СПИСОК АРХІВНИХ ФОНДІВ
Державного архіву Кіровоградської області, в яких виявлено та встановлено фактичну наявність
архівної інформації репресивних органів
за період 1917-1991 років
№
з/п

Фонди (не фондові комплекси), що містять архівну інформацію репресивних органів
Номер, назва фонду, крайні дати документів
фонду, номер опису

1

2
ЮСТИЦІЯ, ПРАВОСУДДЯ.
1.
Єлисаветградське повітове бюро юстиції
Одеського губернського бюро юстиції
Р-2259, опис 1, 1919-1922 рр.

2.

Кіровоградське обласне управління юстиції
Міністерства юстиції України,
Р-4931
опис 1, 1944 р.

Кількість справ (частин, томів справи),
(одиниць обліку/одиниць зберігання
аудіовізуальних документів)

Характеристика документів (фільтраційні,
судово-слідчі, особові справи, управлінська
документація тощо)

3

4

87

Постанови,
накази,
циркуляри,
розпорядження, інструкції ВУЦВК, Наркомату
юстиції
і
Верховного
суду
УСРР,
губернського бюро юстиції з питань
проведення судочинства і амністій та
визначення структури і функцій повітового
бюро
юстиції.
Накази
завідувача
Єлисаветградського повітового бюро юстиції
з основної діяльності. Протоколи засідання
колегії юридичного відділу Єлисаветградського повітового виконкому. Доповіді
про роботу бюро юстиції. Документи з
особового складу.

10

Розпорядження,
директиви
Наркоматів
юстиції СРСР і УРСР з питань організації
планування, ведення судової статистики.
Накази начальника управління з основної
діяльності. Плани роботи. Статистичні звіти
про склад працівників органів юстиції і

2
1

2
опис 2, 1945 р.

3.

3
8

опис 3, 1945-1954 рр.

402

опис 4, 1946-1954 рр.

49

Усього
Кіровоградське обласне управління юстиції

469

4
народних судів. Бухгалтерські документи.
Розпорядження, директиви,
інструкції
Наркоматів юстиції СРСР і УРСР з питань
ведення судової статистики, роботи з
особовим складом. Накази начальника
управління з основної діяльності. Плани
роботи та звіти про їхнє виконання.
Бухгалтерські документи.
Постанови,
розпорядження,
накази,
директиви, інструкції пленуму Верховного
суду СРСР, Міністерств юстиції СРСР і
УРСР, облвиконкому з організаційних
питань. Накази начальника управління з
основної діяльності. Протоколи оперативних
нарад, засідань президії обласної колегії
адвокатів, атестаційної комісії. Плани роботи
управління, народних судів та нотаріальних
контор області, звіти про їхнє виконання.
Статистичні звіти про склад і рух
працівників органів юстиції і суду.
Фінансово-бухгалтерські документи. Акти
перевірок роботи юридичних консультацій,
нотаріальних контор, народних судів,
судових виконавців області.
Постанови,
розпорядження,
накази
Міністерств юстиції СРСР і УРСР,
облвиконкому з питань організації роботи
органів юстиції та народних судів. Звіти про
роботу обласного відділу юстиції. Звіти про
роботу народних судів області у карних
справах. Документи (акти, довідки) з
перевірки роботи управління.

3
1

4.

2
Міністерства юстиції України Р-7441
опис 1, 1971-1991 рр.

3

4

254

опис 1д, 1970-1982 рр.

30

Накази начальника обласного управління з
основної діяльності. Протоколи засідань
колегії та методичної ради. Плани роботи та
звіти про їхнє виконання. Аналізи,
інформації, довідки про роботу управління
по судовій діяльності. Зведені статистичні
звіти про чисельність, склад і рух
працівників органів юстиції та про роботу
нотаріальних контор. Штатні розписи,
фінансово-бухгалтерські
документи.
Документи про стан правової роботи в
народному господарстві, підприємствах,
організаціях та установах області. Доповідні
записки, довідки перевірок роботи і надання
допомоги
по
правовому
вихованню
трудящих в органах юстиції і судах області.
Документи профспілкової організації.
Статистичні звіти про роботу судів. Аналізи,
огляди, узагальнення про роботу народних
судів.

Усього
Зінов’євська окружна колегія захисників
Народного комісаріату юстиції УСРР, м.
Зінов’євськ Зінов’євського округу
Р-960
опис 1, 1923-1930 рр.

431
224

Циркуляри Наркомату юстиції УСРР,
президії Зінов’євської окружної колегії
захисників з питань надання населенню
юридичної допомоги. Протоколи з’їздів і
нарад членів Зінов’євської окружної колегії
захисників та завідувачів юридичними
консультаціями округу. Протоколи засідань
президії Зінов’євського окружного бюро захисників та окружної колегії захисників, а
також засідань президії колегій захисників
міст Одеси, Херсона і Миколаєва, засідань
Одеського губернського суду. Звіти, доповіді

4
1

5.

6.

7.

8.

2

Нотаріальні контори
Бобринецька районна нотаріальна контора
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, м. Бобринець Бобринецького району
Кіровоградської області
Р-5582
опис 1, 1944-1947 рр.
Голованівська районна нотаріальна контора
Одеського обласного управління юстиції, с.
Голованівськ
Голованівського
району
Одеської області
Р-6570
опис 1, 1946-1947 рр.
Грушківська районна нотаріальна контора
Одеського обласного управління юстиції, с.
Грушка Грушківського району Одеської
області
Р-5406
опис 1, 1945-1947 рр.
Добровеличківська
районна
нотаріальна
контора
Кіровоградського
обласного
управління юстиції, с. Добровеличківка
Добровеличківського району Кіровоградської

3

4
про діяльність центральної юридичної
консультації
при
окружному
суді,
юридичних консультацій м. Зінов’євська та
Зінов’євського округу. Відомості про роботу
колегії. Акти перевірок діяльності окружної
колегії захисників та роботи юридичних
консультацій округу. Особові справи
працівників та дисциплінарні справи членів
колегії.

52

Розпорядження,
накази,
циркуляри
Наркомату оборони СРСР, Наркомату
юстиції СРСР, обласного управління юстиції
з питань здійснення нотаріальних дій та
порядку
засвідчення
документів.
Статистичні звіти про роботу. Документи з
проведених нотаріальних дій. Бухгалтерські
документи.
Реєстри нотаріальних дій і документи про
нотаріальні дії.

9

19

Договори купівлі-продажу
Реєстри нотаріальних дій

домоволодінь.

7

Звіт про роботу нотаріальної контори.
Документи нотаріальних дій. Кошторис
витрат.

5
1

9.

10.

11.

12.

13.

2
області
Р-5290
опис 1, 1945 р.
Долинська районна нотаріальна контора
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, смт Долинська Долинського району
Кіровоградської області
Р-4814
опис 1, 1944-1945 рр.
Зінов’євська державна нотаріальна контора
Зінов’євського окружного відділу юстиції, м.
Зінов’євськ Зінов’євського округу
Р-976
опис 1, 1920-1929 рр.
Знам’янська районна нотаріальна контора
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, м. Знам’янка Знам’янського району
Кіровоградської області
Р-4526
опис 1, 1944-1945 рр.
Маловисківська районна нотаріальна контора
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, смт Мала Виска Маловисківського
району Кіровоградської області
Р-3746
опис 1, 1944-1945 рр.
Новоархангельська
районна
нотаріальна
контора
Кіровоградського
обласного
управління юстиції, с. Новоархангельськ
Новоархангельського району Кіровоградської
області
Р-5564
опис 1, 1945-1947 рр.

3

4

21

Книги реєстрації нотаріальних дій. Угоди
купівлі-продажу. Заповіти громадян смт
Долинська.
Акти
перевірок
роботи
нотаріальної контори.

895

Звіти про діяльність нотаріальної контори.
Реєстри нотаріальних дій та алфавітні
реєстри. Справи з виконання нотаріальних
дій. Книги обліку грошових зборів контори.

31

Накази,
розпорядження
обласного
управління юстиції з організаційних питань.
Звіти про роботу контори. Реєстри
нотаріальних дій. Угоди купівлі-продажу
будівель. Свідоцтва про право наслідування
за законом. Акти ревізій фінансової
діяльності
Реєстри нотаріальних дій. Свідоцтва про
право на спадок. Договори на відчуження,
купівлю-продаж
домоволодінь,
наділ
земельних ділянок. Заповіти громадян.

15

14

Плани роботи та звіти про їхнє виконання.
Документи нотаріальних дій.

6
1
14.

15.

16.

17.

18.

2
Новогеоргіївська
районна
нотаріальна
контора
Кіровоградського
обласного
управління юстиції, м. Новогеоргіївськ
Новогеоргіївського району Кіровоградської
області
Р-6611
опис 1, 1945, 1947 рр.
Новоукраїнська районна нотаріальна контора
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, м. Новоукраїнка Новоукраїнського
району Кіровоградської області
Р-3505
опис 1, 1944-1947 рр.
Олександрівська
нотаріальна
контора
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, с. Олександрівка Олександрівського
району Кіровоградської області
Р-3395
опис 1, 1944-1947 рр.
Олександрійська районна нотаріальна контора
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, м. Олександрія Олександрійського
району Кіровоградської області
Р-4187
опис 1, 1944-1945 рр.
Петрівська районна нотаріальна контора
обласного управління юстиції, с. Петрове
Петрівського району Кіровоградської області
Р-3891
опис 1, 1944 р.
опис 2, 1945-1947 рр.

3
7

4
Реєстри нотаріальних дій і документи про
нотаріальні дії.

42

Реєстр нотаріальних справ. Угоди про
купівлю-продаж домоволодінь та забудову
земельних ділянок. Заповіти громадян та
свідоцтва на право спадщини.

25

Звіти про роботу контори. Статистичні звіти.
Документи нотаріальних дій.

18

Угоди про відчуження будівель. Свідоцтва
про
право
наслідування.
Реєстри
нотаріальних дій.

3

Реєстр нотаріальних документів. Фінансові
звіти.
Накази
начальника
Кіровоградського
обласного управління юстиції з питань
організації роботи нотаріальних контор.

16

7
1

2

3

Усього
Устинівська районна нотаріальна контора
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, с. Устинівка Устинівського району
Кіровоградської області
Р-5878
опис 1, 1945 р.
Хмелівська районна нотаріальна контора
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, с. Хмельове Хмелівського району
Кіровоградської області
Р-3790
опис 1, 1944 р.
опис 2, 1944-1945 рр.

19
8

Усього
Суди
21. Кіровоградський обласний суд Верховного
Суду України, м. Кіровоград Кіровоградської
області
Р-5037
опис 1, 1944, 1952-1969 р.

9

19.

20.

1
8

108

4
Звіти про роботу нотаріальної контори.
Заповіти, свідоцтва на право спадщини,
угоди
купівлі-продажу.
Реєстри
нотаріальних документів.
Розпорядження,
накази
обласного
управління юстиції з питань оформлення
документів з нотаріальних дій, вжиття
заходів з охорони майна громадян,
проведення перевірок діяльності. Документи
нотаріальних дій.

Свідоцтва про право на спадщину.
Реєстри нотаріальних дій. Свідоцтва про
право спадщини. Угоди про купівлю, продаж
і
дарування
домоволодінь.
Справи
засвідчених заповітів

Постанови, розпорядження Верховного Суду
СРСР, Наркомату юстиції СРСР з питань
ведення судочинства, розгляду карних та
цивільних справ, касаційних скарг і
протестів. Звіт про роботу обласного суду.
Статистичні звіти з ведення карних і
цивільних справ. Рішення та ухвали судової

8
1

2

3

опис 2, 1944-1945 р.

103

опис 3, 1945-1947 рр.

236

опис 4, 1944-1985 рр.

1176

опис 5, 1950-1954, 1957 рр.
опис 6, 1948-1964 рр.
опис 7, 1986-1991 рр.

67
513
111

4
колегії по карним справам та справам про
розірвання шлюбу.
Звіти про роботу обласного суду. Карні,
цивільні справи та ухвали судової колегії по
ним. Фінансовий звіт.
Постанови, накази Верховного Суду СРСР,
Міністерства юстиції СРСР з питань ведення
судочинства, розгляду карних і цивільних
справ, касаційних скарг і протестів.
Цивільні, карні справи та ухвали судової
колегії по ним. Акти перевірок роботи
обласного суду.
Постанови, накази Верховного суду СРСР і
УРСР, Міністерства юстиції СРСР і УРСР з
питань ведення судочинства, розгляду
карних і цивільних справ, касаційних скарг.
Накази голови суду з основної діяльності.
Протоколи виробничих нарад. Плани роботи
та звіти про їхнє виконання. Статистичні
звіти про роботу районних судів. Цивільні,
карні справи та ухвали судової колегії по
ним, рішення та ухвали по касаційним
скаргам. Штатні розписи. Фінансовобухгалтерські документи.
Судові справи.
Карні справи.
Постанови, накази Верховного суду УРСР,
Міністерства юстиції СРСР та УРСР з
питань ведення судочинства. Накази голови
обласного суду з основної діяльності.
Постанови, ухвали президії облсуду по
цивільним справам та касаційним скаргам.
Плани роботи та звіти про їхнє виконання.
Статистичні звіти про розгляд карних та

9
1

22.

2

3

опис 8, 1944-1980 рр.

258

Усього
Уповноважений Одеського губернського суду
по Зінов’євському округу, м. Зінов’євськ
Зінов’євського округу Одеської губернії
Р-2248
опис 1, 1923-1925 рр.

2709

опис 2, 1925 р.
Усього
Народні суди

63
241

178

4
цивільних справ. Документи профспілкової
організації.
Постанови, рішення, накази, директиви
президії Верховної Ради УРСР, Міністерства
юстиції УРСР, облвиконкому з питань
судової практики. Протоколи засідань
президії, оперативних нарад працівників
суду. Накази голови суду з основної
діяльності. Статистичні звіти про роботу
судової колегії, розгляд та рух кримінальних
справ
в
народних
судах
області.
Узагальнення судової практики Верховного
суду УРСР з питань касаційної та наглядової
практики. Доповіді про роботу обласного
суду

Постанови, накази, циркуляри, розпорядження Одеського губернського суду з
питань організації судово-слідчої роботи.
Накази
уповноваженого
Одеського
губернського суду по Зінов’євському округу
з основної діяльності. Протоколи засідань
окружного бюро колегії захисників. Акти
передачі приміщень нотаріальних контор
камерам нарсудів. Фінансово-бухгалтерські
документи. Документи з особового складу.
Касаційні справи
Цивільні справи.

10
1
23.

2
Рада народних суддів Єлисаветградського
повітового
юридичного
відділу,
м.
Єлисаветград Єлисаветградського повіту
Херсонської губернії
Р-2178
опис 1, 1920 р.
Районні народні суди
24. Зінов’євський окружний народний суд
Народного комісаріату юстиції УСРР, м.
Зінов’євськ Зінов’євського округу
Р-1048
опис 1, 1925-1930 рр.

опис 2, 1925-1930 рр.

3
43

912

566

4
Кримінальні справи.

