Відомості
про
розсекречені
фонди
Державного
Закарпатської області протягом 2005 – 2011 років.

архіву

1.
1.Р – 168.
2.Закарпатський обласний відділ охорони здоров’я УРСР м. Ужгород.
3. Обласний відділ охорони здоров’я розпочав свою діяльність з 1945 року.
Він діяв як відділ Народної Ради Закарпатської України. Після приєднання
Закарпаття до УРСР, відділ став підпорядковуватися Міністерству охорони
здоров’я як відділ Закарпатського облвиконкому. Відділ керував
організацією медичних установ області, направленням спеціалістів,
розробляв плани фінансування всіх медичних установ області. Завданнями
спецчастини відділу були: ведення секретного діловодства, облік і звітність
по спецроботі медслужби МППО, планування роботи медслужби МППО,
зберігання таємних документів.
4.24 справи.
5. 1961 – 1987 рр.
6. 2008 р.
7. Накази та вказівки МОЗ УРСР; довідки, звіти про стан довкілля, про якість
харчових продуктів та інше.
8. Російська мова.
2.
1. Р – 844.
2. Закарпатська обласна спілка споживчих товариств.
3. Закарпатська облспоживспілка створена у квітні 1946 року рішенням 1 – го
обласного з’їзду уповноважених пайовиків колишнього крайового
кооперативного союзу, де був прийнятий Статут, за яким діяла спілка.
Облспоживспілка була організаційним і господарським центром споживчої
кооперації Закарпатської області. До її складу входило 11 районних спілок
споживчих товариств, 94 сільські споживчі товариства і 1 міське. Вищим
органом облспоживспілки був з’їзд уповноважених пайовиків, який
скликався один раз в чотири роки. Виконавчим органом було правління на
чолі з головою правління та 6–ма членами правління. Правління керувало
справами райспоживспілок, несло відповідальність за всю його роботу,
розпоряджалося коштами і товарно–матеріальними
цінностями
споживспілки.
За період з 1946 по 1968 роки архівні документи на зберігання не
поступали.
4. 29 справ.
5. 1969 – 1984 рр.
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6. 2008 р.
7. Рішення, постанови, розпорядження правління облспоживспілки; плани
поставки картоплі та плодоовочів Головному управлінню торгівлі СРСР;
документи (інформація, листування) з виконання постанов, розпоряджень
партійних органів з основної діяльності облспоживспілки; документи з
питань прикордонної торгівлі, міжнародної торгівлі облспоживспілки.
8. Російська мова.
3.
1. Р – 294.
2. Головне управління статистики в Закарпатській області.
3. Статистичне управління Закарпатської області створене 27 листопада 1945
року. Знаходиться в м. Ужгороді. До кінця 1947 року підпорядковувалося
Центральному Статистичному Управлінню Держплану СРСР, а з 1948 року
ЦСУ при РМ СРСР. Статуправлінню підпорядковані інспектури Державної
статистики. Здійснювало централізацію і систематизацію обліку і статистики
у галузях господарства і культури області, систематично обліковувало
виконання державних планів, розробляло і аналізувало дані, що
характеризували стан господарства і культури області.
4. 173 справи.
5. 1946 – 1996 рр.
6. 2008 р.
7. Накази та вказівки Закарпатського обласного управління статистики,
зведені річні статистичні звіти промислових підприємств області, зведені
річні та місячні статзвіти з праці та заробітної плати, зведені статзвіти з
науки і техніки промислових підприємств області, зведені статзвіти з
капітального будівництва промислових підприємств, зведені статзвіти про
соціальну статистику Закарпатської області, статзвіти з технічного прогресу
та навколишнього середовища, звіти з матеріально-технічного постачання,
фінансам та ціноутворенню.
8. Російська мова.
4.
1. Р – 233.
2. Головне фінансове управління Закарпатської облдержадміністрації.
3. Після звільнення Закарпаття у жовтні 1944 року державним органом влади
на його території стала Народна Рада Закарпатської України, при якій був
створений так званий фінансовий ресорт, тобто фінансовий відділ.
14 січня 1948 року на першій сесії Закарпатської обласної Ради
депутатів трудящих були створені відділи обласної Ради депутатів трудящих,
куди увійшов і обласний фінансовий відділ, а при райвиконкомах – районні
фінансові відділи. Фінвідділ здійснював контроль і нагляд з виконання
обласного, районних і міських бюджетів.
4. 92 справи.
5. 1965 – 1987 рр.
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6. 2009 р.
7. Інструкції, накази і вказівки Міністерства фінансів колишніх СРСР та
УРСР, листування з основних питань діяльності фінансових органів; річні
плани фінансування штабу цивільної оборони; акти ревізій і перевірок,
проведених Міністерством фінансів УРСР, Закарпатським обласним
фінансовим управлінням.
8. Російська мова.
5.
1. Р – 132.
2. Мукачівський райвиконком.
