ВСТУП.
На підставі ноти Уряду СРСР від 26 червня 1940 р. “Про повернення
Бессарабії та передачу Північної Буковини Радянському Союзу” та Закону
СРСР від 2 серпня 1940 р. “Про включення Північної частини Буковини і
Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії до складу
Української Радянської Соціалістичної Республіки” Чернівецький повіт
(Північна Буковина) був включений до складу УРСР.
На підставі рішення Президії Верховної Ради УРСР від 4 липня 1940 р.
було затверджено склад Чернівецького повітового виконавчого комітету і
останній розпочав свою роботу.
У відповідності до Закону СРСР від 7 серпня 1940 р. “Про зміни та
доповнення статей 13, 23 і 48 Конституції (Основного Закону) СРСРЧернівецький повіт був перейменований в Чернівецьку область та відповідно
– Чернівецький повітовий виконавчий комітет був перейменований в
Чернівецький обласний виконавчий комітет (облвиконком). У відповідності
до постанови Чернівецького повітового виконавчого комітету від 5 липня
1940 р. № 1 “Про затвердження складу волосних виконавчих комітетів” були
утворені волвиконкоми: Прутовський, Дністровський,
Козминський,
Черемушський,
Флондоренський,
Шипенський,
Росточелоцький,
Краснодубровський, Путилівський, Герцовський.
На підставі постанов Чернівецького повітового виконавчого комітету від :
5 липня 1940 р. “Про затвердження складу міських і селянських рад”; 22
липня; 30 липня; 7 серпня 1940 р. “Про затвердження складу сільських рад”
були утворені - міські: Чернівецька, Герціївська, Вижницька та сільські Ради
волостей повіту.
Згідно Указу Президії Верховної Ради УРСР від 12 листопада 1940 р.
“Щодо ліквідації повітів і утворення районів у Чернівецькій області ” було
проведено районування області і утворені такі райони: Вашківецький,
Вижницький, Герцаївський, Глибоцькмй, Заставнівський, Кельменецький,
Кіцманський, Новоселицкий, Путильский, Садагурський, Секурянський,
Сторожинецький, Хотинський, Чернівецькій; постановою Чернівецького
обласного виконавчого комітету № 378 від 16 грудня 1940 р. “Про
затвердження складу райрад по області ” затверджені відповідні районні
виконавчі комітети. Постановою Чернівецького повітового виконавчого
комітету від 10 липня 1940 р. “Про утворення районів в м. Чернівцях ” на
території м. Чернівці було утворено Сталінський, Ленінський та
Шевченківський райони та відповідні виконкоми, підзвітні Чернівецької
міської Раді депутатів трудящих. З липня 1941 по березень 1944 р. діяльність
радянських органів влади, була тимчасово припинена, в зв’язку з окупацією
області німецькими та румунським військами і поновлена після звільнення
області в березні 1944 р. Червоною Армією.
На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 7 вересня 1946 р.
“Про збереження історичних найменувань та уточнення і впорядкування

існуючих назв сільських Рад і населених пунктів Чернівецької області ” ряд
сільських Рад області було перейменовано.
Після проведення 21 грудня 1947 р. виборів до місцевих Рад депутатів
трудящих були утворені виконавчі комітети обласної, міських, районних та
сільських Рад депутатів трудящих.
На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 11 серпня 1948 р.
“Про скасування районного поділу в місті Чернівці Чернівецької області “
Ленінський; Сталінський; Шевченківський
райони м. Чернівці були
ліквідовані; відновивши свою діяльність у відповідності до Указу Президії
Верховної Ради УРСР від 5 травня 1952 р. “ Про утворення в місті Чернівці
Чернівецької області Ленінського, Сталінського та Шевченківського районів
”. У відповідності до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 21 січня 1959
р. “Про ліквідацію Ленінського, Сталінського та Шевченківського районів
міста Чернівці. Чернівецької області ” Ленінський, Сталінський район та
Шевченківський райони м. Чернівці були ліквідовані. На підставі Указу
Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня 1965 р. “Про утворення районів у
містах Сімферополі, Херсоні та Чернівцях Української РСР “ були утворені
Ленінський, Першотравневий і Садгірський райони.
На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 р.
”Про укрупнення сільських районів Української РСР” Вашківецький;
Герцаївський; Заставнівський; Путильський; Садгірский; Сокирянський ;
Чернівецький; Хотинський райони були ліквідовані, та відповідні
райвиконкоми припинили свою діяльність.
У відповідності з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня 1965 р.
“Про внесення змін в адміністративне районування Українсько РСР були
відновлені: Заставнівський; Путильський; Сокирянський; Хотинський райони
та розпочали свою діяльність райвиконкоми.
Після прийняття в 1977 р. нової Конституції (Основного Закону) СРСР
виконавчі комітети обласної, міських, районних та сільських Рад депутатів
трудящих були перейменовані в виконавчі комітети обласної, міських,
районних та сільських Рад народних депутатів.
Після проголошення 24 серпня 1991 р. Акту незалежності України
протягом 1991-1999 рр. продовжувалось реформування органів влади
України. У відповідності до Закону України “Про Представника Президента
України ” від 5 березня 1992 рр. № 2167-XII та постанови Верховної Ради
України “Про порядок введення в дію Закону України “Про Представника
Президента України ” від 5 березня 1992 рр. № 2168-XII та рішення ІІ сесії
Чернівецької обласної Ради народних депутатів ХХІ скликання від 17 квітня
1992 року “Про припинення діяльності виконкому обласної Ради народних
депутатів ” в зв’язку з призначенням Представника Президента України і
формуванням місцевої державної адміністрації в області, виконавчий комітет
Чернівецької обласної Ради народних депутатів припинив свою діяльність.
У відповідності із Законом України “Про внесення змін і доповнень до
Закону України “Про формування місцевих органів влади і самоврядування”
від 28 червня 1994 р. № 64/94-ВР після проведення виборів (1994 р)