Накази, циркуляри, розпорядження ВЦВК,
РНК УСРР, Верховного суду і Наркомату
юстиції УСРР з питань судочинства,
організації роботи судових органів та
товариських судів. Накази голови суду з
основної діяльності та з особового складу.
Протоколи
пленумів
Зінов’євського
окружного суду та матеріали до них.
Протоколи засідань дисциплінарної колегії,
нарад працівників судово-слідчих органів
округу та загальних зборів працівників суду.
Звіти та доповіді про діяльність окружного
суду та дільничних народних судів. Акти
перевірок
роботи
народних
судів
Зінов’євського
округу.
Фінансовобухгалтерські
документи.
Цивільні,
кримінальні і касаційні справи та реєстри
кримінальних і цивільних справ. Списки
народних засідателів. Особові справи працівників суду. Дисциплінарні справи.
Ухвали, вироки Верховного суду УСРР та
Зінов’євського
окружного
суду
по
касаційних справах. Цивільні справи.

11
1

25.

26.

27.

2
опис 3, 1921-1930 рр.

3
399

опис 5, 1918-1928 рр.
опис 6, 1920-1921, 1925-1930 рр.

222
135

Усього
Великовисківський районний народний суд
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, с. Велика Виска Великовисківського
району Кіровоградської області
Р-3031
опис 1, 1944 р.
Вільшанський районний народний суд
Одеського обласного управління юстиції, с.
Вільшанка Вільшанського району Одеської
області
Р-5043
опис 1, 1944–1945 рр.
Добровеличківський районний народний суд
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції,
с.
Добровеличківка
Добровеличківського району Кіровоградської
області
Р-3696
опис 1, 1944-1945 рр.

2234
5

4
Рішення та ухвали окружного суду
2-ої
інстанції
по
кримінальних
справах.
Кримінальні справи.
Реєстри кримінальних та цивільних справ.
Накази голови окружного суду з основної
діяльності та з особового складу. Звітні
доповіді голови окружного суду про роботу
судових органів. Ухвали Зінов’євського
окружного
суду
по
касаційних,
кримінальних
та
цивільних
справах.
Касаційні скарги по цивільних справах.
Списки народних засідателів народних судів
Зінов’євського
округу.
Документи
з
особового складу.
Накази
і
розпорядження
обласного
управління юстиції з питань організації
роботи народних судів. Плани роботи суду
та звіти про їхнє виконання. Фінансовобухгалтерські документи.

4

Накази, директиви Одеського обласного
управління юстиції з питань ведення
судочинства, розгляду карних та цивільних
справ. Статистичні звіти про роботу суду.

6

Накази,
директиви,
розпорядження
обласного управління юстиції з організаційних питань. Протоколи загальних
зборів працівників суду. Звіти народних
суддів перед виборцями. Бухгалтерські
документи.
Акти
ревізій
фінансовогосподарської діяльності суду.

12
1

2

3

4

28.

Знам’янський
міський
народний
суд
Кіровоградського
обласного
управляння
юстиції, м. Знам’янка Знам’янського району
Кіровоградської області
Р-4636
опис 1, 1944-1945 рр.
Знам’янський районний народний суд
Кіровоградського обласного управліньня
юстиції, м. Знам’янка Знам’янського району
Кіровоградської області“
Р-6025
опис 1, 1945 р.
Маловисківський районний народний суд
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, смт Мала Виска Маловисківського
району Кіровоградської області
Р-3745
опис 1, 1944 р.
Новомиргородський районний народний суд
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції,
м.
Новомиргород
Новомиргородського району Кіровоградської
області
Р-1026
опис 1, 1923-1925 рр.
опис 2, 1944 р.

10

Накази, директиви, інструкції Наркомату
юстиції СРСР та УРСР з питань організації
роботи народних судів. Статистичні звіти
про роботу народного суду.

3

Накази
і
розпорядження
Народного
комісаріату юстиції УРСР з питань роботи
районних народних судів. Звіти про роботу
суду.

4

Розпорядження Наркоматів юстиції СРСР та
УРСР,
Кіровоградського
обласного
управління юстиції з питань порядку
розгляду судових справ. Статистичні звіти
про роботу районного народного суду.
Фінансові документи.

125
5

Кримінальні та цивільні справи.
Накази, розпорядження, інструкції обласного
управління юстиції з питань розгляду
судових справ, виконання рішень суду та
складання фінансових і статистичних звітів.
Звіти про роботу суду. Штатний розпис,
фінансово-бухгалтерські документи.

29.

30.

31.

32.

Усього
Новопразький

130
районний

народний

суд

13
1

33.

34.

35.

36.

2
Кіровоградського обласного управліньня
юстиції, с. Нова Прага Новопразького району
Кіровоградської області
Р-5879
опис 1, 1945 р.

3

4

3

опис 2, 1945-1947 р.

8

Розпорядження,
накази
обласного
управління юстиції з питань ведення судових
справ, підготовки статистичних звітів.
Статистичний звіт про роботу районного
народного суду.
Плани роботи районного народного суду та
звіти про їхнє виконання. Книга обліку
судових засідань.

Усього
Петрівський
районний
народний
суд
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, с. Петрове Петрівського району
Кіровоградської області
Р-4078
опис 1, 1947 р.
Підвисоцький районний народний суд
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, с. Підвисоке Підвисоцького району
Кіровоградської області
Р-4020
опис 1, 1944 р.
Піщанобрідський районний народний суд
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, с. Піщаний Брід Піщанобрідського
району Кіровоградської області
Р-6068
опис 1, 1944-1947 рр.
Рівнянський
районний
народний
суд
Одеського обласного народного суду, с. Рівне
Рівнянського району Одеської області

11
3

Розпорядження Міністерства юстиції УРСР з
організаційних питань. Звіти про роботу
народного суду.

1

Звіт про роботу суду.

18

Накази,
директивні
розпорядження
обласного управління юстиції з питань
роботи народного суду. Плани роботи та
звіти про роботу суду. Штатні розписи,
фінансово-бухгалтерські документи.

14
1

2
Р-1062
опис 1, 1923-1929 рр.
опис 2, 1923-1929 рр.
опис 3, 1933-1936 рр.

37.

38.

3

4

187
59
4

Цивільні справи.
Кримінальні справи.
Постанови ВУЦВК і РНК УСРР, пленумів
Верховного
суду
СРСР,
циркуляри
Наркомату юстиції УСРР з питань зняття
судимості з колгоспників, розгляду справ з
розкрадання в системі держторгівлі і
кооперації,
проведення
боротьби
із
злочинністю. Інструкції з боротьби з
куркулями, складанню звітів про роботу
нотаріальних контор, а також про порядок
конвоювання заарештованих.

Усього
Рівнянський
районний
народний
суд
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, с. Рівне Рівнянського району
Кіровоградської області
Р-5042
опис 1, 1944-1945 рр.
опис 2, 1946 р.

250

Усього
Устинівський районний народний
суд
Миколаївського обласного народного суду, с.
Устинівка
Устинівського
району
Миколаївської області
Р-1065
опис 1, 1923-1929 рр.
опис 3, 1932-1935, 1937 рр.

4

3
1

499
6

Статистичні звіти про роботу суду.
Статистичний звіт про розгляд цивільних та
карних справ.

Цивільні і кримінальні справи.
Постанови, розпорядження, накази ВУЦВК,
РНК УСРР, Наркомату юстиції СРСР,
Прокуратури УСРР, Верховного суду СРСР з
питань проведення хлібозаготівлі, внесення
змін і доповнень до законодавства,

15
1

39.

40.

2

3

Усього
Устинівський районний народний
суд
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, с. Устинівка Устинівського району
Кіровоградської області
Р-3504
опис 1, 1944 р.

505

опис 2, 1945-1946 рр.

19

Усього
Хмелівський
районний
народний
суд
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, с. Хмельове Хмелівського району
Кіровоградської області
Р-3788
опис 1, 1944 р.

26

опис 2, 1945-1959 рр.

16

7

3

4
організації роботи сільських громадських
судів, а також охорони громадської
власності.

Постанови, накази, директиви Наркомату
юстиції СРСР, Верховного Суду СРСР з
питань організації та проведення розгляду
цивільних та кримінальних справ. Звіти
народного судді про роботу перед
виборцями.
Накази, директиви, вказівки Наркоматів
юстиції СРСР та УРСР, Верховного Суду
СРСР, обласного управління юстиції з
питань організації роботи судових органів.
Статистичні звіти про роботу народного
суду.
Штатні
розписи.
Фінансовобухгалтерські документи.

Накази, розпорядження Наркомату юстиції
СРСР, обласного управління юстиції з
організаційних питань. Статистичні звіти
про розгляд цивільних і карних справ.
Накази,
директивні
розпорядження
Наркомату юстиції УРСР з організаційних

16
1

41.

2

3

Усього
Червонокам’янський районний народний суд
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції,
с.
Червона
Кам’янка
Червонокам’янського району Кіровоградської
області
Р-4077
опис 1, 1945 р.

19

опис 2, 1946-1947 рр.

3

Усього
Народні дільничні суди
42. Народний суд 1-ої дільниці Зінов’євського
окружного народного суду, м. Зінов’євськ
Зінов’євського округу
Р-1054
опис 1, 1920-1928 рр.
опис 2, 1921-1928 рр.
Усього
43. Народний суд 1-ої дільниці м. Кіровограда
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції,
м. Кіровоград
Кіровоградської
області
Р-5379
опис 1, 1944-1945 рр.

1

4
питань. Звіти народних судів перед
трудовими колективами підприємств та
установ району про проведену роботу.
Статистичні звіти про розгляд карних справ.
Бухгалтерські документи.

Постанови, накази обласного управління
юстиції з питань проведення боротьби з
порушеннями
статуту
колгоспу
колективними господарствами району, а
також з організаційно-методичних питань.
Накази начальника управління юстиції з
організаційно-методичних питань.

4

860
39
899

Цивільні справи.
Кримінальні справи.

265

Карні та цивільні справи.

17
1

2

3
317

Усього
Народний
суд
1-ої
дільниці
Олександрійського
району
Народного
комісаріату юстиції УСРР, м. Олександрія
Олександрійського району Кіровоградської
області
Р-3146
опис 1, 1940-1941 рр.
Народний суд 2-ої дільниці Зінов’євського
окружного народного суду, м. Зінов’євськ
Зінов’євського округу
Р-1046
опис 1, 1919-1928 рр.

582
2

опис 3, 1946-1947 рр.

44.

45.

46.

опис 2, 1920-1928 рр.
опис 3, 1926-1927 рр.
Усього
Народний суд 2-ої дільниці м. Кіровограда
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції,
м. Кіровоград
Кіровоградської
області
Р-5213
опис 1, 1944-1945 рр.

1566

108
21
1695

505

4
Плани роботи народного суду та звіти про
їхнє виконання. Карні та цивільні справи.
Штатний розпис. Фінансово-бухгалтерські
документи. Документи з особового складу.
Карні справи.

Постанови, накази ВУЦВК, Одеського
губернського суду з питань внесення змін у
цивільно-процесуальний
кодекс
УСРР,
судочинства та розгляду касаційних справ.
Звіти про кількість розглянутих у суді
цивільних та кримінальних справ (19241925). Цивільні та кримінальні справи.
Кримінальні справи.
Цивільні справи.

Розпорядження,
накази,
директиви,
інструкції
Наркомату
юстиції
СРСР,
обласного управління юстиції з питань

18
1

47.

48.

49.

2

3

4
організації розгляду карних та цивільних
справ, винесення вироків, складання звітів
про роботу. Звіти про розгляд карних і
цивільних справ. Карні, цивільні справи.
Штатні розписи. Бухгалтерські документи
Постанови,
розпорядження,
накази,
директиви, інструкції Наркомату юстиції
СРСР,
Міністерства
юстиції
СРСР,
обласного управління юстиції з питань
організації розгляду карних та цивільних
справ, виконання вироків.
Звіти про розгляд карних і цивільних справ.
Карні, цивільні справи. Бухгалтерські
документи. Акти про проведення перевірок
роботи народного суду.

опис 3, 1946-1947 рр.

621

Усього
Народний суд 3-ї дільниці Зінов’євського
окружного народного суду, м. Зінов’євськ
Зінов’євського округу
Р-1041
опис 1, 1920-1928 рр.
Народний
суд
3-ої
дільниці
Олександрійського повітового бюро юстиції,
сел.
Знам’янка
Знам’янської
волості
Олександрійського повіту Катеринославської
губернії
Р-2282
опис 1, 1920-1923 рр.
Народний суд 3-ої дільниці м. Кіровограда
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції,
м. Кіровоград Кіровоградської
області
Р-5224
опис 1, 1944-1945 р.

1126
719

Цивільні та кримінальні справи.

242

Те саме

404

Те саме

19
1

2

3
422

Усього
Народний суд 4-ї дільниці Зінов’євського
окружного народного суду, м. Зінов’євськ
Зінов’євського округу
Р-1049
опис 1, 1924-1930 рр.
опис 2, 1924-1928 рр.
Усього
Народний
суд
4-ої
дільниці
Єлисаветградського
повітового
відділу
юстиції, с. Хмельове Глодоської волості
Єлисаветградського повіту Одеської губернії
Р-2241
опис 1, 1921-1922 рр.
Народний суд 5-ої дільниці Зінов’євського
окружного народного суду, м. Зінов’євськ
Зінов’євського округу
Р-1044
опис 1, 1921, 1924-1929 рр.
опис 2, 1920-1929 рр.
Усього
Народний
суд
5-ої
дільниці
Єлисаветградського повітового бюро юстиції,
с.
Федвор
Федворської
волості
Єлисаветградського повіту Одеської губернії
Р-2284
опис 1, 1920-1923 рр.
Народний суд 6-ї дільниці Зінов’євського

826

опис 3, 1944-1947 рр.

50.

51.

52.

53.

54.

4
Розпорядження,
накази,
директиви
Наркомату юстиції СРСР з питань
організації розгляду карних та цивільних
справ, ведення судових процесів, винесення
вироків за справами. Цивільні та карні
справи.

378
26
404
114

Цивільні справи.
Кримінальні справи.

279
101
380
280

Те саме
Те саме

Цивільні та кримінальні справи.

Те саме

20
1

55.

56.

57.

58.

2
окружного народного суду, с. Велика Виска
Великовисківського району Зінов’євського
округу
Р-1027
опис 1, 1923-1929 рр.
опис 2, 1923-1925, 1927-1929 рр.
Усього
Народний
суд
6-ої
дільниці
Єлисаветградського повітового бюро юстиції,
м. Єлисаветград Єлисаветградського повіту
Одеської області
Р-2898
опис 1, 1922 р.
Народний
суд
6-ої
дільниці
Олександрійського
окружного
суду,
с. Новгородка Новгородківського району
Олександрійського округу Катеринославської
губернії
Р-2255
опис 1, 1919-1923 рр.
Народний
суд
6-ї
дільниці
Єлисаветградського окружного народного суду, с.
Рівне
Рівнянського
району
Єлисаветградського округу Одеської губернії
Р-1071
опис 1, 1920-1923 рр.
Народний
суд
7-ої
дільниці
Єлисаветградського
повітового
відділу
юстиції, м. Єлисаветград Єлисаветградського
повіту Одеської губернії
Р-1060
опис 1, 1919-1922 рр.