3. 22 січня 1946 року Президія ВР СРСР видала Указ про створення
Закарпатської області у складі УРСР і запровадження на її території
радянського законодавства. Згідно нього, Народні Комітети Закарпатської
України, які діяли з жовтня 1944 року як виконавчі органи, були
перейменовані на виконавчі окружні комітети. У лютому 1946 року
Народний Комітет Мукачівського округу став називатися Виконавчим
Комітетом. 9 січня 1948 року відбулася перша сесія першого скликання
Мукачівської окружної Ради депутатів трудящих, яка обрала виконавчий
комітет. Він здійснював керівництво культурно-політичним і господарським
будівництвом,
визначав
місцевий
бюджет,
керував
діяльністю
підпорядкованих Радам органів управління. У 1953 році окружний комітет
був переіменований у районний. Відділи райвиконкому виконували такі
функції: загальний – займався організаційно-масовою роботою; охорони
здоров’я – організацією спеціального лікування трудящих, здійснював сан
гігієну на підприємствах, у торговельній мережі, боровся з інфекційними
спалахами; народної освіти – керував школами та дитсадками; фінансовий –
займався організацією роботи з виконання державного та місцевого бюджетів
і т.д.
4. 28 справ.
5. 1961 – 1985 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань виконкому Мукачівської районної Ради
депутатів трудящих з питань релігійних культів, з питань відведення
земельних ділянок; документи та листування з партійними, радянськими та
іншими організаціями з основної діяльності (інформації, доповідні записки,
постанови, довідки та інше).
8. Російська мова.
6.
1. Р – 135.
2. Хустський райвиконком.
3. 28 жовтня 1944 року, у день звільнення Закарпаття від німецьких військ, у
м. Хуст був створений Окружний Народний Комітет – орган виконавчої та
законодавчої влади. Він складався з таких відділів: земельний, фінансовий,
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торговий, шкільний інспекторат, промисловий та секретаріат. Народні
комітети створювали Народні дружини для охорони важливих об’єктів та
народного майна; розподіляли земельні угіддя; мобілізовували населення на
будівництво мостів, шосейних доріг та залізниць; забезпечували населення
продуктами харчування та ін. 22 січня 1946 року, із впровадженням на
Закарпатті радянського законодавства, ОНК був реорганізований у
Хустський окружний виконавчий комітет . Виконком займався
господарським і культурно—політичним будівництвом в окрузі, визначав
місцевий бюджет, забезпечував охорону державного порядку, контролював
виконання законів і забезпечення прав громадян. На першій сесії першого
скликання окружної Ради депутатів трудящих 13 січня 1948 року був
обраний виконавчий комітет. З 1953 року виконком носить назву Виконавчий
комітет Хустської районної Ради депутатів трудящих, а з 1977 року Виконавчий комітет Хустської районної Ради народних депутатів.
4. 111 справ.
5. 1962 – 1985 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови, рішення, розпорядження партійних і радянських органів;
документи про стан цивільної оборони району; протоколи засідань
Надзвичайної протиепідеміологічної комісії; рішення звужених засідань
виконкому Хустської районної Ради депутатів трудящих.
8. Російська мова.
7.
1. Р – 195.
2. Виконавчий комітет Закарпатської обласної ради народних депутатів.
3. 26 листопада 1944 року в м. Мукачеві відбувся 1 з’їзд Народних Комітетів
Закарпатської України, які до січня 1946 року були основою місцевих органів
державної влади, здійснювали керівництво всією діяльністю в селах і
округах. Державним органом влади на всій території Закарпаття була
Народна Рада Закарпатської України. 22 січня 1946 року Президія ВР СРСР
видала Указ про утворення Закарпатської області у складі УРСР і
запровадження радянського законодавства. 21 грудня 1947 року відбулися
вибори у місцеві органи державної влади, а 14 січня 1948 року - перша сесія
Закарпатської обласної Ради депутатів трудящих, яка затвердила склад
виконавчого і розпорядчого органів виконавчого комітету Закарпатської
обласної Ради депутатів трудящих. Вони здійснювали практичне керівництво
культурно-політичним і господарським будівництвом на території області.
Основні принципи організації і діяльності, а також загальна компетенція
місцевих Рад депутатів трудящих визначалися Конституціями СРСР і УРСР.
4. 249 справ.
5. 1971 – 1996 рр.
6. 2009 р.
7. Постанови РМ СРСР, РМ УРСР, рішення та розпорядження облвиконкому
з питань адміністративної і господарської діяльності, з питань цивільної
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оборони, постанови та розпорядження про план поставок овочів спец
споживачам, про затвердження кошторисів витрат на прийом закордонних
делегацій соціалістичних країн; листування та рішення про виділення земель
для спецпризначення.
8. Українська мова.
8.
1. Р – 869.
2. Державний архів Закарпатської області.
3. Рішення про утворення Центрального державного історичного архіву
Закарпатської України було прийнято секретаріатом Центрального Комітету
Комуністичної партії Закарпатської України 25 серпня та постановою
Народної Ради Закарпатської України від 6 листопада 1945 року „Про
утворення Центрального державного історичного архіву Закарпатської
України та упорядкування архівного господарства”. (до 1946 року Закарпатська область не входила до складу УРСР).
У зв`язку із утворенням у 1946 році Закарпатської області у складі УРСР
Центральний державний архів Закарпатської України був реорганізований в
Закарпатський обласний державний архів з філіалом у м. Мукачеве.
До 1961 року архів підпорядковувався Управлінню внутрішніх справ в
Закарпатській області, а з 1961 по 1988 роки архівному відділу Закарпатського
облвиконкому.
Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 26 липня
1988 року № 202 „Про вдосконалення управління архівною справою в
республіці”, було ліквідовано архівні відділи облвиконкому, а їх функції
покладалися на державні архіви областей. З 1989 року архів підпорядковувався Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України. У
1991 році архіву було передано документи партійного архіву Закарпатського
обкому Компартії України. Відповідно до Указу Президента України від
15 грудня 1999 року № 1573/99 „Про зміни у структурі центральних органів
виконавчої влади” Державний архів Закарпатської області підпорядковується
Державному комітету архівів України. Назва архіву залежно від його
підпорядкування, функцій і завдань кілька разів змінювалася. Сучасна назва
– Державний архів Закарпатської області.
4. 84 справи.
5. 1966 – 1989 рр.
6.2009 р.
7. Річні звіти про використання секретних документів архіву, листування з
ГАУ при РМ СРСР, АУ при РМ УРСР, органами КДБ про використання
документів архіву; довідки про перевірку наявності документів та стану
ведення секретного діловодства; річні плани роботи; протоколи обласних
нарад працівників секретних відділів підприємств, установ і організацій.
8. Російська мова.
9.
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1. Р – 230.
2. Виконавчий комітет Свалявської районної Ради народних депутатів.
3. Виконком Свалявської окружної Ради депутатів трудящих створений
наприкінці 1944 року на основі Декрету Народної Ради Закарпатської
України. До його складу входили відділи: загальний, відділ кадрів і
спецчастини, плановий, торговий, фізкультури і спорту, фінансовий,
сільськогосподарський, культури, народної освіти. На території району
створені 33 сільські Ради. Після прийняття нової Конституції 7 жовтня 1977
року Свалявський виконком перейменований на Виконавчий комітет
Свалявської районної Ради народних депутатів.
4. 109 справ.
5. 1964 – 1984 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань виконкому Свалявської районної Ради
депутатів трудящих; документи та листування з партійними, радянськими та
іншими організаціями з основної діяльності (інформації, доповідні записки,
постанови, довідки та інше); об’єднані постанови райкому партії і
райвиконкому; документи про стан цивільної оборони району; протоколи
засідань Надзвичайної проти епідеміологічної комісії.
8. Російська мова.
10.
1. Р – 169.
2. Виконавчий комітет Тячівської районної Ради народних депутатів.
3. Виконавчий комітет Тячівської окружної Ради депутатів трудящих
організований 22 січня 1946 року згідно Указу ВР УРСР. До цього на
території району діяв місцевий окружний народний комітет ( жовтень 1944р.
по грудень 1945 р.). Згідно Указу ВР УРСР від 12 листопада 1953 року
окружна Рада перейменована на Тячівську районну Раду депутатів трудящих,
а в жовтні 1977 року – на виконком Тячівської районної Ради народних
депутатів. Виконком являвся органом державної влади в районі. Основною
організаційною формою роботи Ради являється сесія. Основна функція Ради
– це здійснення керівництва діяльністю підпорядкованих установ і
організацій, розташованих в районі. Виконком приймав рішення і
розпорядження в межах даних йому прав. При виконкомі діяли відділи:
загальний, плановий, фінансовий, народної освіти, культури та ін.
4. 107 справ.
5. 1962 – 1987 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань виконкому Тячівської районної Ради депутатів
трудящих; документи та листування з партійними, радянськими та іншими
організаціями з основної діяльності (інформації, доповідні записки,
постанови, довідки та інше); об’єднані постанови райкому партії і
райвиконкому; документи про стан цивільної оборони району; протоколи
засідань Надзвичайної проти епідеміологічної комісії.
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8. Російська мова.
11.
1. Р – 172.
2. Виконавчий комітет Виноградівської районної ради народних депутатів.
3. Окружний народний комітет у м. Севлюші ( колишня назва м. Виноградів )
створений у листопаді 1944 року, після звільнення Закарпаття від німецьких
військ. До складу ОНК входило 60 – 70 чоловік, якими керував голова, і
секретар. Діяльність Севлюшського ОНК включала в себе керівництво
Севлюшським округом, здійснення місцевого управління. ОНК
безпосередньо фінансував культурно-просвітницькі установи вирішував
питання комунального господарства та благоустрою, надавав допомогу
учасникам війни та їх сім’ям. Після возз’єднання Закарпаття з УРСР, з 1946
року ОНК переіменований у виконавчий комітет Севлюшської окружної
Ради депутатів трудящих, а з 1953 року – у виконком Виноградівської
районної Ради депутатів трудящих.
4. 52 справи.
5. 1965 – 1981 р. р.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань виконкому Виноградівської районної Ради
депутатів трудящих; документи та листування з партійними, радянськими та
іншими організаціями з основної діяльності (інформації, доповідні записки,
постанови, довідки та інше); спільні постанови районного комітеті КПУ і
райвиконкому; документи про стан цивільної оборони району; протоколи
засідань Надзвичайної протиепідеміологічної комісії.
8. Російська мова.
12.
1. Р – 1153.
2. Виконавчий комітет Ужгородської районної Ради народних депутатів.