депутатів, голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах і
обласних Рад та формування виконавчих комітетів Рад втратив чинність
Закон України “Про Представника Президента України ”. Повноваження
Представника Президента України в Чернівецький області і обласної
державної адміністрації передані голові і виконавчому комітету Чернівецької
обласної Ради.
Відповідно до частини 2 статті 53 Конституційного договору між
Верховною Радою та Президентом України “Про основні засади організації і
функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на
період прийняття нової Конституції України ” та пункту 3 Указу Президента
України “Про обласні,
Київську та Севастопольську, міські , районні у
містах Києві та Севастополі державні адміністрації “ від 24 липня 1995 р. №
640 та рішення 5-ої сесії ХХІ скликання Чернівецької обласної Ради
народних депутатів повноваження Чернівецької обласної Ради народних
депутатів, Ії виконкому, управлінь, відділів та служб, передбачені чинним
законодавством були передані Чернівецької обласної державної
адміністрації.
У відповідності до прийнятої 28 червня 1996 р. Конституції України та
Закону України “Про місцеве самоврядування в України” від 21 травня 1997
р. відбулося розширення повноважень обласних рад та утворювався
відповідний виконавчий апарат ради для здійснення виконавчих функцій і
повноважень місцевого самоврядування.
Мета видання довідника поліпшення умов використання документів архіву
дослідниками та співробітниками архіву, які працюють з фондами державної
влади та управління та більш повного використання інформації, що
знаходиться у документах архіву.
Станом на 01.01.10
в Державному архіві Чернівецької області
нараховувалось 310 фондів рад всіх рівнів, обсягом 556 описів та 57989
справ. Описування фондів проводилось за аркушами фондів та описами.
Прийнята така структура описової статті:
- номери фонду по алфавітному списку довідника та по списку фондів у
обласному архіві;
- остання назва фондоутворювача у обласному архіві;
- кількість справ та крайні дати документів у цілому у фонді;
- назви фонду, перейменування та крайні дати
- номери описів справ , кількість справ та крайні дати.
- склад документів опису.
Анотація коротко, в узагальненій формі, розкриває склад документів та їх
зміст .
Довідник містить вступ та 6 розділів, побудованих за тематичною
ознакою:
Розділ 1. Фонд Чернівецької обласної Ради
Розділ 2. Фонди виконавчих комітетів Чернівецької міської
Ради народних депутатів та районних Рад міста Чернівці

Розділ 3. Фонди виконавчих комітетів міських та селищних Рад
районного підпорядкування
Розділ 4. Фонди виконавчих комітетів районних Рад
Розділ 5. Фонди виконавчих комітетів сільських Рад
Розділ 6. Алфавітний список Рад
Фонди виконавчих комітетів сільських рад розміщенні за алфавітний
ознаці по районах до якого у відповідний період відносилась рада,
документальні матеріалі, якої знаходяться на державному зберіганні в
обласному архіві. У алфавітному списку Рад подані пошукові дані на всі
фонди рад, які знаходяться на державному зберіганні у обласному архіві з
відповідними перейменуваннями назв населених пунктів.
Довідник уклав відповідальний за облік Авдєєв А.О.