3

4

154
49
203
1

Цивільні справи.
Кримінальні справи.

356

Циркуляри ВУЦВК, Наркомату юстиції
УСРР,
губернського
революційного
військового трибуналу і відділу юстиції з
питань дотримання Закону про працю,
порядку застосування амністії та проведення
виборів народних засідателів. Цивільні та
кримінальні справи.
Постанови, циркуляри Наркомату юстиції
УСРР з питань дотримання майнових прав
громадян, проведення боротьби з голодом,
притягнення
до
відповідальності
неповнолітніх правопорушників, а також
укріплення
апарату
судових
органів.
Цивільні та кримінальні справи.
Постанови,
циркуляри,
директиви
Наркомату юстиції УСРР, Одеського
губернського суду з питань проведення
амністії, боротьби із саботажем на
виробництві та бандитизмом, порушеннями
норм охорони праці, а також організації
роботи дисциплінарних товариських судів.

583

166

Постанова РНК УСРР, Наркомату юстиції
УСРР з питань проведення боротьби з
незаконним
продажем
сільськогосподарських
продуктів
та
хабарництвом.

21
1

2

3

59.

Народний
суд
8-ої
дільниці
Єлисаветградського окружного народного
суду, м. Бобринець Бобринецького району
Єлисаветградського округу Одеської губернії
Р-2244
опис 1, 1919-1923 рр.
Народний суд 8-ої дільниці Зінов’євського
окружного
суду,
с.
Мала
Виска
Маловисківського району Зінов’євського
округу
Р-2258
опис 1, 1923-1929 рр.
опис 2, 1923-1929 рр.
Усього
Народний
суд
9-ї
дільниці
Єлисаветградського окружного народного
суду, с. Велика Виска Великовисківського
району Єлисаветградського округу Одеської
губернії
Р-1039
опис 1, 1919-1923 рр.
Народний суд 9-ої дільниці Кременчуцького
окружного
суду,
с. Куцеволівка
Кременчуцького округу
Р-6700
опис 1, 1928-1930, 1934 рр.
Народний суд 9-ої дільниці Кременчуцького
окружного
суду,
с. Попельнасте
Кременчуцького округу
Р-6699
опис 1, 1925-1927 рр.
Народний суд 9-ї дільниці Зінов’євського

561

60.

61.

62.

63.

64.

4
Цивільні та кримінальні справи.
Циркуляри Наркомату юстиції УСРР з
питань проведення боротьби з хабарництвом
та дезертирством. Відомості про розподіл
повіту на судові дільниці. Цивільні та
кримінальні справи. Документи з особового
складу.

124
54
178
91

Цивільні справи.
Кримінальні справи.

73

Цивільні справи.

65

Кримінальні та цивільні справи.

158

Накази, розпорядження Наркомату юстиції

Цивільні та кримінальні справи. Відомості
щодо проходження служби працівниками
суду. Документи з особового складу.

22
1

65.

66.

67.

68.

69.

2
окружного народного суду, с. Хмельове
Хмелівського району Зінов’євського округу
Р-1035
опис 1, 1923-1929 рр.

3

Народний суд 10-ї дільниці Уповноваженого
Катеринославського губернського суду по
Олександрійському округу, с. Аджамка
Аджамського
району Олександрійського
округу Катеринославської губернії
Р-1032
опис 1, 1923-1924 рр.
Народний
суд
10-ої
дільниці
Олександрійського повітового народного
суду, с. Аджамка Аджамського району
Олександрійського повіту Кременчуцької
губернії
Р-2245
опис 1, 1920-1921 рр.
Народний суд 10-ї дільниці Зінов’євського
окружного народного суду, с. Злинка
Злинського району Зінов’євського округу
Р-1034
опис 1, 1923-1929 рр.
Народний
суд
10-ої
дільниці
Єлисаветградського окружного народного
суду, с. Обознівка Єлисаветградського району
Єлисаветградського округу Одеської губернії
Р-1042
опис 1, 1919-1923 рр.

6

Народний суд 10-дільниці Кременчуцького
окружного
суду,
с.
Онуфріївка

4
СРСР,
Одеського
губернського
та
Зінов’євського окружного судів з питань
розгляду цивільних та кримінальних справ.
Протоколи
засідань
Зінов’євського
окружного суду. Цивільні та кримінальні
справи.
Доповідні записки, звітні відомості про
роботу суду. Кримінальні справи.

73

Цивільні та кримінальні справи.

244

Те саме

86

Циркуляри Єлисаветградського повітового
суду з питань забезпечення правопорядку,
організації боротьби з проституцією,
впровадження обмежень на права власності,
а також про розподіл дільниць нарсудів у
м.Єлисаветграді і Єлисаветградському повіті. Цивільні та кримінальні справи.
Кримінальні справи.

124

23
1

70.

71.

72.

73.

74.

2
району

3

Онуфріївського
Кременчуцького
округу
Р-2253
опис 1, 1929-1930 рр.
Народний суд 11-ої дільниці Зінов’євського
окружного
суду,
смт Новоукраїнка
Новоукраїнського району Зінов’євського
округу
Р-2246
опис 1, 1920-1923 рр.
опис 2, 1923-1929 рр.
Усього
Народний
суд
12-ої
дільниці
Олександрійського
повітового
відділу
юстиції, с. Верблюжка Верблюзького району
Олександрійського повіту Кременчуцької
губернії
Р-2242
опис 1, 1920-1921 рр.
Народний суд 12-ої дільниці Зінов’євського
окружного
суду,
с.
Красносілля
Цибулівського району Зінов’євського округу
Р-2266
опис 1, 1923-1925 рр.
Народний
суд
12-ої
дільниці
Єлисаветградського окружного народного
суду, м. Новомиргород Новомиргородського
району Єлисаветградського округу Одеської
губернії
Р-1043
опис 1, 1919-1923 рр.
Народний
суд
Єлисаветградського

13-ої
повітового

дільниці
відділу

4

216
458
674
161

Цивільні справи.
Цивільні та кримінальні справи.

386

Те саме.

181

Циркуляри Єлисаветградського повітового
суду з питань впровадження змін окремих
статей кримінального кодексу, ведення
кримінальних справ та вивчення роботи
камер нарсудів. Відомості про рух
кримінальних, цивільних справ нарсуду, а
також проходження служби працівниками
суду. Цивільні та кримінальні справи.
Постанови, циркуляри Наркомату юстиції
СРСР з питань застосування засобів

26

Те саме.

24
1

2
юстиції, с. Устинівка Устинівської волості
Єлисаветградського повіту Одеської губернії
Р-1045
опис 1, 1920-1922 рр.

75.

76.

77.

3

4
покарання, проведення амністії, укріплення
радянського правового устрою. Протоколи
засідань юридичного відділу Єлисаветградського ревкому. Цивільні та кримінальні
справи.

Народний суд 14-ої дільниці Зінов’євського
окружного
суду,
с.
Компаніївка
Компаніївського
району
Зінов’євського
округу
Р-2268
опис 1, 1923-1929 рр.

975

опис 2, 1923-1929 рр.

518

Постанови, накази, циркуляри ВУЦВК,
Наркомату юстиції УСРР, Одеського
губернського
і
Єлисаветградського
окружного судів з питань внесення змін до
Кримінального кодексу УСРР, проведення
розкуркулення селян, стягнення податків та
організації роботи народних судів і виборчих
комісій, а також розгляду касаційних справ.
Протоколи пленумів окрсуду. Звіти про рух
справ. Цивільні та кримінальні справи.
Кримінальні справи.

Усього
Народний
суд
14-ої
дільниці
Олександрійського повітового бюро юстиції,
с.
Красносілля
Цибулівської
волості
Олександрійського повіту Катеринославської
губернії
Р-2283
опис 1, 1921-1923 рр.
Народний суд 14-ої дільниці Кременчуцького
окружного
суду,
с. Попельнасте
Олександрійського округу Катеринославської
губернії

1493
215

Цивільні та кримінальні справи.

32

Те саме.

25
1

78.

79.

80.

81.

82.

2

3

4

Р-6697
опис 1, 1924-1925 р.
Народний суд 15-ої дільниці Зінов’євського
окружного народного суду, м. Бобринець
Бобринецького району Зінов’євського округу
Р-1154
опис 1, 1923-1929 рр.

445

Накази, циркуляри та резолюції Наркомату
юстиції УСРР, Одеського губернського і
Зінов’євського окружного судів з питань
організації
роботи
народних
судів.
Протоколи пленумів окружного суду. Плани
роботи та звітні доповіді про роботу суду.
Цивільні справи.
Кримінальні справи.

опис 2, 1923-1929 рр.
Усього
Народний суд 15-ої дільниці Кременчуцького
окружного
суду,
с. Попельнасте
Олександрійського округу Катеринославської
губернії
Р-6696
опис 1, 1924-1925 рр.
Народний суд 17-ї дільниці Зінов’євського
окружного народного суду, с. Новгородка
Новгородківського району Зінов’євського
округу
Р-1030
опис 1, 1923-1926 рр.
Народний суд 18-ї дільниці Зінов’євського
окружного народного суду, с. Верблюжка
Верблюзького району Зінов’євського округу
Р-1063
опис 1, 1923-1928 рр.
Народний суд 19-ої дільниці Зінов’євського
окружного суду, с. Нова Прага Новопразького

604
1049
23

Кримінальні та цивільні справи.

59

Те саме.

159

Те саме.

888

Те саме.

26
1

83.

84.

85.

86.

87.

88.

2
району Зінов’євського округу
Р-2269
опис 1, 1924-1929 рр.
Народний суд 20-ї дільниці Зінов’євського
окружного народного суду, сел. Знам’янка
Знам’янського району Зінов’євського округу
Р-1271
опис 1, 1923-1927 рр.
Народний суд 21-ї дільниці Зінов’євського
окружного народного суду, м. Бобринець
Бобринецького району Зінов’євського округу
Р-1064
опис 1, 1925-1929 рр.
Народний суд 22-ої дільниці Зінов’євського
окружного
суду,
с.
Єлисаветградківка
Єлисаветградківського району Зінов’євського
округу
Р-2272
опис 1, 1923-1927 рр.
Народний суд 23-ї дільниці Зінов’євського
окружного народного суду, м. Зінов’євськ
Зінов’євського округу
Р-1067
опис 1, 1927-1928 рр.
Народний суд 24-ої дільниці Зінов’євського
окружного
суду,
м.
Новоукраїнка
Новоукраїнського району Зінов’євського
округу
Р-2273
опис 1, 1926-1928 рр.
Інші судові установи
Зінов’євська окружна виїзна сесія Одеського
губернського
суду,
м. Зінов’євськ

3

4

515

Те саме.

525

747

Циркуляри Наркомату юстиції УСРР з
питань організації судочинства. Протоколи
загальних зборів працівників народного
суду. Звіти про роботу. Цивільні та
кримінальні справи.
Цивільні та кримінальні справи.

72

Те саме.

523

Те саме.

27
1

89.

90.

91.

2
Зінов’євського округу Одеської губернії
Р-2247
опис 1, 1925 р.

опис 2, 1925 р.
Усього
Виїзна сесія Миколаївського губернського
народного суду з продовольчого податку по
Єлисаветградському району, м. Єлисаветград
Єлисаветградського повіту Миколаївської
губернії
Р-2279
опис 1, 1922 р.
Особлива
сесія
Єлисаветградського
повітового
народного
суду Одеського
губернського народного суду, м. Єлисаветград
Єлисаветградського округу Одеської губернії
Р-959
опис 1, 1922-1923 рр.
Виїзна сесія Миколаївського губернського
радянського народного суду з продовольчого

3

4

49

Постанови, циркуляри ВУЦВК, Наркомату
юстиції УСРР, губернського народного суду
з
питань
порядку
притягнення
до
кримінальної відповідальності порушників
законодавства, проведення судочинства
сплати судових податків та стягнення
штрафів. Накази з основної діяльності.
Протоколи засідань губернського суду і
окружного бюро колегії захисників. Звіти,
доповіді про діяльність окружної сесії
губсуду та судових установ округу.
Відомості нарахування заробітної плати
робітникам народних судів Зінов’євського та
Олександрійського
округів.
Касаційні
справи.
Цивільні справи.

36
85
154

Кримінальні справи.

121

Цивільні та кримінальні справи.

72

Постанови, директиви ВУЦВК і РНК УСРР з
питань сплати продовольчого податку та

28
1

92.

93.

94.

95.

96.

2
податку по Новоукраїнському району, смт
Новоукраїнка Новоукраїнського району Єлисаветградського
повіту
Миколаївської
губернії
Р-2114
опис 1, 1922 р.
Виїзна
сесія
Одеського
губернського
народного суду з продовольчого податку по
Бобринецькому
району,
м. Бобринець
Єлисаветградського повіту Одеської губернії
Р-964
опис 1, 1922 р.
Трудова сесія народного суду м. Зінов’євська,
м. Зінов’євськ Зінов’євського округу“
Р-968
опис 1, 1923-1929 рр.

Об’єднана камера народного суду м.
Зінов’євська Народного комісаріату юстиції
УСРР, м. Зінов’євськ Зінов’євського округу
Р-1068
опис 1, 1928-1930 рр.
Об’єднана камера народного суду 1-ої
дільниці Зінов’євського окружного суду, м.
Зінов’євськ Зінов’євського округу
Р-2175
опис 1, 1929-1930 рр.
Об’єднана камера народного суду 2-ої
дільниці Зінов’євського окружного суду, с.
Велика Виска Великовисківського району
Зінов’євського округу

3

4
притягнення до відповідальності боржників
Справи боржників продовольчого податку.

55

Справи на громадян, які були звинувачені у
несплаті продовольчого податку.

204

892

Накази, розпорядження Наркомату юстиції
УСРР,
уповноваженого
Одеського
губернського суду по Зінов’євському округу
з питань вирішення трудових спорів та
розгляду скарг громадян. Звіти та доповідні
записки про роботу народного суду.
Цивільні та кримінальні справи Документи з
особового складу.
Цивільні та кримінальні справи.

217

Те саме.

29

Судові справи. Бухгалтерські документи.
Список працівників.

29
1

97.

98.

99.

100.

101.

2
Р-2098
опис 1, 1929-1931 рр.
Об’єднана камера народного суду 4-ої
дільниці Зінов’євського окружного суду, с.
Мала Виска Маловисківського району
Зінов’євського округу
Р-2249
опис 1, 1929-1930 рр.
Об’єднана камера народного суду 5-ої
дільниці Зінов’євського окружного суду, с.
Хмельове
Хмелівського
району
Зінов’євського округу
Р-2250
опис 1, 1929-1930 рр.
Об’єднана камера народного суду 6-ої
дільниці Зінов’євського окружного суду, с.
Новоукраїнка
Новоукраїнського
району
Зінов’євського округу
Р-2251
опис 1, 1929-1930 рр.
опис 2, 1929-1930 рр.
Усього
Об’єднана камера народного суду 7-ої
дільниці Зінов’євського окружного суду, с.
Рівне Рівнянського району Зінов’євського
округу
Р-2267
опис 1, 1929-1930 рр.
Об’єднана камера народного суду 9-ої
дільниці Зінов’євського окружного суду, с.
Компаніївка
Компаніївського
району
Зінов’євського округу
Р-2252
опис 1, 1929-1930 рр.