3. Після звільнення Закарпаття у жовтні 1944 року його територія була
поділена на округи. Для керівництва округом був створений Ужгородський
окружний народний комітет, який підпорядковувався Народній Раді
Закарпатської України. В 1946 році перейменований в Ужгородську окружну
Раду депутатів трудящих, яку очолював окружний виконавчий комітет. В
листопаді 1953 року округи реорганізувалися в райони, тому
фондоутворювач був перейменований у виконавчий комітет Ужгородської
районної Ради депутатів трудящих. Райвиконком обслуговував 28 сільських
Рад і Чопську міськраду і здійснював керівництво культурно-політичним і
господарським будівництвом на своїй території на підставі рішень Ради
депутатів трудящих і постанов вищестоящих державних органів.
4. 29 справ.
5. 1970 – 1986 рр.
6. 2009 р.
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7. Рішення звужених засідань Ужгородської районної Ради народних
депутатів; листування з виконавчим комітетом Закарпатської обласної Ради
депутатів трудящих з питань релігійних культів; документи та листування з
партійними, радянськими та іншими організаціями з основної діяльності
(інформації, доповідні записки, постанови, довідки та інше); документи про
стан цивільної оборони району за 1984 р.; протоколи засідань Надзвичайної
протиепідеміологічної комісії за 1984 – 1986 роки; оперативні відомості
райвідділу внутрішніх справ про стан злочинності і правопорушень в районі.
8. Російська мова.
13.
1. Р – 760.
2.Обласна контора Держбанку УРСР м. Ужгород.
3. 15 листопада 1945 року Народний Банк Закарпатської України був
реорганізований
в Закарпатську обласну контору Держбанку СРСР.
Одночасно були реорганізовані його відділення в містах Мукачево, Берегово,
Севлюш, Хуст – у відділення Державного Банку з підпорядкуванням їх
Закарпатській обласній конторі Держбанку. ЇЇ функції визначалися згідно
Статуту Держбанку СРСР. У 1954 – 1955 роках відбулися реорганізаційні
зміни в структурі контори – деякі відділи ліквідовувалися, об’єднувалися,
здійснювалася раціоналізація апарату Закарпатської обласної контори
Держбанку.
4. 38 справ.
5. 1964 – 1982 рр.
6. 2009 р.
7. Річні звіти по витратам союзного і республіканського бюджету за 1964 –
1982 роки; зведена статистична звітність про стан заборгованості
підприємств і військторга, звітність яких складається в таємному порядку.
8. Російська мова.

14.
1. Р – 125.
2. Виконавчий комітет Міжгірської районної Ради народних депутатів.
3. Після визволення Закарпаття від німецьких військ у жовтні 1944 року та з
прийняттям з’їздом Народних комітетів Закарпатської України у листопаді
1944 року рішення про возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною,
були створені виконавчо – розпорядчі органи – Народні Комітети, які були
підпорядковані Народній Раді Закарпатської України. Волівський (колишня
назва с. Міжгір’я) Окружний Народний Комітет діяв до 1946 року. Із
запровадженням радянського законодавства, ОНК був перейменований у
Волівську окружну Раду і в 1947 році обрано її Виконавчий комітет. З 1953
року округи реорганізовані в райони, а Волівський округ – в Міжгірський.
Райвиконком став називатися Виконавчий комітет Міжгірської районної
Ради депутатів трудящих. Така назва проіснувала до 7 жовтня 1977 року –
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прийняття нової Конституції СРСР. З цього моменту виконком називається
Виконавчий комітет Міжгірської районної Ради народних депутатів. В його
складі були такі відділи: фінансовий, охорони здоров’я, народної освіти,
соціального захисту, фізкультури і спорту та інші. Райвиконком здійснював
керівництво культурно-політичним і господарським будівництвом на своїй
території на підставі рішень Ради депутатів трудящих і постанов
вищестоящих державних органів.
4. 93 справи.
5. 1962 – 1982 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення і спільні постанови обкому партії та райвиконкому; рішення
звужених засідань Міжгірської районної ради народних депутатів;
листування з виконавчим комітетом Закарпатської обласної Ради депутатів
трудящих; документи та листування з партійними, радянськими та іншими
організаціями з основної діяльності; документи про стан цивільної оборони
району за 1962 –1982 роки; протоколи засідань Надзвичайної проти
епідеміологічної комісії за 1962 – 1982 роки.
8. Російська мова.
15.
1. Р – 539.
2. Виконавчий комітет Іршавської районної Ради народних депутатів.
3. Виконком Іршавської районної Ради депутатів трудящих організований на
підставі Указу Президії ВР УРСР у 1946 році. Виконував функції
адміністративного керівництва всіма установами, промисловими та
сільськогосподарськими організаціями району, а також контролював
виконання рішень партійних і радянських органів. З початку створення
фондоутворювач називався “Виконком Іршавської окружної Ради депутатів
трудящих”, а з грудня 1953 року – Виконавчий комітет Іршавської районної
Ради депутатів трудящих. В його складі були такі відділи: фінансовий,
охорони здоров’я, народної освіти, соціального захисту, фізкультури і
спорту.
4. 89 справ.
5. 1965 – 1981 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань Іршавської районної Ради народних депутатів;
листування з виконавчим комітетом Закарпатської обласної Ради депутатів
трудящих з питань релігійних культів, з питань відведення земельних
ділянок; документи та листування з партійними, радянськими та іншими
організаціями з основної діяльності; документи про стан цивільної оборони
району за 1965 –1981 роки; протоколи засідань Надзвичайної проти
епідеміологічної комісії за 1965 – 1980 роки.
