту ( з 08.1940 

р. Сторожинецької волості Чернівецької області, з 11.1940 р. 

Сторожинецького району Чернівецької області)  (1940-11.1940 ) 

Сторожинецький районий виконавчий комітет (райвиконком) м. 

Сторожинець Сторожинецького району Чернівецької області (11.1940-

1941,1944-20.12.1947 ) 

Виконавчий комітет Сторожинецької районної  Ради депутатів трудящих  м. 

Сторожинець Сторожинецького району Чернівецької області (21.12.1947- 

10.1977 ) 

Виконавчий комітет Сторожинецької районної  Ради народних депутатів   м. 

Сторожинець Сторожинецького району Чернівецької області (10.1977- ) 

Опис 1 

Справ: 58; 1944-1947 рр. 

Рішення та постанови облвиконкому. Протоколи засідань райвиконкому. 

Рішення райвиконкому. Протоколи виробничих нарад апарату райвиконкому. 

Протоколи засідань виконкомів сільських Рад та загальних зборів громадян. 

Акти передачі маєтків . План району та акти і відомості про проведення 

розмінування району. Скарги та заяви громадян. Старий опис. 

Опис 2 

Справ: 2064 ; 1948-1980 рр. 

Протоколи сесій райради. Протоколи засідань виконкому. Розпорядження 

райвиконкому. Протоколи засідань та плани роботи виконкомів сільських 



Рад. Техніко-економічні розрахунки до проекту планування м. Сторожинець. 

Документи роботи постійних комісій . Документи виборчих комісій. 

Документи про роботу установ, підприємств та організацій району. Акти 

прийому – передачі майна колгоспів. Документи про нагородження та 

вручення урядових нагород громадянам. Штатні розписи. Кошториси витрат. 

Річні фінансові звіти. 

Опис 3 

Справ: 8; 1964-1967 рр. 

Документи профспілкового комітету 

Опис 4 

Справ: 159; 1954-1957 рр. 

Державні книги землекористувачів. Державні акти на землю. Статути 

сільгоспартілей. Документи про обстеження сільська – господарських  

ділянок. Плани лісових господарств. Виробниче – фінансові плани. Річні 

звіти про фінансово – господарську діяльність. 

 

 

31. Р-685. Виконавчий комітет Хотинської районної  Ради депутатів 

трудящих  м. Хотин Хотинського району Чернівецької області 

Справ: 1059; 1944-1975 рр. 

Хотинський волосний виконавчий комітет м. Хотин Хотинської волості 

Хотинського повіту Бессарабії ( з 08.1940 р. Хотинської волості Чернівецької 

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

11.1940 ) 

Хотинський районний виконавчий комітет (райвиконком) м. Хотин 

Хотинського району Чернівецької області (11.1940-1941,1944-20.12.1947 ) 

Виконавчий комітет Хотинської районної  Ради депутатів трудящих  м. 

Хотин Хотинського району Чернівецької області(21.12.1947-1962; 01.1965-  ) 

Опис 1 

Справ: 928; 1944-1975 рр. 

Рішення та постанови райкому КП (б) У. Протоколи сесій райради та засідань 

райвиконкому. Рішення  та розпорядження райвиконкому.  

Протоколи загальних зборів громадян. Плани роботи.  Звити про  

роботу райвиконкому. Документи роботи постійних комісій . Документи 

виборчих комісій. Документи про роботу установ, підприємств та організацій 

району. Документи про затвердження статутів земельних громад району. 

Довідки та інформації райвиконкому. Листування з питань роботи установ та 

підприємств району, працевлаштування репатрійованих громадян. 

Документи про соцзмагання. Документи профспілкового комітету 

 

 

 



Опис 2 

Справ: 77; 1954-1960 рр. 

Земельні звіти. Документи з землевпорядкування. Технічні справи з обліку 

землі. Документи про ліквідацію колгоспів. 

Опис 3  

Справ: 54 ; 1944-1960 рр. 

Постанови та рішення обкому КПУ та облвиконкому. Рішення та протоколи 

засідань райвиконкому. Документи з оцінки збитків заподіяних під час 

Великої Вітчизняної війни. Відомості про репатрійованих громадян. 

 

32. Р-627. Виконавчий комітет Чернівецької районної  Ради депутатів 

трудящих  м. Чернівці  Чернівецького району Чернівецької області  

 Справ: 479; 1944-1962 рр. 

Чернівецький волосний виконавчий комітет м. Чернівці Чернівецької 

(Козминської) волості Чернівецького повіту ( з 08.1940 р. Чернівецької 

волості Чернівецької області, з 11.1940 р. Чернівецького району Чернівецької 

області ) (1940-11.1940 ) 

Чернівецький районний виконавчий комітет (райвиконком) м. Чернівці  

Чернівецького району Чернівецької області (11.1940-1941,1944-20.12.1947 ) 

Виконавчий комітет Чернівецької районної  Ради депутатів трудящих  м. 

Чернівці  Чернівецького району Чернівецької області (21.12.1947-30. 12.1962) 

Опис 1 

Справ: 444; 1944-1962 рр. 

Рішення та постанови облвиконкому. Протоколи сесій райради, засідань 

райвиконкому та сільвиконкому. Рішення , постанови та розпорядження 

райвиконкому.  Протоколи  загальних зборів громадян. Плани роботи. 

Документи про роботу постійних комісій. . Документи про роботу установ, 

підприємств та організацій району. Акти збитків заподіяних німецькими та 

румунськими військами в 1941-1944 рр. Списки мешканців району, що 

потерпіли від німецьких та румунських військ. Документи про нагородження 

та вручення урядових нагород громадянам. Списки церков району. Заяви 

громадян про прийняття до колгоспу. Акти прийому – передавання майна. 

Штатні розписи. Кошториси витрат. Старий опис 

Опис 3 

Справ: 12; 1954-1958,1961-1962рр. 

Річний земельний звіт. Річні звіти колгоспів. Державна книга реєстрації 

землекористування. 

Опис 4  

Справ: 20 ; 1949-1962 рр. 

Рішення та постанови облвиконкому та обкому КПУ. Листування з 

облвиконкомом про роботу комітету. 

Опис 2 ос 

Справ: 3 ; 1945-1946 рр. 

Відомості нарахування зарплати 