3

4

31

Цивільні та кримінальні справи.

78

Те саме.

374
140
514
54

Те саме.
Цивільні справи.

114

Списки

Цивільні та кримінальні справи.

працівників

об’єднаної

камери.

30
1

102.

103.

104.

105.

106.

2

3

4
Цивільні та кримінальні справи.
Кримінальні справи.

опис 2, 1930 р.

33

Усього
Об’єднана камера народного суду 10-ої
дільниці Зінов’євського окружного суду, м.
Бобринець
Бобринецького
району
Зінов’євського округу
Р-2254
опис 1, 1929-1930 рр.

147
52

Об’єднана камера народного суду 11-ої
дільниці Зінов’євського окружного суду, с.
Устинівка
Устинівського
району
Зінов’євського округу
Р-2263
опис 1, 1929-1931 рр.
Об’єднана камера народного суду 13-ої
дільниці Зінов’євського окружного суду, с.
Нова
Прага
Новопразького
району
Зінов’євського округу
Р-2257
опис 1, 1929 р.
Чергова
камера
народного
суду
Єлисаветградського повітового бюро юстиції,
м. Єлисаветград Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії
Р-2280
опис 1, 1921-1922 рр.
Житлова камера
народного суду м.
Зінов’євська, м. Зінов’євськ Зінов’євського
округу

84

Циркуляри Зінов’євського окружного суду з
питань організації судово-слідчої роботи,
роботи товариських судів та ведення
діловодства. Звіти про роботу камери,
кількість та рух кримінальних і цивільних
справ. Акти перевірок роботи камери.
Фінансово-бухгалтерські
документи.
Документи з особового складу. Цивільні та
кримінальні справи.
Цивільні та кримінальні справи.

9

Те саме.

19

Кримінальні справи.

41

Справи
по
стягненню
заборгованої
квартирної плати та виселенню з квартир
боржників.

31
1

2

Р-1055
опис 1, 1928 р.
Трибунали
1074 Єлисаветградський повітовий революційний
.
трибунал,
м.
Єлисаветград
Єлисаветградського повіту Одеської губернії
Р-2458
опис 1, 1918-1919 рр.

108.

109.

110.

3

4

45

Протоколи загальних зборів працівників
окружного суду, судових слідчих, нотаріусів.
Список працівників. Слідчі справи.
Карні справи
Постанови губернського юридичного відділу
з організаційних та судочинних питань.
Список арештантів, які утримувались у
Єлисаветградській тюрмі.

опис 2, 1920-1921 рр.
опис 3, 1920-1922 рр.

31
1

Усього
Перша
надзвичайна
виїзна
сесія
Миколаївського губернського революційного
трибуналу з продовольчого податку, м.
Єлисаветград Єлисаветградського повіту
Миколаївської губернії“
Р-966
опис 1, 1921-1922 рр.
Друга особлива виїзна сесія Миколаївського
губернського революційного трибуналу по
продовольчому податку, м. Єлисаветград
Єлисаветградського повіту Миколаївської
губернії
Р-2139
опис 1, 1921-1922 рр.
Третя
надзвичайна
виїзна
сесія
Миколаївського губернського революційного
трибуналу з продовольчого податку, м.
Єлисаветград Єлисаветградського повіту

77
104

Справи на громадян, які були звинувачені у
несплаті продовольчого податку.

37

Кримінальні справи.

55

Циркуляри,
накази
Миколаївського
губернського революційного трибуналу з
продовольчого податку з питань проведення
боротьби
з
неплатниками
податку,

32
1

2
Миколаївської губернії
Р-977
опис 1, 1921-1922 рр.

3

111.

Четверта
особлива
виїзна
сесія
Миколаївського губернського революційного
трибуналу по продовольчому податку, м.
Єлисаветград Єлисаветградського повіту
Миколаївської губернії
Р-2193
опис 1, 1921-1922 рр.

32

112.

Шоста особлива виїзна сесія Миколаївського
губернського революційного трибуналу по
продовольчому податку, м. Єлисаветград
Єлисаветградського повіту Миколаївської
губернії
Р-2142
опис 1, 1921-1922 рр.

8

113.

Дев’ята особлива виїзна сесія Миколаївського
губернського революційного трибуналу по
продовольчому податку, м. Єлисаветград
Єлисаветградського повіту Миколаївської
губернії
Р-2277
опис 1, 1921-1922 рр.
Десята особлива виїзна сесія Миколаївського
губернського революційного трибуналу по
продовольчому податку, м. Єлисаветград
Єлисаветградського повіту Миколаївської
губернії

8

114.

19

4
куркулями і злочинцями та виконання
планових завдань по збору продовольчого
податку. Справи громадян, звинувачених у
несплаті продовольчого податку. Мандати та
посвідчення
працівників
губернського
революційного трибуналу.
Накази, циркуляри, інструкції губвиконкому
з питань проведення збору продовольчого
податку. Протоколи засідань виїзної сесії, а
також витяги з протоколів нарад при
надзвичайному
уповноваженому
Миколаївського губвиконкому. Цивільні
справи та касаційні скарги громадян. Списки
неплатників податків.
Накази, інструкції, приписи губернського
революційного
трибуналу
з
питань
організації та проведення конфіскації
великої рогатої худоби у куркулів та
оподаткування
населення.
Протоколи
засідань
губернського
революційного
трибуналу
з
питань
продподатку.
Кримінальні справи.
Кримінальні
справи
на
неплатників
продовольчого податку. Заяви громадян про
звільнення від ув’язнення та скасування
рішення про конфіскацію майна.

Кримінальні справи.

33
1

2

Р-2133
опис 1, 1922 р.
Тюрми, колонії
115. Начальник
Єлисаветградської
в’язниці
Міністерства внутрішніх справ УСРР, м.
Єлисаветград Єлисаветградського повіту
Херсонської губернії
Р-6519
опис 1, 1918 р.
116. Група
дитячих
колоній
Управління
Міністерства
Внутрішніх
справ
по
Кіровоградській області, м. Кіровоград
Кіровоградської області
Р-6661
опис 1, 1951-1953 рр.
Прокуратура
117. Кіровоградська
обласна
прокуратура
Генеральної
прокуратури
України,
м.
Кіровоград Кіровоградської області
Р-3223
опис 1, 1944-1945 рр.

опис 2, 1945 р.

3

4

1

Листування про арешт А.А.Бонцаревича.

12

Розпорядження, накази, директиви МВС
СРСР і УРСР, УМВС по Кіровоградській
області. Оперативна звітність. Листування

41

Постанови, накази, директиви прокуратур
СРСР і УРСР з питань організації
прокурорського нагляду за дотриманням
законодавства. Звіти про виконання планів
роботи. Акти перевірок роботи міських і
районних прокуратур, доповідні записки про
нагляд за справами з розкрадання державної
власності. Реєстри карних справ. Наглядові
справи.
Накази,
директиви,
розпорядження
прокуратур СРСР і УРСР з організаційних
питань.
Реєстри
карних
справ,
які
розслідували
органи
міліції
області.
Наглядові провадження

9

34
1

118.

2
опис 3, 1944-1991 рр.

3
817

опис 4, 1944-1991 рр.

693

опис 5, 1943-1970 рр.
опис 6, 1944-1952, 1954-1979 р

3471
97

Усього
Зінов’євська
Прокуратури

5495
окружна
УСРР,
м.

прокуратура
Зінов’євськ

4
Укази, постанови, накази Ради Міністрів
СРСР та УРСР, прокуратур СРСР і УРСР з
організаційних питань. Накази прокурора
області з основної діяльності. Протоколи
засідань
президії
колегії
адвокатів,
міжвідомчих та координаційних нарад,
оперативних нарад при прокурорі області.
Плани роботи, статистичні звіти про роботу
прокуратури, проведення слідчої роботи,
розгляд заяв і повідомлень про скоєні
злочини, чисельність особового складу
органів прокуратури області. Документи про
роботу
слідчого,
цивільно-судового,
фінансово-господарського відділів та відділу
загального Документи перевірок роботи
підпорядкованих прокуратур. Наглядові
справи.
Штатні
розписи.
Фінансовобухгалтерські документи.
Постанови,
розпорядження,
накази
прокурора з основної діяльності. Протоколи
засідань
колегії,
координаційних,
міжвідомчих,
прокурорсько-слідчих
та
оперативних нарад. Плани роботи обласної
прокуратури. Статистичні звіти про роботу
прокуратури. Документи з про роботу
обласної прокуратури.
Наглядові провадження.
Статистичні звіти про роботу міських і
районних
прокуратур
Кіровоградської
області. Відомості про стан злочинності в
області.

35
1

2
Зінов’євського округу
Р-972
опис 1, 1923-1930 рр.

3

4

740

Постанови, накази, циркуляри ВУЦВК,
Наркоматів
юстиції,
праці,
фінансів,
внутрішньої торгівлі СРСР і УСРР,
Верховного суду УСРР, Прокуратур СРСР і
УСРР з питань внесення змін до
кримінального
кодексу,
здійснення
прокурорського
нагляду,
порядку
опротестування судових рішень, проведення
прокурорсько-слідчої
роботи
та
розкуркулення, організації судочинства,
боротьби з класово-ворожими елементами та
бандитизмом, розгляду трудових конфліктів
та справ неповнолітніх правопорушників,
виселення служителів культу. Постанови,
циркуляри
Одеської
губернської
та
Зінов’євської окружної прокуратур про
закриття слідчих справ, збирання дізнань по
слідствам, роботу товариських судів,
охорону лісів та страхування державного і
колективного майна. Протоколи прокурорських нарад. Плани роботи та звіти і
доповідні
записки
про
діяльність
прокуратури. Звіти про роботу слідчих, рух
справ в окружній прокуратурі. Відомості про
стан злочинності у м. Зінов’євську і Зінов’євському окрузі, рух ув’язнених, проведення
колективізації, а також про кількість майна,
інвентарю, худоби, які були конфісковані у
куркулів і їхніх родин та громадян,
виселених за межі України. Справи з
прокурорського нагляду за діяльністю
місцевих органів влади, суду і міліції та

36
1

119.

2

3

опис 2, 1927-1930 рр.

1549

опис 3, 1927-1930 рр.

189

опис 4, 1926-1930 рр.

211

Усього
Олександрійська
окружна
прокуратура
Катеринославської губернської прокуратури,
м. Олександрія Олександрійського округу
Катеринославської губернії
Р-2276
опис 1, 1923-1925 рр.

2689
148

4
установ управління народного господарства.
Акти перевірок роботи установ округу.
Фінансово-бухгалтерські документи. Списки
справ, що були призначені до розгляду в
окружному суді. Особові справи та списки
працівників прокуратури.
Кримінальні справи. Справи по обвинуваченню громадян у контрреволюційній
агітації проти радянської влади та з розгляду
заяв і скарг громадян.
Постанови сільських рад про адміністративне виселення громадян за несплату
сільськогосподарських податків. Наглядові
справи
щодо
позбавлення
громадян
виборчих прав
та їхнє відновлення, а також справи з
розгляду скарг громадян про не законне
розкуркулення.
Справи з обвинувачення громадян у
контрреволюційній
та
антирадянській
діяльності. Списки кандидатів у члени і
членів КП(б)У та ЛКСМУ, які знаходились
під слідством.
Постанови окружної прокуратури з питань
припинення справ. Протоколи засідань
Верблюзького,
Знам’янського,
Новгородківського,
Новопразького
райвиконкомів
та
засідань
президій
сільських рад округу. Акти перевірок
будинків ув’язнення округу. Вироки та
постанови по цивільним і
кримінальним справам. Касаційні протести.
Слідчі справи.

37
1
120.

2
Міські прокуратури
Кіровоградська
міська
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, м.
Кіровоград Кіровоградської області
Р-3216
опис 1, 1944-1965 рр.

Олександрійська
міська
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, м.
Олександрія
Олександрійського
району
Кіровоградської області
Р-6704
опис 1, 1951-1966, 1968 рр.
Районні прокуратури
122. Аджамська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, с.
Аджамка
Аджамського
району
Кіровоградської області
Р-5050
опис 1, 1945-1946, 1950, 1953, 1955 рр.
121.

123.

3

4

40

Накази прокурора міста з основної
діяльності. Протоколи оперативних та
міжвідомчих
нарад.
Плани
роботи
прокуратури. Документи про виконання
наказів Генерального Прокурора СРСР,
УРСР та прокурора області, про роботу
прокуратури.
Протоколи міжвідомчих нарад. Плани
роботи, статистичні звіти. Документи за
всіма галузями прокурорської і слідчої
роботи. Доповідні записки, довідки про
виконання наказів, доручень Генерального
прокурора СРСР, прокурора області.

33

6

опис 2, 1947, 1950, 1953, 1955 рр.

8

Усього
Бобринецька
районна
прокуратура
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, м. Бобринець Бобринецького району

14
21

Розпорядження, накази, директиви обласної
прокуратури
з
питань
організації
прокурорського нагляду за дотриманням
установами та організаціями району вимог
законодавства. Плани роботи та доповіді про
їхнє виконання. Журнал обліку слідчих
справ. Бухгалтерські документи. Акти
перевірок роботи районної прокуратури.
Плани роботи та звіти про роботу районної
прокуратури.
Оперативні статистичні звіти. Доповіді та
спецповідомлення прокурору області.

38
1

124.

125.

126.

2
Кіровоградської області
Р-6657
опис 1, 1945-1955 рр.
Великовисківська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, с.
Велика Виска Великовисківського району
Кіровоградської області
Р-3219
опис 1, 1944 р.

3

4

5

опис 3, 1944-1951 рр.
Усього
Витязівська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, с.
Витязівка
Витязівського
району
Кіровоградської області
Р-3239
опис 1, 1944-1945 рр.

8
13

Постанови,
накази,
розпорядження,
інструкції
Верховного
суду
СРСР,
прокуратур СРСР і УРСР, обласної
прокуратури з питань роботи міських та
районних прокуратур. Звіти про роботу.
Бухгалтерські документи.
Статистичні звіти.

опис 3, 1944-1945, 1948, 1950-1955 рр.

12

Усього
Вільшанська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, с.
Вільшанка
Вільшанського
району
Кіровоградської області

17

5

Накази, рішення, розпорядження Прокуратур
СРСР та УРСР, обласної прокуратури,
райвиконкому з питань організації нагляду
за дотриманням законодавства в установах
та організаціях.
Доповіді,
спецповідомлення
прокурору
області. Плани роботи та статистичні звіти
про роботу районної прокуратури.

39
1

127.

128.

2

3

4

Р-4667
опис 1, 1944-1945 рр.

7

опис 3, 1945-1955 рр.

29

Постанови,
накази,
розпорядження
прокуратур СРСР і УРСР, обласної
прокуратури
з
питань
дотримання
соціалістичної
законності,
організації
боротьби із злочинністю, охорони державної
власності підприємств та організацій.
Відомості про злочини, що були здійснені в
установах та організаціях району.
Плани роботи та статистичні звіти про
роботу районної прокуратури.