8. Російська мова.
16.
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1. Р – 201.
2. Виконавчий комітет Берегівської районної Ради народних депутатів.
3. У листопаді 1944 року після звільнення Закарпаття від німецьких військ у
Берегівському районі, як і в інших районах області, були організовані
Народні Комітети. Вони діяли під керівництвом Народної Ради Закарпатської
України та існували до кінця 1945 року ( приєднання Закарпаття до УРСР ).З
цього часу керівництво районом здійснювалося окружним виконавчим
комітетом. У зв’язку з реорганізацією округів у райони, з жовтня 1953 року
Берегівський окружний виконавчий комітет перейменований у Берегівський
районний виконавчий комітет. Виконком керує усіма галузями народного
господарства і культури на території району, діяльністю міської та 31
сільської Рад. Безпосередньо підпорядковувався Закарпатській обласній Раді
депутатів трудящих.
4. 65 справ.
5. 1961 – 1987 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань Берегівської районної Ради народних
депутатів; документи та листування з партійними, радянськими та іншими
організаціями з основної діяльності; документи про стан цивільної оборони
району за 1979 – 1983 роки; протоколи засідань Надзвичайної проти
епідеміологічної комісії за 1969 – 1986 роки; спільні постанови районного
комітету КПУ і райвиконкому, рішення райвиконкому.
8. Російська мова.
17.
1. Р – 133.
2. Мукачівський міськвиконком.
3. Після визволення Закарпаття у жовтні 1944 року та з прийняттям з’їздом
Народних комітетів Закарпатської України у листопаді 1944 року рішення
про возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною, були створені
виконавчо – розпорядчі органи – Народні Комітети, які були підпорядковані
Народній Раді Закарпатської України. У м. Мукачеві був організований
Мукачівський міський Народний Комітет. Згідно постанови НРЗУ від 27
липня 1945 року № 3193 при Мукачівському МНК були створені відділи:
торгівлі, комунальний, народної освіти, охорони здоров’я, фінансовий,
культпросвітроботи та ін. У лютому 1946 року Народний Комітет
м. Мукачево був перейменований у виконавчий комітет. 10 січня 1948 року
відбулася перша сесія першого скликання Мукачівської міської Ради
депутатів трудящих, яка обрала склад Виконавчого Комітету. Згідно
сталінської Конституції, на виконком покладалося здійснення керівництва
культурно-політичним і господарським будівництвом, встановлення
місцевого бюджету, керівництво діяльністю підпорядкованих Радам органів
управління, забезпечення охорони державного порядку, контроль за
виконанням законів.
4. 61 справа.
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5. 1961 – 1990 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення звужених засідань Мукачівської міської Ради народних депутатів;
листування з виконавчим комітетом Закарпатської обласної Ради депутатів
трудящих з питань релігійних культів, з питань відведення земельних
ділянок; документи та листування з партійними, радянськими та іншими
організаціями з основної діяльності (інформації, доповідні записки,
постанови, довідки та інше).
8. Російська мова.
18.
1. Р – 290.
2. Виконавчий комітет Перечинської районної Ради народних депутатів.
3. Виконком Перечинської районної Ради депутатів трудящих розміщений в
районному центрі селища Перечин Закарпатської області. Після визволення
Закарпаття у жовтні 1944 року та з прийняттям з’їздом Народних комітетів
Закарпатської України у листопаді 1944 року рішення про возз’єднання
Закарпаття з Радянською Україною, були створені виконавчо – розпорядчі
органи – Народні Комітети, які були підпорядковані Народній Раді
Закарпатської України.
З січня 1946 року в Закарпатській області було введено радянське
законодавство. На основі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 24 січня
1946 року і постанови обласного виконавчого Комітету № 137 від 9 березня
1946 року окружні народні комітети було перетворено в окружні виконавчі
Комітети депутатів трудящих, а у відповідності з Указом Президії Верховної
Ради УРСР від 9 листопада 1953 року округи було перейменовано на райони.
Таким чином, виконком Перечинської окружної Ради депутатів трудящих
теж перейменований на виконком Перечинської районної Ради депутатів
трудящих. Його політично – адміністративна діяльність поширювалася на 22
населенні пункти. На території району було утворено 19 сільських і 1
селищна Рада.
4. 71 справа.
5. 1961 – 1981 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звужених засідань Перечинської міської
Ради народних
депутатів; документи та листування з партійними, радянськими та іншими
організаціями з основної діяльності (інформації, доповідні записки,
постанови, довідки та інше); документи про стан цивільної оборони району
за 1970 – 1981 рр.; протоколи засідань Надзвичайної проти епідеміологічної
комісії за 1969 – 1986 роки; спільні постанови районного комітету КПУ і
райвиконкому, рішення райвиконкому.
8. Російська мова.
19.
1.Р – 383.
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2. Виконавчий комітет Ужгородської міської Ради народних депутатів.
