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Порядок денний: 

 
Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової виставки 

«Документи сільських управлінь, котрі діяли на Миколаївщині у дорадянський час». 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
 
СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання на 2018 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «Документи сільських 
управлінь, котрі діяли на Миколаївщині у дорадянський час», котру планується розмістити 
на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Серединський О.В. – заступник начальника відділу інформації та використання до-
кументів держархіву, к.і.н.  

Виступаючий зазначив, що сільські управління (органи сільського станового самовря-
дування)  діяли у громадах державних та вільних селян з 1838 р., а після реформи 1861 р. – у 
сільських громадах селян, звільнених від кріпацтва. Мали забезпечувати ефективне управ-
ління та підтримання правопорядку серед сільських мешканців. Найважливіші питання в 
сільському товаристві вирішував сільський схід, поточні справи – обраний на сході сільський 
голова та призначений сільський писар. До компетенції сходу належали: вибори сільських 
посадових осіб та призначення виборних на волосний схід, винесення присудів щодо тимча-
сового відсторонення селян від участі у сході та видалення з громади шкідливих осіб, звіль-
нення з громади та прийом нових членів, призначення піклувальників та опікунів та їх пере-
вірка, вирішення проблеми сімейних розділів, вирішення земельних питань, клопотання про 
громадські потреби й благоустрій, підготовка скарг і пропозицій, розподіл та облік сплати 
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податків і  відбуття повинностей. Результати проведення сільских сходів відображались у 
«присудах», котрі письменні учасники підписували власноруч, а за неписьменних за їх згоди 
– один із грамотних селян. Припинили діяльність на початку 1920-х рр. 

На зберіганні у держархіві області знаходяться фонди 17 сільських управлінь: Ан-
тонівського (ф. 40, 10 од. зб., 1910-1916 рр.). Баратівського (ф. 36, 3 од. зб., 1899, 1913-1915 
рр.), Володимирівського (ф. 32, 11 од. зб., 1858-1901 рр.), Ганнівського 2-го (ф. 23, 6 од. зб., 
1912-1913, 1915 рр.), Iнгульського (ф. 31, 1 од. зб., 1908 р.), Катеринентальського (ф. 485, 7 
од. зб., 1915-1918 рр.), Кашперівського (ф. 27, 1 од. зб., 1913-1915 рр.), Майєрівського (ф. 35, 
6 од. зб., 1911-1912, 1914-1915 рр.), Новобузького (ф. 39, 36 од. зб., 1893, 1901-1919 рр.), Но-
воволодимирівського (ф. 33, 8 од. зб., 1892, 1900-1901, 1907, 1910-1914 рр.), Новомико-
лаївського (ф. 25, 9 од. зб., 1911-1915 рр.), Новоочаківського (ф. 38, 28 од. зб, 1897-1919 рр.), 
Новопетрівського (Ф. 24, 15 од. зб., 1911-1915 рр.), Оленівського (ф. 28, 1 од. зб., 1912-1915 
рр.), Пересадівського (ф. 342, 1 од. зб., 1918 р.), Полтавського (ф. 34, 2 од. зб., 1915 р.), Сер-
булівського (ф. 29, 2 од. зб., 1858, 1912-1914 рр.). Документи більшості з них включено до 
експозиційного плану виставки. 

Зпропонував затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки 
«Документи сільських управлінь, котрі діяли на Миколаївщині у дорадянський час» та реко-
мендувати до оприлюднення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «Документи 
сільських управлінь, котрі діяли на Миколаївщині у дорадянський час» та рекомендувати до 
оприлюднення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко  
 
 
Секретар          М.О.Мельник 