Усього
Гайворонська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, м.
Гайворон
Гайворонського
району
Кіровоградської області
Р-5496
опис 2, 1952, 1954-1955, 1957-1959 рр.

36

опис 3, 1944-1963 рр.

71

Усього
Голованівська
районна
прокуратура
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, с. Голованівськ Голованівського
району Кіровоградської області
Р-6660
опис 1, 1946-1962 рр.

78
40

7

Плани роботи. Акти перевірок роботи
районної прокуратури.
Накази,
директивні
розпорядження,
інструкції Прокуратури УРСР, обласної
прокуратури
з
питань
організації
прокурорського нагляду за дотриманням
установами та підприємствами вимог
законодавства. Статистичні звіти про роботу
районної прокуратури. Акти перевірок
роботи районної прокуратури.
Статистичні
звіти.
Огляди,
аналізи
облпрокуратури. Документи комплексних
перевірок прокурорсько-слідчих органів.
Листування з прокуратурою області.

40
1
129.

130.

2
Добровеличківська районна прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, смт
Добровеличківка Добровеличківського району
Кіровоградської області
Р-5055
опис 1, 1944-1945 рр.

3

4

5

опис 2, 1944-1945, 1949-1955, 1960-1966 рр.

59

Директиви, вказівки обласної прокуратури з
питань
прокурорського
нагляду
за
дотриманням підприємствами, установами та
громадянами
вимог
законодавства.
Листування з обласною прокуратурою з
питань розгляду винесених вироків та скарг
громадян.
Плани роботи районної прокуратури та звіти
про їхнє виконання. Статистичні звіти про
роботу. Наглядові справи за дотриманням
законодавства при розгляді цивільних справ.
Акти
про
проведення
перевірок
прокуратури.

Усього
Долинська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, м.
Долинська
Долинського
району
Кіровоградської області
Р-4812
опис 1, 1944-1945 рр.

64

21

Постанови, накази, директиви, розпорядження Наркомату внутрішніх справи
СРСР,
прокуратури
УРСР,
обласної
прокуратури про необхідність зменшення
правопорушень
серед
неповнолітніх,
влаштування безпритульних дітей до
дитячих будинків, дотримання порядку
ведення слідчих дій. Відомості з розшуку
осіб, які самовільно залишили військові
частини. Касаційні протести. Акти перевірок

41
1

131.

132.

2

3

опис 3, 1944-1967 рр.

66

Усього
Єлисаветградківська районна прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, с.
Єлисаветградківка
Єлисаветградківського
району Кіровоградської області
Р-3217
опис 1, 1944-1951, 1953-1955 рр.
Знам’янська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, м.
Знам’янка
Знам’янського
району
Кіровоградської області
Р-5101
опис 1, 1944-1947 рр.

87
23

опис 3, 1944, 1949-1965 рр.

35

18

4
камер попереднього затримання у відділах
міліції району. Листування з обласною
прокуратурою з питань прокурорського
нагляду,
розгляду
скарг
військовослужбовців.
Протоколи міжвідомчих нарад. Статистичні
звіти про діяльність районної прокуратури.
Наглядові справи.
Плани роботи районної прокуратури.
Протоколи виробничих та міжвідомчих
нарад.
Документи
перевірок
роботи
прокуратури.

Постанови, накази, директиви Генеральної
прокуратури СРСР, пленумів Верховного
Суду СРСР, обласної прокуратури з питань
ведення
слідчої
роботи,
організації
прокурорського нагляду за дотриманням
підприємствами, установами та громадянами
вимог законодавства. Постанови районної
прокуратури про відмову в порушенні
кримінальних справ. Статистичні звіти про
роботу.
Листування
з
обласною
прокуратурою з питань розгляду винесених
вироків та скарг громадян.
Звіти, доповіді про роботу районної
прокуратури. Статистичні звіти про роботу

42
1

133.

134.

135.

2

3

Усього
Кіровоградська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, м.
Кіровоград Кіровоградської області
Р-5495
опис 2, 1966-1980 рр.

53

опис 3, 1951-1955, 1957-1958, 1960-1965 рр.

22

Усього
Компаніївська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, с.
Компаніївка
Компаніївського
району
Кіровоградської області
Р-3343
опис 1, 1944-1947 рр.

66

опис 3, 1951, 1956-1962 рр.

12

Усього
Маловисківська

18
районна

прокуратура

44

6

4
районної прокуратури. Наглядові справи за
дотриманням законодавства при розгляді
цивільних справ. Листування з обласною
прокуратурою з питань організації нагляду
за дотриманням вимог законодавства у
районі.

Протоколи міжвідомчих нарад. Статистичні
звіти про роботу районної прокуратури.
Аналізи, огляди, узагальнення з питань
прокурорсько-слідчої роботи.
Плани роботи районної прокуратури та звіти
про їхнє виконання. Статистичні звіти про
роботу. Акти перевірок роботи районної
прокуратури.

Доповідні записки про роботу районної
прокуратури. Протести по карних справах.
Наглядові справи з обвинувачення.
Протоколи виробничих нарад. Статистичні
звіти. Документи (доповідні записки,
інформації) районної прокуратури. Акти
ревізій районної прокуратури.

43
1

136.

137.

2
Кіровоградської обласної прокуратури, м.
Мала Виска Маловисківського району
Кіровоградської області
Р-3744
опис 1, 1944-1945 рр.

3

4

30

опис 2, 1948-1958, 1960-1969 рр.

12

опис 3, 1948-1968 рр.

19

Постанови, накази, директивні розпорядження, інструкції Верховного суду СРСР,
прокуратур СРСР і УРСР, обласної
прокуратури з питань ведення слідчих дій.
Статистичні звіти про роботу районної
прокуратури. Акти перевірок підприємств і
установ. Постанови про арешт. Фінансові
документи. Листування з районними
установами і організаціями з питань
дотримання законодавства. Прокуратури.
Доповіді
прокурора
Маловисківського
району про виконання указів президії
Верховної ради СРСР, наказів генерального
прокурора СРСР. Статистичні звіти про рух
слідчих
справ
та
якість
їхнього
розслідування. Акти перевірок кримінальних
справ, інвентаризації майна.
Статистичні звіти про роботу районної
прокуратури.
Доповіді,
огляди
про
виконання наказів обласної прокуратури.

Усього
Новгородківська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, с.
Новгородка
Новгородцівського
району
Кіровоградської області
Р-5053
опис 1, 1943-1951, 1954-1962 рр.

61
114

Новоархангельська районна прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, смт

Накази,
директивні
розпорядження,
інструкції Прокуратури СРСР, УРСР,
обласної прокуратури з питань організації
прокурорського нагляду за дотриманням
установами та підприємствами вимог
законодавства. Плани роботи та статистичні
звіти про проведену роботу.

44
1

138.

139.

140.

2

3

4

Новоархангельськ
Новоархангельського
району Кіровоградської області
Р-4591
опис 1, 1944-1947 рр.

17

Накази,
директивні
розпорядження
прокуратури СРСР, обласної прокуратури з
питань організації прокурорського нагляду.
Протести та ухвали за
кримінальними
справами. Закриті кримінальні справи. Книга
обліку цивільних справ.
Звіти, доповіді про роботу.

опис 3, 1945-1954, 1960-1965, 1967 рр.
Усього
Новомиргородська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, м.
Новомиргород Новомиргородського району
Кіровоградської області
Р-6705
опис 1, 1953-1955, 1957-1962, 1965-1966 рр.
Новопразька
районна
прокуратура
Кіровоградського
обласного
управління
юстиції, с. Нова Прага Новопразького району
Кіровоградської області
Р-6659
опис 1, 1949-1962 рр.
Новоукраїнська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, м.
Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської області
Р-3214
опис 1, 1944-1947 рр.

23
40
18

Статистичні звіти. Зведені відомості, огляди,
доповіді про виконання наказів, доручень
Генеральної прокуратури СРСР та прокурора
області. Відомості про роботу прокуратури.

23

Статистичні звіти. Огляди за окремими
галузями
прокурорсько-слідчої
роботи.
Листування з прокуратурою області

10

Постанови,
накази,
розпорядження,
директиви
Верховного
Суду
СРСР,
Генеральних прокуратур СРСР, УРСР,
прокуратури області з питань організації
прокурорського нагляду за дотриманням
законодавства
на
підприємствах
та

45
1

141.

142.

2

3

опис 2, 1944-1945, 1951-1963 рр.

33

Усього
Олександрівська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, смт
Олександрівка Олександрівського району
Кіровоградської області
Р-5723
опис 1, 1944-1947 рр.

43

опис 3, 1948-1949, 1951-1964 рр.

36

Усього
Олександрійська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, м.
Олександрія
Олександрійського
району
Кіровоградської області
Р-3218
опис 1, 1944 р.

48

12

3

4
установах,
посилення
боротьби
з
правопорушеннями.
Звіти
районної
прокуратури про виконання наказів і
розпоряджень керівних органів.
Документи перевірок роботи районної
прокуратури. Плани роботи прокуратори та
інформації про їхнє виконання. Статистичні
звіти.

Постанови, накази, директиви пленуму
Верховного Суду СРСР, Генеральної
прокуратури СРСР, обласної прокуратури з
питань організації прокурорського нагляду
за дотриманням підприємствами, установами
та громадянами чинного законодавства.
Акти про збитки, нанесені прокуратурі
гітлерівськими
окупантами
у
1941–
1944 роках.
Доповідні записки про виконання наказів
генерального прокурора СРСР. Статистичні
звіти про роботу районної прокуратури.

Постанови, накази, рішення, розпорядження
прокуратури СРСР, обласної прокуратури,

46
1

143.

144.

145.

2

3

4
райвиконкому з організаційних питань.
Протоколи виробничих нарад працівників
районної прокуратури.

опис 2, 1944, 1946-1947, 1954-1955, 1957,
1959-1967 рр.

28

Плани роботи районної прокуратури.
Звіти, доповідні записки про виконання
наказів Генеральної
прокуратури СРСР.

Усього
Онуфріївська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, с.
Онуфріївка
Онуфріївського
району
Кіровоградської області
Р-5520
опис 1, 1944-1947 рр.
Петрівська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, с.
Петрове Петрівського району Кіровоградської
області
Р-6161
опис 1, 1943-1947 рр.

31
9

опис 3, 1943-1944, 1951-1962 рр.

92

Усього
Підвисоцька
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, с.
Підвисоке
Підвисоцького
району
Кіровоградської області
Р-4018

101

9

Накази, вказівки обласної прокуратури з
питань проведення оперативної роботи,
організації прокурорського нагляду за
дотриманням установами, підприємствами та
громадянами вимог чинного законодавства.
Штатний розпис та кошторис витрат.

Накази, директиви, розпорядження, вказівки
прокурорів СРСР, УРСР, облпрокуратури та
облвиконкому з питань посилення нагляду за
виконанням законів, ведення слідчої роботи
та посилення боротьби із злочинністю.
Плани роботи прокуратури та статистичні
звіти про роботу. Наглядові виробництва по
справах.

47
1

146.

2
опис 1, 1944-1947 рр.

3
8

опис 2, 1944-1959 рр.

24

Усього
Піщанобрідська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, с.
Піщаний Брід Піщанобрідського району
Кіровоградської області
Р-3224
опис 1, 1944-1947 рр.

32

опис 3, 1944-1959 рр.

41

Усього

50

9

4
Накази,
розпорядження
Генеральних
прокуратур СРСР та УРСР, обласної
прокуратури з питань посилення прокурорського нагляду за дотриманням
установами та підприємствами району
законодавства, організації боротьби зі
злочинністю
серед
неповнолітніх.
Статистичні звіти про роботу районної
прокуратури.
Протоколи міжвідомчих нарад. Плани
роботи та статистичні звіти про роботу
районної
прокуратури.
Документи
комплексних ревізій, оглядів, цільових
перевірок.

Постанови, рішення, розпорядження, накази,
директиви Ради Міністрів УРСР, Верховного
Суду СРСР, прокуратур СРСР, УРСР та
обласної прокуратури, райвиконкому з
питань проведення боротьби зі злочинністю,
розкраданням
державного
майна
та
хуліганством. Штатний розпис. Кошториси
витрат.
Накази,
директивні
розпорядження
прокурора області з питань організації
роботи районної прокуратури. Плани роботи
районної прокуратури. Статистичні звіти про
роботу.

48
1
147.

148.

149.

2
Рівнянська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, с.
Рівне Рівнянського району Кіровоградської
області
Р-5128
опис 1, 1944-1947 рр.

3

4

17

опис 3, 1944-1951 рр.

29

Розпорядження, накази Прокуратури СРСР
та УРСР, обласної прокуратури з питань
організації прокурорського нагляду за
дотриманням підприємствами, установами,
громадянами
вимог
законодавства.
Доповідні записки про роботу районної
прокуратури.
Акти
про
проведення
перевірок роботи районної прокуратури.
Статистичні звіти, інформації про роботу
районної прокуратури. Наглядові справи за
дотриманням законодавства при розгляді
цивільних справ.

Усього
Світловодська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, м.
Світловодськ
Світловодського
району
Кіровоградської області
Р-7078
опис 1, 1944-1972, 1975-1976 рр.

46
37

Тишківська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, с.
Тишківка
Тишківського
району
Кіровоградської області
Р-5884
опис 1, 1945 р.

3

Плани роботи. Звіти, доповіді про роботу.
Статистичні звіти. Зведені відомості, огляди,
доповіді про виконання наказів, доручень
Генеральної прокуратури СРСР та прокурора
області. Аналізи, огляди, узагальнення по
всіх галузях прокурорської та слідчої роботи.
Листування з питань контрреволюційних
злочинів.

Постанови,
розпорядження
обласної
прокуратури, райвиконкому з питань
організації
державного
контролю
за

49
1

150.

151.

2

3

опис 3, 1946-1955 рр.

18

Усього
Устинівська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, с.
Устинівка
Устинівського
району
Кіровоградської області
Р-3502
опис 1, 1944-1947 рр.

21

опис 3, 1946-1962 рр.

35

Усього
Ульяновська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, смт
Ульяновка
Ульяновського
району
Кіровоградської області
Р-4082
опис 1, 1944-1947 рр.

72

37

16

4
дотриманням вимог чинного законодавства
юридичними
та
фізичними
особами.
Статистичні звіти про роботу районної
прокуратури.
Накази, директиви прокурора області з
організаційних питань. Статистичні звіти
про роботу прокуратури. Акти перевірок
роботи районної прокуратури.

Накази, постанови, інструкції Прокуратури
СРСР,
обласної
прокуратури
з
організаційних питань. Доповідні записки
про роботу. Акти перевірок роботи камери
попереднього ув’язнення. Штатні розписи.
Бухгалтерські документи. Листування з
обласною прокуратурою з питань ведення
слідчої та прокурорської роботи.
Інструкція по складанню статистичних
звітів. Плани роботи та звіти про роботу.
Акти
перевірок
роботи
районної
прокуратури.

Накази, циркуляри, інструкції та вказівки
Генеральної прокуратури СРСР та УРСР,

50
1

152.

153.

2

3

опис 2, 1944-1977 рр.

82

Усього
Хмелівська
районна
прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, с.
Хмельове
Хмелівського
району
Кіровоградської області
Р-3789
опис 1, 1944-1947 рр.