3. Після визволення Закарпаття у жовтні 1944 року та з прийняттям з’їздом
Народних комітетів Закарпатської України у листопаді 1944 року рішення
про возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною, були створені
виконавчо – розпорядчі органи – Народні Комітети, які були підпорядковані
Народній Раді Закарпатської України. У м. Ужгороді був організований
Ужгородський міський Народний Комітет. При ньому були створені відділи:
торгівлі, комунальний, народної освіти, охорони здоров’я, фінансовий,
культпросвітроботи та ін. У лютому 1946 року Народний Комітет м. Ужгород
був перейменований у виконавчий комітет. 10 січня 1948 року відбулася
перша сесія першого скликання Ужгородської міської Ради депутатів
трудящих, яка обрала склад Виконавчого Комітету. Згідно сталінської
Конституції, на виконком покладалося здійснення керівництва культурнополітичним і господарським будівництвом, встановлення місцевого
бюджету, керівництво діяльністю підпорядкованих Радам органів
управління, забезпечення охорони державного порядку, контроль за
виконанням законів.
4. 144 справи.
5. 1961 – 2000 рр.
6. 2010 р.
7. Рішення звужених засідань Ужгородської міської
Ради народних
депутатів; документи та листування з партійними, радянськими та іншими
організаціями з основної діяльності (інформації, доповідні записки,
постанови, довідки та інше); рішення Ужгородського міськвиконкому з
питань оборонної і мобілізаційної роботи; номенклатури цілком таємних і
таємних справ за 1966 – 2000 роки; рішення і розпорядження голови міської
ради та виконкому; інформація і листування з організаціями і
підприємствами з питань соціально - економічного розвитку.
8. Українська та російська мова.
20.
1. Р – 397.
2. Виконавчий комітет Воловецької районної Ради народних депутатів.
3. Виконком Воловецької районної Ради депутатів трудящих організований у
травні 1945 року на підставі Декрету Народної Ради Закарпатської України в
селі Нижні Ворота. 29 листопада 1945 року Народний Комітет був
перенесений в с. Воловець, де знаходиться в теперішній час. З 1947 року
перейменований у виконавчий комітет Воловецької окружної Ради депутатів
трудящих, а в 1953 році – у виконком Воловецької районної Ради депутатів
трудящих. Як і всі виконкоми області, підпорядковувався Закарпатському
облвиконкому. Завданням його було виконання вказівок партії та уряду. До
складу Воловецького райвиконкому входило 16 сільських Рад.
4. 91 справа.
5. 1967 – 1984 рр.
6. 2011 р.
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7. Рішення звужених засідань Воловецької районної Ради народних
депутатів; листування з виконавчим комітетом Закарпатської обласної Ради
депутатів трудящих з питань релігійних культів, з питань відведення
земельних ділянок; документи та листування з партійними, радянськими та
іншими організаціями з основної діяльності (інформації, доповідні записки,
постанови, довідки та інше); документи про стан цивільної оборони району
за 1967 – 1984 роки; протоколи засідань Надзвичайної протиепідеміологічної
комісії за 1967 – 1983 роки; спільні постанови районного комітету КПУ і
райвиконкому.
8. Російська мова.
21.
1. Р – 842.
2. Управління культури Закарпатського облвиконкому.
3. Згідно постанови Народної Ради Закарпатської України в березні 1945
року був створений обласний відділ культосвітньої роботи при НРЗУ. Відділ
ніс відповідальність за організацію, керівництво і державний контроль за
роботою всіх культурно-освітніх установ Закарпатської України. Завданням
відділу було створити в Ужгороді і районних центрах до кінця 1945 року
обласні бібліотеки для дорослих, для дітей, музеї, будинки народної
творчості, будинки селянина. Обласний відділ у справах культосвітньої
роботи існував у травні 1953 року був підпорядкований Міністерству
культури.
4. 26 справ.
5. 1963 – 1984 рр.
6. 2011 р.
7. Постанови колегії управління культури, документи про міжнародні зв’язки
управління; листування з партійними, радянськими та іншими організаціями
з основної діяльності ( інформації, доповідні записки, постанови, довідки та
інше).
8. Російська мова.
22.
1. Р – 165.
2. Відділ народної освіти Закарпатського облвиконкому.
3. Закарпатський обласний відділ народної освіти створений у листопаді 1944
року і на той час називався Відділом освіти Народної Ради Закарпатської
України. Керівництво відділом здійснював Уповноважений НРЗУ у справах
освіти. З 1946 року відділ носить назву Закарпатський обласний відділ
народної освіти. Він здійснював контроль і керівництво за школами і
відділами народної освіти, дитячими будинками, школами-інтернатами,
будинками піонерів, педучилищами; планував учнівські контингенти,
бюджет установ народної освіти, забезпечував постачання районних відділів
підручниками, навчальними посібниками, вів статистичний облік, керував
будівництвом шкіл.
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4. 29 справ.
5. 1961 – 1988 рр.
6. 2011 р.
7. Рішення колегії облвно, інформація про хід виконання постанов бюро
Закарпатського обкому компартії України; листування з міністерством
освіти, обкомом компартії України і прокуратурою Закарпатської області;
документи та листування з партійними, радянськими та іншими
організаціями з основної діяльності.
8. Російська мова.
23.
1. Р – 203.
2. Обласне управління місцевої промисловості Закарпатської обласної Ради
народних депутатів.