98

опис 2, 1945-1955 рр.
Усього
Червонокам’янська районна прокуратура
Кіровоградської обласної прокуратури, с.
Червона
Кам’янка
Червонокам’янського
району Кіровоградської області
Р-5044

15
36
21

21

4
обласної прокуратури області з питань
організації роботи прокурорсько-слідчих
органів. Касаційні опротестування районної
прокуратури з карних справ. Фінансові звіти.
Накази, циркуляри Прокуратури Одеської
області з питань ведення оперативної
роботи.
Плани
роботи.
Оперативні
статистичні звіти. Огляди за окремими
галузями
прокурорсько-слідчої
роботи.
Документи з питань дотримання нагляду за
законністю
та
умовами
утримання
заарештованих.

Рішення, розпорядження, накази, директиви
Прокуратур СРСР і УРСР, обласної
прокуратури, Хмелівського райвиконкому з
організаційних питань. Звіти про роботу
районної прокуратури, а також про адміністративне
виселення
громадян.
Бухгалтерські документи. Листування з
обласною прокуратурою з питань ведення
слідчої роботи.
Статистичні звіти про роботу.
Накази, директиви, інструкції Прокуратури
СРСР, УРСР, обласної прокуратури з питань
організації прокурорського нагляду за
дотриманням установами та підприємствами
вимог законодавства. Плани роботи та звіти

51
1

2

3

4
про їхнє виконання. Інформації, огляди про
порушення рішень і постанов органів влади
у Червонокам’янському районі.

124

Постанови, циркуляри, вказівки, інструкції
Наркомату
юстиції
УРСР,
обласної
прокуратури, райвиконкому з питань
організації прокурорського нагляду за
проведенням хлібозаготівлі у районі,
дотримання установами і організаціями
вимог законодавства, посилення боротьби з
правопорушеннями. Постанови районної
прокуратури з розгляду цивільних і
кримінальних справ. Інформації, доповіді,
відомості про роботу прокуратури. Відомості
про хід заготівлі сільськогосподарської
продукції в районі. Вироки народних судів
Бобринецького і Братського районів за
кримінальними
справами.
Протести
прокурорів.
Фінансово-бухгалтерські
документи. Списки особового складу
прокуратури. Скарги та заяви громадян
району на дії працівників податкових
органів.
Списки куркульських господарств району.
Скарги та заяви громадян з питань
виключення з членів колгоспів, позбавлення
виборчих прав, розкуркулення та листування
з установами і організаціями щодо їхнього

опис 1, 1944-1955 рр.
Дільничні прокуратури
154. Бобринецька районна дільнична прокуратура
Одеської
обласної
прокуратури,
смт
Бобринець Бобринецького району Одеської
області
Р-2275
опис 1, 1930-1934 рр.

опис 2, 1930-1934 рр.

20

52
1

2

3

Усього
Прокурор Знам’янської дільниці Наркомату
юстиції УСРР, с. Знам’янка Знам’янського
району
Р-2274
опис 1, 1931 р.

144
7

4
розгляду.

155.

156.

Адвокатура
Кіровоградська обласна колегія адвокатів
Міністерства юстиції України, м. Кіровоград
Кіровоградської області
Р-4999
опис 1, 1942-1945 рр.

опис 2, 1942-1945 рр.

7

8

Постанови прокурора Знам’янської дільниці
з питань розгляду судово-слідчих справ.
Акти перевірок готовності артілей і
колгоспів до весняної посівної кампанії.
Листування з народними судами, сільськими
радами, колгоспами і артілями району з
питань дотриманням законодавства та
органами слідства і дізнання з розгляду заяв і
скарг обвинувачених.

Постанови,
розпорядження,
накази
Міністерства юстиції СРСР та УРСР,
президії Верховного Суду СРСР з
організаційних питань. Протоколи виробничих нарад, засідань організаційного
бюро колегії адвокатів. Плани роботи колегії
адвокатів і юридичних консультацій області.
Статистичні звіти про роботу обласної
колегії. Штатний розпис. Бухгалтерські
документи. Списки адвокатів обласної
колегії адвокатів
Постанови,
розпорядження,
накази
Міністерства юстиції СРСР і УРСР з
організаційних питань. Протоколи засідань
організаційного бюро, загальних зборів
членів колегії адвокатів. Плани роботи
організаційного бюро колегії та звіти про
їхнє
виконання.
Штатний
розпис.

53
1

2
опис 3, 1946 р.

опис 4, 1947-1991 рр.

Усього
ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА ТА МІЛІЦІЯ
157. Управління служби національної безпеки
України по Кіровоградській області, м.
Кіровоград Кіровоградської області

3

9

302

332

4
Бухгалтерські документи. Список особового
складу.
Постанови,
накази,
розпорядження
Міністерства юстиції СРСР і УРСР з питань
організації заочного навчання юридичних
працівників,
посилення
боротьби
із
розтратами. Протоколи загальних зборів
працівників колегії адвокатів. Плани роботи
та звіти про їхнє виконання. Статистичні
звіти про роботу колегії адвокатів.
Фінансово-бухгалтерські документи. Списки
адвокатів, які були представлені до
нагородження медаллю ”За доблесну працю
в Великій Вітчизняній війні 1941-1945
років”.
Постанови, розпорядження, накази Ради
Міністрів СРСР, президії Верховного Суду
СРСР, Міністерства юстиції СРСР і УРСР,
обласного
управління
юстиції
з
організаційних питань. Протоколи засідань
президії
обласної
колегії
адвокатів,
загальних зборів її членів, виробничих нарад
адвокатів юридичних консультацій. Плани
роботи президії обласної колегії адвокатів,
юридичних консультацій області та звіти про
їхнє виконання. Штатні розписи. Фінансовобухгалтерські документи. Акти ревізій і
перевірок роботи президії колегії адвокатів
та юридичних консультацій.

54
1

2
П-5907
опис 1, 1945-1952
опис 2, 1945-1952
опис 2-р, 1919-1994
опис 3, 1945-1952
опис 4, 1945-1952
опис 5, 1945-1953
опис 6, 1945-1953
опис 7, 1945-1952
опис 8, 1945-1952
опис 9, 1945-1953
опис 10, 1945-1952
опис 11, 1945-1952
опис 12, 1945-1952
опис 13, 1945-1960
опис 14, 1945-1956
опис 15, 1945-1956
опис 16, 1945-1960
опис 17, 1945-1960
опис 18, 1945-1956
опис 19, 1945-1954
опис 20, 1945-1954
опис 21, 1945-1954
опис 22, 1945-1956
опис 23, 1945-1955
опис 24, 1945-1956
опис 25, 1945-1954
опис 26, 1945-1963
опис 27, 1945-1954
опис 28, 1945-1954
опис 29, 1945-1954
опис 30, 1945-1953
опис 31, 1945-1953
опис 32, 1945-1954

3
1013
1025
13174
1009
975
1003
1019
1008
1004
1006
766
700
992
1002
1002
1004
1003
1000
922
1647
985
1002
1001
1016
1010
1011
1004
1013
1009
1008
1011
1028
997

4
Фільтраційні справи.
Те саме.
Судово-слідчі справи
Фільтраційні справи.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
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1

2
опис 33, 1945-1954
опис 34, 1945-1954
опис 35, 1945-1954
опис 36, 1945-1953
опис 37, 1945-1954
опис 38, 1945-1954
опис 39, 1941-1946

158.

Усього
Кіровоградське обласне управління міліції
Міністерства Внутрішніх справ УРСР, м.
Кіровоград Кіровоградської області
Р-6656
опис 1, 1946-1956 рр.

опис 2

3
1005
1009
1011
996
974
789
47

4
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Те саме.
Німецькі трофейні картки
полонених, картки репатріантів

військово-

51200

70

1

Усього
71
Окружні управління, інспектури, відділи робітничо-селянської міліції
159. Зінов’євська окружна інспектура робітничоселянської міліції і розшуку Зінов’євського
окружного виконавчого комітету ради
робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів,
м. Зінов’євськ Зінов’євського
округу
Р-219
опис 1, 1922-1929 рр.
699

Плани роботи. Копії вироків Суду честі.
Доповіді про політико-моральний стан,
службову дисципліну та партійно-політичну
роботу органів міліції. Документи про
перевірки
політико-виховної
роботи
районних відділень міліції, роботу органів
міліції області.
Акти, довідки про звірства гітлерівських
загарбників та матеріальні збитки, нанесені
області під час війни 1941-1945 років.

Постанови, накази, циркуляри та інструкції
ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату внутрішніх

56
1

2

3

опис 2, 1922-1929 рр.

1514

опис 3, 1925-1929 рр.

35

опис 5, 1921-1930 рр.

394

4
справ УСРР, Головного управління міліції
УСРР з питань організації і проведення
боротьби з контрреволюцією, бандитизмом і
кримінальною злочинністю, охорони залізничних
колій,
порядку
виселення
„соціально небезпечних” осіб, поширення
українізації,
охорони
архівів
тощо.
Протоколи оперативних нарад працівників
міліції та засідань атестаційної комісії.
Плани роботи та звіти, доповіді, відомості
про роботу інспектури та органів міліції
округу. Відомості про стан злочинності та
охорони громадського порядку в окрузі.
Документи з особового складу.
Накази начальника інспектури з основної
діяльності. Протоколи засідань атестаційної
комісії. Акти приймання майна, зброї та
справ. Книги обліку сплати штрафів,
виданих службових посвідчень, чергувань
працівників інспектури та дисциплінарних
покарань. Документи з особового складу.
Накази, циркуляри, інструкції окружного
управління робітничо-селянської міліції з
організаційних та адміністративних питань, а
також з питань організації розшуку
злочинців. Протоколи засідань активу
окружної міліції.
Агентурно-інформаційні
бюлетені
та
зведення про стан злочинності по районах
округу. Інформації, відомості про хід
боротьби з бандитизмом в окрузі.
Постанови, накази, розпорядження ВЦВК,
Наркомату
внутрішніх
справ
УСРР,
Одеського губернського управління міліції,
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160.

2

3

Усього
Кількість з грифом обмеженого доступу, що
підтверджені відповідно до вимог чинного
законодавства
Адміністративно-міліцейський
відділ
Зінов’євського
окружного
виконавчого
комітету ради робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів, м. Зінов’євськ
Зінов’євського округу
Р-249
опис 1, 1919-1930 рр.

2642
83

682

4
Зінов’євського
окружного
управління
робітничо-селянської міліції і розшуку з
адміністративних,
організаційних,
фінансових та кадрових питань. Протоколи
Єлисаветградської
окружної
військової
наради, засідань окружної комісії по
боротьбі з бандитизмом. Доповіді про роботу
органів міліції округу. Відомості про
дислокацію
військових
частин
у
Єлисаветградському повіті. Оперативноінформаційні зведення про стан бандитизму
в окрузі та бюлетені про роботу карного
розшуку у районах. Документи оперативнослідчої роботи. Бухгалтерські документи.
Список працівників органів міліції, карного
розшуку округу та кримінального елементу.
Документи з особового складу.

Постанови, накази, циркуляри ВУЦВК, РНК
УСРР, НКВС УСРР, Одеського губернського
та окружного виконкомів з питань
дотримання
революційної
законності,
проведення виборів до місцевих рад,
боротьби з кримінальною злочинністю,
відокремлення
церкви
від
держави,
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2

опис 2, 1922-1929 рр.

3

638

4
організації обліку служителів культів,
іноземних підданих і біженців, надання
допомоги
безпритульним,
а
також
проведення обліку, арештів і виселення
„соціально-небезпечних елементів”. Накази з
основної діяльності. Протоколи засідань
комісій з перевірки особового складу
адмінвідділу. Плани роботи та звіти,
доповіді, інформації про роботу окружного
відділу та районних підвідділів міліції.
Статистичні та інформаційні відомості і
зведення про стан бандитизму, кількість
осіб, які були притягнуті до адміністративної
відповідальності.
Списки
колишніх
поміщиків,
крупних
землевласників,
куркулів,
білогвардійців,
військових
чиновників та інших осіб, які підлягали адміністративному виселенню, а також осіб, які
були позбавлені виборчих прав. Книги
реєстрації осіб, які були засуджені до
розстрілу. Особові справи працівників
міліції та іноземних громадян. Облікові та
реєстраційні картки служителів релігійних
культів.
Циркуляри та розпорядження НКВС УСРР з
адміністративно-організаційних
та
господарсько-фінансових питань. Протоколи
засідань членів товариств краєзнавців,
пожежних, Єлисаветградського спортивного
товариства та загальних зборів робітників та
службовців підприємств міста, членів
релігійних громад Зінов’євського округу.
Статути товариств та артілей. Фінансовобухгалтерські документи. Документи з
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3

Усього
Кількість з грифом обмеженого доступу, що
підтверджені відповідно до вимог чинного
законодавства
Управління
Олександрійської
окружної
радянської
робітничо-селянської
міліції
Катеринославського губернського управління
радянської робітничо-селянської міліції, м.
Олександрія
Олександрійського
округу
Катеринославської губернії
Р-2448
опис 1, 1924-1925 рр.

1320
2

4
особового складу.

161.

опис 2, 1924 р.
Усього
Кількість з грифом обмеженого доступу, що
підтверджені відповідно до вимог чинного
законодавства
Повітові відділи робітничо-селянської міліції

59

1
60
27

Накази,
розпорядження
Наркомату
внутрішніх
справ
УСРР,
Головного
управління
міліції
НКВС
УСРР,
Катеринославського
губернського
управління робітничо-селянської міліції з
питань організації та проведення боротьби з
дезертирством та злочинністю. Накази
начальника міліції з основної діяльності та з
особового
складу.
Протокол
наради
співробітників окружної міліції та спільних
засідань
працівників
окрміліції
і
окрвиконкому. Плани роботи. Зведення про
стан бандитизму в окрузі. Слідчі справи.
Список
працівників
міліції
та
дактилоскопічного бюро.
Особова справа начальника міліції Воднєва
М.Г.
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162.

2

3

4

Єлисаветградський
повітовий
відділ
робітничо-селянської
міліції
Одеського
губернського
управління
робітничоселянської
міліції,
м.
Єлисаветград
Єлисаветградського повіту Одеської губернії
Р-216
опис 1, 1919-1924 рр.

609

опис 2, 1920-1924 рр.
опис 3, 1918-1923 рр.

961
128

Декрети,
постанови,
циркуляри
Всеукраїнського революційного комітету, РНК
УСРР, Народного комісаріату юстиції,
Головного управління міліції УСРР з питань
проведення чистки апарату міліції, боротьби
з
бандитизмом,
дезертирством
та
хуліганством,
дотримання
термінів
виконання планів продрозкладки, озброєння
та обмундирування працівників міліції,
упорядкування виробництва слідчих справ та
проведення
роботи
з
особами,
які
знаходилися
під
слідством.
Накази
губернського
та
повітового
відділів
робітничо-селянської міліції з основної
діяльності. Протоколи проведення обшуків
та допитів, розписи про одержання
народними
судами
речових
доказів.
Зведення, рапорти про політичний і
кримінальний стан у районах, а також про
облік зброї. Бухгалтерські документи.
Списки міліціонерів районних відділів
міліції, які отримали зброю та працівників
міліції Єлисаветградського повіту. Заяви та
скарги громадян. Документи з особового
складу.
Документи з особового складу.
Накази,
розпорядження,
циркуляри
Єлисаветградського повітового виконкому,
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опис 4, 1918-1924 рр.

Усього
Кількість з грифом обмеженого доступу, що
підтверджені відповідно до вимог чинного

3

54

1752
2

4
Херсонського
та
Миколаївського
губернських відділів робітничо-селянської
міліції з питань організації та проведення
роботи з розшуку та затримання злочинців,
упорядкування діловодства, а також з
адміністративно-господарських
питань.
Постанови повітового відділу міліції з
оперативних і господарських питань.
Інформаційні зведення про політичний і економічний стан в районах та боротьбу з
бандитизмом і дезертирством. Доповіді,
інформації, відомості про роботу органів
міліції та їхній особовий склад. Відомості
про затриманих осіб по районах повіту.
Бухгалтерські документи. Списки особового
складу повітової міліції, судово-карного
розшуку та адресного столу, а також
заарештованих
громадян,
дезертирів,
петлюрівців та осіб, які утримувалися при
повітовій міліції та були у розшуку.
Документи з особового складу.
Відомості про стан боротьби з бандитизмом
та розшуку кримінальних елементів по
районах повіту. Документи з оперативнослідчої
роботи.
Книги
реєстрації
заарештованих
та
обліку
осіб,
які
знаходилися
під
вартою.
Списки
заарештованих,
куркулів,
торговців,
власників дрібних підприємств, також членів
релігійних
товариств
баптистів
та
адвентистів по Новомиргородському району.
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163.

2
законодавства
Олександрійська повітова судово-кримінальна
міліція
Кременчуцького
губернського
управління робітничо-селянської міліції, м.
Олександрія
Олександрійського
повіту
Кременчуцької губернії“
Р-1723
опис 1, 1920-1921 рр.

3

4

8

Накази,
циркуляри,
інструкції
Кременчуцького
губернського
управління
робітничо-селянської міліції з питань
організації роботи органів міліції. Накази
начальника повітової судово-кримінальної
міліції з основної діяльності. Звіт про
роботу. Реєстри заведених справ. Заяви
громадян про розслідування злочинів.
Документи з особового складу.

Районні управління робітничо-селянської міліції повітів Кременчуцької губернії
164. Управління робітничо-селянської міліції 2-го
4
району Чигиринського повітового управління
робітничо-селянської міліції, м. Златопіль
Чигиринського повіту Кременчуцької губернії
Р-2973
опис 1, 1921-1922 рр.
165. Управління робітничо-селянської міліції 3-го
3
району Чигиринського повітового управління
робітничо-селянської міліції, с. Олександррівка Чигиринського повіту Кременчуцької
губернії
Р-2984
опис 1, 1922 р.
166.

Управління робітничо-селянської міліції 4-го
району Чигиринського повітового управління
робітничо-селянської міліції, м. Златопіль
Чигиринського повіту Кременчуцької губернії
Р-3038
опис 1, 1920-1922 рр.

14

Накази
начальника
Кременчуцької
губернської робітничо-селянської міліції з
основної діяльності. Протоколи зборів
працівників міліції. Телефонограми з питань
оперативної роботи. Списки охоронців.
Постанови повітового управління робітничоселянської міліції з адміністративних питань.
Протоколи допитів. Заяви громадян про
втрату документів.

Постанови, накази, циркуляри Київського
губернського та Чигиринського повітового
управління міліції, волосного виконкому з
питань організації та проведення боротьби із
злочинністю.
Протоколи
допитів
підозрюваних у скоєнні злочинів та
потерпілих. Звіти про роботу, відомості про
одержання робітниками міліції продуктів
харчування. Списки робітників і службовців.
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167.

2
Управління робітничо-селянської міліції 5-го
району Чигиринського повітового управління
робітничо-селянської міліції, м. Златопіль
Чигиринського повіту Кременчуцької губернії
Р-2895
опис 1, 1920-1922 рр.

Управління робітничо-селянської міліції 5-го
району Чигиринського повітового управління
робітничо-селянської міліції, с. Ставидла
Чигиринського повіту Кременчуцької губернії
Р-2893
опис 1, 1921 р.
Районні відділення робітничо-селянської міліції
169. Аджамське
районне
відділення
Олександрійської
окружної
робітничоселянської міліції, с. Аджамка Аджамського
району
Олександрійського
округу
Катеринославської губернії
Р-2438
опис 1, 1923-1924 рр.
170. Великовисківське
районне
відділення
робітничо-селянської міліції Зінов’євської
окружної інспектури робітничо-селянської
міліції і розшуку, с. Велика Виска
Великовисківського району Зінов’євського
округу
Р-1357
опис 1, 1925-1928, 1930-1931 рр.
168.

3

10

1

4
Заяви громадян про втрату документів і
посвідчень, крадіжки майна.
Циркуляри повітового ревкому та повітвиконкому з питань роботи міліції Накази
начальника управління з адміністративних
питань. Посвідчення працівників міліції.
Заяви працівників, громадян. Листування з
продовольчою комісією з питань постачання
продовольства
працівникам
міліції,
мобілізації населення.
Розписки громадян про з’явлення до міліції.

2

Накази
окружної
робітничо-селянської
міліції з питань складання оперативних
зведень та організації роботи конвою.
Списки осіб, які підлягали розшуку і
затриманню.
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Накази,
циркуляри,
розпорядження
Зінов’євської окружної інспектури робітничо-селянської міліції і розшуку з питань
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171.

172.

2

3

опис 2, 1923 р.

1

Усього
Добровеличківське
районне
відділення
робітничо-селянської міліції Первомайського
окружного управління робітничо-селянської
міліції і розшуку, с. Добровеличківка
Добровеличківського району Первомайського
округу
Р-1356
опис 1, 1923-1925, 1929-1930 рр.

74

опис 2, 1924 р.

1

Усього
Зінов’євське районне відділення робітничоселянської міліції Зінов’євської окружної
інспектури робітничо-селянської міліції і
розшуку, м. Зінов’євськ Зінов’євського округу
Р-295
опис 1, 1924-1929 рр.

7

6

1111

4
організації роботи органів міліції. Протоколи
засідань активу міліції. Звіти про роботу.
Слідчі справи. Документи про закриття
молитовних будинків. Списки сільських
виконавців та осіб, розшук яких припинено.
Накази
Єлисаветградського
повітового
відділення міліції з питань розшуку і
затриманню правопорушників та злочинців.

Накази
Первомайського
окружного
управління міліції і розшуку з питань
організації
боротьби
з
бандитизмом,
контрреволюцією та злочинністю. Документи про закриття церкви в с. Станкувате
(1929-1930).
Інструкції по боротьбі з дезертирством та
ухиленням від призову до лав Червоної
армії. Список осіб, розшук яких припинено.

Циркуляри,
розпорядження
окружного
відділу робітничо-селянської міліції і
розшуку з питань організації слідчої та
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173.

2

3

опис 2, 1927-1930 рр.

25

опис 3, 1927 р.

3

Усього
Знам’янське районне відділення робітничоселянської міліції Зінов’євської окружної
інспектури робітничо-селянської міліції і
розшуку, сел. Знам’янка Знам’янського
району Зінов’євського округу
Р-1278
опис 1, 1923-1929 рр.

4
агентурної роботи в органах міліції,
виконання судових вироків, проведення
боротьби з контрреволюцією, бандитизмом і
правопорушеннями, дотримання правил
застосування
та
зберігання
зброї
і
боєприпасів, а також проведення хлібозаготівельної кампанії. Звіти, доповіді,
відомості про кримінальний стан у районі та
роботу відділення. Слідчі справи. Списки
сільських виконавців, осіб, які знаходились у
розшуку та ув’язнених громадян.
Постанови,
розпорядження
окружного
відділу робітничо-селянської міліції і
розшуку, начальника районного відділення
міліції з питань проведення боротьби із
злочинністю, оперативно-слідчої роботи та з
кадрових
питань.
Протоколи
нарад
працівників окружного відділу міліції та
загальних зборів сільських виконавців. Звіти
про роботу відділення. Документи з
оперативно-слідчої роботи. Справи на
громадян, які були засуджені до примусової
праці.
Списки громадян, які знаходилися у розшуку
і розшук яких було припинено.

1139

30

Постанови,
накази,
циркуляри
та
розпорядження Наркомату внутрішніх справ
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1

174.

2

3

опис 2, 1923, 1925 рр.

3

Усього
Компаніївське районне відділення робітничоселянської міліції Зінов’євського окружного
управління робітничо-селянської міліції і
розшуку, с. Компаніївка Компаніївського
району Зінов’євського округу
Р-280
опис 1, 1924, 1926-1929 рр.

33

опис 2, 1923-1926, 1928 рр.

48

49

4
УСРР, Зінов’євської окружної прокуратури
та окружної інспектури робітничо-селянської
міліції і розшуку з питань організації
боротьби із злочинністю, дезертирством,
безпритульністю та соціально-небезпечними
елементами. Протоколи затримання та
обшуків громадян. Документи з оперативнослідчої роботи. Акти перевірок роботи
районного відділення міліції. Списки
жителів сел. Знам’янка, працівників міліції
та ув’язнених.
Накази,
циркуляри
Зінов’євського
окружного управління робітничо-селянської
міліції і розшуку з питань проведення
оперативно-слідчої
роботи.
Агентурноінформаційні бюлетені.

Накази, розпорядження окружного відділу
робітничо-селянської міліції з питань
боротьби з бандитизмом, проведення
агентурної і оперативно-слідчої роботи, а
також застосування і зберігання зброї. Плани
роботи та звіти про роботу відділення.
Циркуляри,
розпорядження
окружного
відділу робітничо-селянської міліції з питань
розшуку злочинців. Список заарештованих
переселенців, які утримувались у відділі.
Документи з особового складу.
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1

2

3
2

Усього
Маловисківське
районне
відділення
робітничо-селянської міліції Зінов’євської
окружної інспектури робітничо-селянської
міліції і розшуку, м. Мала Виска
Маловисківського району Зінов’євського
округу
Р-284
опис 1, 1924-1925 рр.

99

опис 2, 1923, 1925, 1929 рр.

3

Усього
Новгородківське
районне
відділення
робітничо-селянської міліції Зінов’євського
окружного управління робітничо-селянської
міліції, с. Новгородка Новгородківського
району Зінов’євського округу
Р-269
опис 1, 1921-1926 рр.

22

опис 3, 1923, 1926 рр.

175.

176.

19

39

4
Оперативні зведення і рапорти працівників
Компаніївського райвідділу міліції про
скоєні правопорушення у районі. Списки
осіб, розшук яких було припинено.

Постанови, накази, директивні розпорядження, циркуляри окружного відділу
міліції з питань проведення слідчих дій та з
кадрових питань. Протоколи допитів та
обшуків. Книги обліку осіб, які підлягали
розшуку та які знаходилися під вартою.
Справи з розшуку осіб, речей та худоби.
Постанови, циркуляри окружного відділу
робітничо-селянської міліції з питань
боротьби з бандитизмом і контрабандою.
Протоколи допитів, обшуків і затримання
осіб. Списки осіб, які підлягали затриманню
і які знаходилися під вартою.

Постанови, накази, циркуляри, розпорядження окрвиконкому, Олександрійського
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1

177.

178.

179.

180.

2

3

опис 2, 1923-1924 рр.

1

Усього
Новогеоргіївське
районне
відділення
Кременчуцької
окружної
робітничоселянської
міліції,
м.
Новогеоргіївськ
Новогеоргіївського району Кременчуцького
округу
Р-2972
опис 1, 1928 р.
Новомиргородське
районне
відділення
Єлисаветградської
повітової
робітничоселянської
міліції,
м.
Новомиргород
Єлисаветградського повіту Миколаївської
губернії
Р-2855
опис 1, 1921-1922 рр.
Новоукраїнське
районне
відділення
Єлисаветградської
повітової
робітничоселянської
міліції,
смт
Новоукраїнка
Єлисаветградського повіту Миколаївської
губернії
Р-2440
опис 1, 1922 р.
Устинівське районне відділення Зінов’євської

40
1

4
окружного відділу робітничо-селянської
міліції і розшуку з питань проведення
боротьби з правопорушеннями, спекуляцією
та розшуку злочинців і правопорушників.
Протоколи нарад сільвиконавців та зборів
селян. Звіти про роботу відділення.
Бухгалтерські
документи.
Списки
сільвиконавців та громадян, які знаходилися
у розшуку.
Списки осіб, які підлягали розшуку та
затриманню
Відомості про стан робітничо-селянської
міліції району. Акти перевірок роботи
районного відділення міліції.

1

Накази
начальника
Єлисаветградської
повітової робітничо-селянської міліції з
адміністративних
питань.
Оперативні
зведення, рапорти. Списки бандитів і
контрреволюціонерів Мартоноської волості.

1

Накази, інструкції губернського відділу
робітничо-селянської міліції про порядок
надання інформаційних зведень. Відомості
про політичний стан.

2

Відомості

про

стан

злочинності

в
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1

2
окружної робітничо-селянської міліції, с.
Устинівка
Устинівського
району
Зінов’євського округу
Р-7081
опис 1, 1922, 1926 рр.
Волосні управління робітничо-селянської міліції
181. Златопільське волосне управління робітничоселянської міліції Чигиринського повітового
управління робітничо-селянської міліції, м.
Златопіль Чигиринського повіту Кременчуцької губернії
Р-3037
опис 1, 1920-1922 рр.
182. Мартоноське волосне відділення робітничоселянської
міліції
Єлисаветградського
повітового управління робітничо-селянської
міліції, с. Мартоноша Мартоноської волості
Єлисаветградського повіту Миколаївської
губернії
Р-1355
опис 1, 1921 р.
Міські відділення робітничо-селянської міліції
183. Зінов’євське міське відділення робітничоселянської міліції Головного управління
міліції УСРР, м. Зінов’євськ
Р-5039
опис 1, 1929–1932 рр.

184.

3

4
Устинівському
районі.
Доповідь
Єлисаветградської окружної міліції про стан
та діяльність Устинівської районної міліції.

5

Розпорядження, інструкції Чигиринського
повітового управління робітничо-селянської
міліції з питань проведення боротьби з
бандитизмом. Накази начальника з основної
діяльності. Заяви громадян волості про
втрату документів.

1

Документи з оперативно-слідчої роботи.
Приписи на арешт громадян. Акти обшуку
громадян на предмет виявлення зброї.
Списки міліціонерів волосного відділення.

16

Списки
допризовників
та
військовозобов’язаних. Листування з Зінов’євським
міським військкоматом, підприємствами і
установами міста з питань організації
ведення обліку військовозобов’язаних та
допризовників, а також боротьби з
дезертирством.

Управління міліції на станціях та дільницях Південно-Західної залізниці
Гайворонське районне управління міліції
34
південних під’їзних шляхів при управлінні
Південно-Західної залізниці, с. Гайворон

Розпорядження, накази начальника міліції з
основної діяльності. Доповідь начальника
управління міліції про економічний і

70
1

2
Гайсинського повіту Подільської губернії
Р-5508
опис 1, 1920 рр.