3. Закарпатський обласний відділ місцевої промисловості як юридично
сформована організація розпочав свою діяльність з січня 1946 року, тобто з
моменту створення Закарпатської області. У своїй діяльності він
підпорядковувався Закарпатському облвиконкому і Міністерству місцевої
промисловості УРСР. Основними завданнями відділу були: організація нових
підприємств, збільшення виробництва і покращення якості продукції,
максимальне використання у виробництві місцевої сировини. Відділ керував
організаціями і підприємствами обласного, міського підпорядкування –
металообробний завод “Перемога” в м. Ужгороді, міські промислові
комбінати в м.м. Ужгород і Мукачево, 13 окружних промислових комбінатів,
меблеві фабрики. Основними видами сировини для підприємств місцевої
промисловості були відходи лісової промисловості. Комбінати виготовляли і
ремонтували господарський інвентар, існувала мережа майстерень для
побутового обслуговування населення. З метою розвитку місцевої
промисловості відділи у своїй діяльності були зв’язані з плануючими
органами, спільно розробляли перспективні плани розвитку місцевої
промисловості.
4. 7 справ.
5. 1975 – 1981 рр.
6. 2011 р.
7. Інформації, доповідні записки, довідки з основної діяльності обласного
управління місцевої промисловості і виконання рішень партійних і
радянських органів.
8. Російська мова.
24.
1. Р – 1490.
2. Уповноважений Ради у справах релігії при РМ УРСР в Закарпатській
області.
3. Після звільнення Закарпаття від німецьких військ, в кінці 1944 року
Народна Рада Закарпатської України створила управління у справах культів.
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А після приєднання Закарпаття до УРСР при виконкомі Закарпатської
обласної Ради депутатів трудящих у січні 1946 року був створений відділ
культів, а в серпні 1946 року був призначений Уповноважений Ради у
справах релігійних культів. Він підпорядковувався Раді у справах релігійних
культів при РМ СРСР, при РМ УРСР і Закарпатському облвиконкому.
Уповноважений був зобов’язаний розглядати прохання віруючих громадян
про відкриття молитовних домів, вести реєстрацію релігійних товариств, їх
виконавчих органів і служителів культів, передавати на розгляд Ради у
справах релігії матеріали про закриття, будівництво та переоснащення
молитовних будівель (домів ).
4. 24 справи.
5. 1966 – 1978 рр.
6. 2011 р.
7. Документи і листування з партійними, радянськими та іншими
організаціями з основної діяльності ( інформації, плани, звіти, доповідні,
довідки); характеристики на служителів культів та церковний актив.
8. Російська мова.
25.
1. Р – 1546.
2. Відділ праці Закарпатської обласної Ради депутатів трудящих.
3. Відділ організованого набору робочих і переселення створений на підставі
постанови РМ УРСР від 1 серпня 1955 року і рішення виконкому
Закарпатської обласної Ради від 16 серпня 1955 року на базі об’єднання двох
відділів: відділу організованого набору робочих ( створений у 1953 році )і
відділу переселення ( створений у 1949 році ).
4. 33 справи.
5. 1965 – 1980 рр.
6. 2011 р.
7. Звіти про рух, працевлаштування, забезпечення житлом та списки
репатріантів; розрахунки балансу трудових ресурсів; аналіз і листування
щодо розрахунку балансу; інформації, доповідні записки про роботу серед
радянських громадян, які повернулися в Закарпатську область для постійного
проживання.
8. Російська мова.
26.
1. Р – 130.
2. Виконавчий комітет Рахівської районної Ради депутатів трудящих.
3. Діяльність Рахівської районної Ради депутатів трудящих розпочалася після
приєднання Закарпаття до УРСР та впровадження радянського
законодавства. У березні 1946 року була організована Рахівська окружна
Рада депутатів трудящих. До цього часу у Рахівському окрузі, як в цілому у
Закарпатті, діяли окружні Народні Комітети. У 1953 році після реорганізації
округів області у райони, окружний виконавчий комітет був перейменований
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в районний виконавчий комітет. Він складався з таких відділів: народної
освіти – контролював роботу шкіл, виховну роботу, вирішував кадрові
питання; фінансовий – організовував та виконував районні бюджети,
контролював здійснення госпрозрахунковими організаціями платежів до
бюджету та дотримування ними фінансової дисципліни; загальний –
займався діловодством і вирішував господарські питання; соціального
забезпечення – оформлював та виплачував державні пенсії та допомоги та
інші відділи. Райвиконком у своїй діяльності підпорядковувався виконкому
Закарпатської обласної Ради.
4. 105 справ.
5. 1965 – 1989 рр.
6. 2011 р.
7. Рішення звужених засідань Рухівського райвиконкому; інформації та
довідки про виконання постанов та рішень вищестоящих органів; документи
з питань релігійних культів; зведені звіти про діяльність релігійних
об’єднань; звіти та доповіді про стан цивільної оборони району.
8. Українська мова.
27.
1. Р – 298.
2. Виконавчий комітет Великоберезнянської районної Ради народних
депутатів.
3. В жовтні 1944 року Закарпаття звільнено від німецько-фашистських
військ. На його території були створені виконавчо-розпорядчі органи –
Окружні Народні Комітети. У січні 1946 року в Закарпатській області було
запроваджено радянське законодавство, у зв’язку з чим ОНК були
перетворені в Окружні виконавчі комітети, а згідно Указу Президії
Верховної Ради УРСР від 9 листопада 1953 року реорганізовані в районні
виконавчі комітети.