3

Єлисаветградське
районне
управління
залізничної
міліції
Південно-Західної
залізниці,
м.
Єлисаветград
Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії
Р-3212
опис 1, 1920-1921 рр.

43

Знам’янське районне управління залізничної
міліції Південно-Західної залізниці, м.
Знам’янка
Олександрійського
повіту
Кременчуцької губернії
Р-3211
опис 1, 1920 р.
187. Четверта
дільниця
Єлисаветградського
районного управління залізничної міліції, м.
Єлисаветград Єлисаветградського повіту
Херсонської губернії
Р-3209
опис 1, 1920 р.
188. 4-а Новомиргородська дільниця залізничної
міліції Південно-західної залізниці, м.
Новомиргород Єлисаветградського повіту
Херсонської губернії“
Р-6645
опис 1, 1920 р.
Війська робітничо-селянської міліції

2

185.

186.

4
політичний стан району. Документи з
особового складу. Листування з губернським
управлінням міліції з питань організації
контролю за переміщенням вантажів і
пасажирів,
боротьби
зі
спекуляцією,
навчання працівників міліції військовій
справі.
Накази,
розпорядження
начальника
управління з основної діяльності. Схеми
розміщення дільниць районного управління
залізничної міліції. Відомості про виявлені
порушення
та
злочини,
видачу
співробітникам управління форменого одягу
та
зброї.
Бухгалтерські
документи.
Документи з особового складу.
Накази начальника управління з основної
діяльності.
Бухгалтерські
документи.
Документи з особового складу

2

Звіти про нещасні випадки та події на
дільницях. Відомості на утримання коштів за
продовольчі товари, які були надані
працівникам дільниці.

4

Виписи з наказів управління залізничної
міліції. Заяви, посвідчення міліціонерів.
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189.

190.

191.

192.

193.

2
3
4
Перша
рота
окремого
стрілецького
1
Листування з продовольчою комісією з
батальйону
військ
робітничо-селянської
питань організації перевезень продуктів
міліції Чигиринського повітового управління
харчування
робітничо-селянської міліції, м. Златопіль
Чигиринського повіту Кременчуцької губернії
Р-2987
опис 1, 1921 р.
Четверта рота стрілецького батальйону військ
1
Накази командира окремого стрілецького
міліції Чигиринського повітового управління
батальйону військ міліції з адміністративних
робітничо-селянської міліції, с. Олександрівка
питань. Списки поліцейських, сотських,
Чигиринського повіту Кременчуцької губернії
десятських Кам’янської волості.
Р-2977
опис 1, 1921-1922 рр.
5-та рота окремого стрілецького батальйону
1
Протокол загальних зборів комуністів 5-ої
військ
робітничо-селянської
міліції
роти. Списки членів та кандидатів у члени
Чигиринського
повітового
управління
ВКП(б).
робітничо-селянської міліції, м. Златопіль
Чигиринського повіту Кременчуцької губернії
Р-2993
опис 1, 1921-1922 рр.
5-та рота особливого стрілецького батальйону
1
Накази командира окремого стрілецького
військ міліції Чигиринського повіту, м.
батальйону військ міліції Чигиринського
Златопіль
Чигиринського
повіту
повіту, начальника Чигиринської повітової
Кременчуцької губернії
міліції з адміністративних питань. Список
Р-2879
червоноармійців 5-ої роти.
опис 1, 1921-1922 рр.
Відділ пожежної охорони управління Міністерства внутрішніх справ по Кіровоградській області
Відділ
пожежної
охорони
управління
37
Постанови, рішення, директиви Головних
Міністерства
внутрішніх
справ
по
управлінь пожежної охорони СРСР і УРСР,
Кіровоградській
області,
м. Кіровоград
облвиконкому
з
організаційних
та
Кіровоградської області
господарських питань. Протоколи нарад
Р-3030
працівників відділу пожежної охорони.
опис 1, 1940, 1943-1948 рр.
Плани роботи відділу та звіти про їхнє
виконання. Навчальні програми для шкіл
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1

194.

195.

196.

197.

2

3

4
молодшого командного складу міських
пожежних команд та командного складу
пожежної охорони, з підготовки начальників
сільських і колгоспних добровільних
пожежних дружин. Акти перевірок роботи
відділів пожежної охорони області.
Районний архів управління Міністерства внутрішніх справ по Кіровоградській області
Онуфріївський районний державний архів
5
Вказівки Кіровоградського архівного відділу
Кіровоградського
архівного
відділу
з методичних та організаційних питань. Акти
управління Міністерства внутрішніх справ по
перевірок архівів районних та сільських
Кіровоградській області, с. Онуфріївна
установ. Акти про знищення гітлерівськими
Онуфріївського
району
Кіровоградської
окупантами архівних документів у період
області
Другої світової війни 1941–1945 рр.
Р-3626
опис 1, 1944-1949 рр.
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Зінов’євський окружний відділ Державного
1
Список колишніх поміщиків, які перебували
політичного управління УСРР при виконкомі
на радянській службі. Листування з
Зінов’євської окружної ради робітничих,
райвиконкомами, установами з питань
селянських і червоноармійських депутатів, м.
звільнення з роботи та виселення колишніх
Зінов’євськ Зінов’євського округу
поміщиків
Р-2233
опис 1, 1925 р.
Єлисаветградське повітове політичне бюро
7
Донесення, телефонограми про військовоМиколаївської
губернської
надзвичайної
політичний стан у м. Єлисаветграді. Слідчі
комісії по боротьбі з контрреволюцією,
справи на осіб, які скоїли злочини.
спекуляцією і посадовими злочинами, м.
Єлисаветград Єлисаветградського повіту
Миколаївської губернії
Р-1076
опис 1, 1921-1922 рр.
Єлисаветградська окружна протипожежна
3
Акти перевірок протипожежного стану на
комісія при Єлисаветградському окружному
військових об’єктах та підприємствах м.
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198.

2
відділенні
Державного
політичного
управління УСРР, м. Єлисаветград Єлисаветградського округу Одеської губернії
Р-2435
опис 1, 1923 р.
Управління комендатури військ ДПУ при
Маловисківському цукровому заводі, с. Мала
Виска Маловисківського району Зінов’євського округу
Р-3072
опис 1, 1922-1924, 1928 рр.

51

опис 2, 1923-1924 рр.

1

Усього
ВІЙСЬКОВО-РЕВОЛЮЦІЙНІ КОМІТЕТИ
199. Єлисаветградський
повітовий
військовореволюційний
комітет
Миколаївського
губернського
військово-революційного
комітету, м. Єлисаветград Єлисаветградського
повіту Миколаївської губернії
Р-1575

3

4
Єлисаветграда

52

Накази
коменданта
Маловисківського
цукрового заводу з основної діяльності.
Протоколи засідань громадсько-політичного
суду. Звіти про матеріальне, продовольче і
фуражне забезпечення працівників охорони.
Доповіді, звіти, оперативні зведення про
роботу охорони цукрового заводу, стан
особового складу та наявність коней і обозу.
Документи працівників управління. Реєстр
судових
справ.
Списки
службовців
управління та охоронців.
Протоколи засідань громадсько-політичного
суду.
Списки
осіб,
які
підлягають
виключенню
з
членів
профспілкової
організації
працівників
цукрової
промисловості.
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опис 1, 1919-1921 рр.

3
36

опис 2, 1920-1921 рр.

6

Усього

42

4
Постанови, накази, циркуляри РНК УСРР,
Всеукраїнського,
Миколаївського
губернського
і
Єлисаветградського
повітового
військово-революційних
комітетів,
президії
Єлисаветградського
повітового виконкому з питань організації
військово-революційних комітетів, боротьби
з
контрреволюцією,
бандитизмом,
дезертирством,
спекуляцією
та
неписьменністю, запровадження трудової
повинності, а також забезпечення населення
і Червоної армії продовольством і паливом.
Накази по Єлисаветградському військовому
гарнізону. Протоколи з’їзду голів волосних
ревкомів і комітетів незаможних селян, а
також засідань президії Єлисаветградського
повітового виконкому, повітового і волосних
військово-революційних комітетів та колегії
повітового відділу управління. Звіти,
доповідні записки про діяльність повітового.
Відомості про військово-політичний і
економічний стан у повіті, стан боротьби з
бандитизмом та роботу повітових установ.
Списки членів і працівників повітового
виконкому та профспілкових організацій.
Протоколи засідань Єлисаветградського
повітового та Нечаївського і Грузьківського
сільських військово-революційних комітетів.
Списки працівників Єлисаветградської повітової надзвичайної комісії та повітових
відділів соцзабезпечення, народної освіти,
охорони
здоров’я,
комунального
господарства та фінансового відділу.
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2
Новоукраїнський
районний
військовореволюційний комітет Єлисаветградського
повітового військово-революційного комітету,
с. Новоукраїнка Новоукраїнського району
Єлисаветградського повіту Одеської губернії
Р-1120
опис 1, 1922-1923 рр.

3
14

Рівнянський
сільський
військовореволюційний
комітет
Рівнянського
волосного військово-революційного комітету,
с.
Рівне
Рівнянської
волості
Єлисаветградського повіту Одеської губернії
Р-1318
опис 1, 1922 р.
РЕВОЛЮЦІЙНІ КОМІТЕТИ
202. Добровеличківський волосний революційний
комітет
Первомайського
повітового
військово-революційного
комітету,
с.
Добровеличківка Добровеличківської волості
Первомайського повіту Одеської губернії
Р-1320
опис 1, 1920-1923 рр.

2

201.

5

4
Декрети, постанови, накази ВУЦВК, РНК
УСРР,
Миколаївського
губвиконкому,
Української
економічної
ради,
Єлисаветградського повітового військовореволюційного комітету з питань відбудови
сільського
господарства,
організації
земельних
комітетів,
боротьби
з
бандитизмом, збору податків, обліку
військовозобов’язаних, виконання планів
продовольчої розкладки і натурпоставок.
Протоколи засідань ревкому, райвиконкому,
об’єднаних засідань волосних ревкомів та
КНС. Доповіді і відомості про діяльність
районного і волосних ревкомів. Фінансовобухгалтерські
документи.
Списки
працівників ревкому. Документи з особового
складу районного, волосних і сільських
ревкомів.
Листування із Рівнянським волосним
військово-революційним комітетом з питань
розподілу землі серед селян.

Постанови, накази, циркуляри, інструкції
Первомайського повітового ревкому, повітової трійки, продовольчої комісії з питань
організації і проведення продрозкладки та
боротьби з куркулями. Протоколи загальних
зборів членів сільських рад. Списки
працівників
сільських
ревкомів
та
споживчого товариства.
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Липнязький волосний революційний комітет
Первомайського повітового революційного
комітету, с. Липняжка Липнязької волості
Первомайського повіту Одеської губернії
Р-2508
опис 1, 1920-1921 рр.

3
4

204.

Любомирський
волосний
революційний
комітет
Первомайського
повітового
військово-революційного
комітету,
с.
Любомирка
Любомирської
волості
Первомайського повіту Одеської губернії
Р-1232
опис 1, 1920-1921 рр.

6

205.

Новгородківський волосний революційний
комітет
Олександрійського
повітового
військово-революційного
комітету,
с.
Новгородка
Новгородківської
волості
Олександрійського повіту Кременчуцької
губернії
Р-2278
опис 1, 1921 р.
Піщанобрідський волосний революційний
комітет
Первомайського
повітового
військово-революційного
комітету,
с.
Піщаний Брід Піщанобрідської волості
Первомайського повіту Одеської губернії
Р-1236
опис 1, 1919-1922 рр.

1

206.

19

4
Постанови РНК УСРР з питань проведення
продрозкладки, розкуркулення та організації
роботи комітету. Відомості та листування з
продовольчими
та
заготівельними
організаціями
про
проведення
продрозкладки
та
продовольчого
забезпечення у волості. Особові посвідчення
громадян Липнязької волості.
Постанови,
накази
РНК
УСРР,
Первомайського
повітового
військовореволюційного
комітету,
повітової
продовольчої наради з питань виконання
завдань продрозкладки та організації і
проведення боротьби з куркулями. Відомості
про кількість посівних площ у волості.
Списки, посвідчення працівників волосного
ревкому та КНС.
Заяви громадян про звільнення від
ув’язнення та сплати продовольчого податку.

Постанови, накази, циркуляри, інструкції
губернського
і
повітового
ревкомів,
повітової
комісії
по
боротьбі
з
дезертирством, повітового військкомату з
організаційних та фінансово-господарських
питань. Протоколи з’їзду членів волосних
ревкомів, засідань ревкому, загальних зборів
жителів сіл волості. Відомості про
соціальний стан і політичну благонадійність
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207.

Семенастівський волосний революційний
комітет
Єлисаветградського
повітового
військово-революційного
комітету,
с.
Семенасте
Семенатівської
волості
Єлисаветградського повіту Одеської губернії
Р-1319
опис 1, 1920-1922 рр.

19

208.

Вершинопільський сільський революційний
комітет
Суботцівського
волосного
революційного комітету, с. Вершинопілля
Суботцівської волості Олександрійського
повіту Катеринославської губернії
Р-1896
опис 1, 1921-1922 рр.
Кучерівський
сільський
революційний
комітет
Цибулівського
волосного
революційного
комітету,
с.
Кучерівка
Цибулівської волості Єлисаветградського

5

209.

12

4
жителів волості.
Списки працівників
ревкому, відділу управління волревкому,
дезертирів, а також посвідчення і мандати
працівників волосного ревкому.
Постанови, накази, циркуляри, розпорядження, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР,
Наркоматів внутрішніх справ, продовольства
УСРР,
Миколаївського
губернського,
Єлисаветградського повітового виконкомів,
Новоукраїнського
районного
комітету
допомоги голодуючим з питань проведення
хлібозаготівлі, продрозкладки, оподаткування
населення,
організації
виборів
волосних і сільських рад, боротьби з
бандитизмом, дезертирством і правопорушеннями та надання державної хлібної
позики і допомоги голодуючим. Протоколи
засідань волосного ревкому та загальних
зборів членів сільських товариств. Відомості
про військово-політичний стан волості.
Штатні розписи. Списки працівників
волосного і сільських виконкомів, ревкомів
та виборців.
Накази,
циркуляри,
розпорядження
Суботцівського волосного ревкому з питань
проведення
оподаткування
населення,
впровадження загальної трудової повинності
та боротьби з бандитизмом. Протоколи
засідань ревкому та загальних зборів
Декрети, постанови, накази, циркуляри,
розпорядження ВЦВК і РНК СРСР, ВУЦВК,
губвиконкому, повітвиконкому з питань
організації сільськогосподарської кооперації,

78
1

2
повіту Одеської губернії
Р-1574
опис 1, 1921-1923 рр.

3

4
проведення посівної кампанії, продрозкладки,
сплати
сільськогосподарського
податку,
боротьби
з
бандитизмом,
дезертирством і спекуляцією, а також
конфіскації землі у куркулів. Протоколи
засідань ревкому, загальних зборів жителів с.
Кучерівка, Цибулівського військово-революційного комітету. Списки жителів сіл Кучерівка та Богданівка, платників податку.
Особові рахунки платників податку.
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