Політико-адміністративна діяльність виконкому Великоберезнянської
районної Ради депутатів трудящих поширювалася на 32 села і 1 селище (19
сільських і 1 селищна Рада ). Райвиконком керував економікою і культурою
району через відділи: народної освіти, культури, фінансовий, охорони
здоровя, торгівлі, соціального забезпечення, транспорту та ін. Райвиконком у
своїй діяльності підпорядковувався виконкому Закарпатської обласної Ради.
4. 65 справ.
5. 1967 – 1981 рр.
6. 2011 р.
7. Рішення звужених засідань; постанови, рішення, розпорядження партійних
і вищестоящих радянських органів з діяльності виконкому; документи
Надзвичайної протиепідеміологічної комісії ( листування ); рішення
райвиконкому з питань виділення земель; звіт про стан цивільної оборони в
районі за 1978 рік.
8. Російська мова.
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28.
1. Р – 1025.
2. Закарпатська обласна рада профспілок.
3. Рада професійних спілок Закарпатської України створена на 1 – му з’їзді
профспілок, який відбувся 21 січня 1945 року в м. Мукачеві. До Ради
ввійшло 11 галузевих секцій: працівників деревообробних , хімічних
підприємств, робітників заводів будівельних матеріалів, секція вчителів,
працівників сільськогосподарських та виноробних організацій та інші. На
момент створення Рада об’єднувала 49 тисяч робітників і службовців. У
своїй діяльності облрада керувалася статутом профспілок та рішеннями
вищестоящих органів. Радою керувала Президія, фінансово-господарську
діяльність контролювали голова ради, секретар і головний бухгалтер. Крім
того, в апараті було 10 секретарів, за кожним з яких закріплювалася
відповідна секція. До складу професійних спілок СРСР Рада профспілок
Закарпатської України увійшла у грудні 1945 року. ЇЇ обов’язками було
направлення діяльності профспілок на розвиток народного господарства,
підвищення продуктивності праці, покращення матеріального стану
робітників і службовців.
4. 58 справ.
5. 1964 – 1987 рр.
6. 2011 р.
7. Інформації в обком КПУ і ВЦРПС, доповідні записки, довідки про хід
виконання постанов партійних, радянських і вищестоящих профспілкових
органів; доповідні про смертельні випадки на підприємствах, в установах і
сільськогосподарських організаціях Закарпатської області; статзвіти і
зведення про закриті профспілки; дані про виконання держбюджету і
соціального страхування.
8. Російська мова.
29.
1. Р – 2044.
2. Закарпатське обласне управління побутового обслуговування населення.
3. У Закарпатті державна система побутового обслуговування населення була
організована в 1961 році. Виконком обласної Ради депутатів трудящих
рішенням від 28 лютого 1961 року № 107 створив з 01 березня управління
побутового обслуговування. В результаті реорганізації промислової
кооперації на базі дрібних, напівкустарних ремонтних та інших майстерень
було організовано 11 підприємств. 1961-1965 роки стали часом становлення
нової галузі і створення матеріально-технічної бази служби побуту,
збудовано 29 павільйонів і комбінатів у всіх містах області, організовано 150
нових видів послуг, таких як ремонт побутової техніки, прокат предметів
побутового призначення, ремонт житла на замовлення, хімчистка,
індивідуальний пошив одягу та ін. У 80 –х роках ХХ ст. служба побуту
нараховує вже 25 підприємств, кількість працюючих – 7933 особи.
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Адмінперсонал управління налічував 59 осіб. У складі управління було 13
відділів: технічний, виробничий, планово-економічний, фінансовий та ін.
4. 24 справи.
5. 1963 – 1988 рр.
6. 2011 р.
7. Інформації, доповідні записки та листування про виконання наказів,
розпоряджень та рішень колегії Міністерства побутового обслуговування
населення УРСР; інформації про виконання постанов, рішень місцевих
партійних, радянських органів з основної діяльності та інше.
8. Російська мова.
30.
1. Р – 2465.
2. Закарпатське виробниче об’єднання хлібопекарської промисловості.
3. Ужгородський хлібокомбінат був організований згідно постанови
“Укрголовхлібу” і наказу Закарпатського обласного тресту системи
“Укрголовхліб” від 24 квітня 1946 року № 52. Завдання хлібокомбінатувиробництво і реалізація хлібопекарної продукції, а також будівництво і
реконструкція виробничої бази. Хлібокомбінат-госпрозрахункова організація
з підпорядкуванням Закарпатському тресту “Укрголовхліб”. Директор
комбінату, який назначається та звільняється управляючим трестом,
безпосередньо керує всією діяльністю об’єднання, здійснює контроль і
перевірку виконання плану, якості продукції, матеріально-технічного
забезпечення виробництва, дотримання фінансової, договірної та трудової
дисципліни, відповідає за підготовку кадрів і техніку безпеки, подає на
затвердження управляючому трестом статзвітність і баланси, а також має
право заключати договори, користуватися кредитами. Хлібокомбінат має
відділи: виробничий, планово-економічний, бухгалтерію та відділ збуту.
4. 7 справ.
5. 1977 – 1983 рр.
6. 2011 р.
7. Документи та листування з партійними, радянськими та іншими
організаціями з основної діяльності об’єднання ( інформації, накази, звіти,
довідки, доповіді та інше).
8. Російська мова.

Директор архіву

Мітряєва 61 62 35

М.Д. Місюк

