
Список фондів документів Національного архівного фонду, 

що зберігаються в архівному відділі апарату 

виконавчого комітету Первомайської міської ради 

за станом на 1 січня 2023 року 
 

№ фонду Назва фонду, адреса, кількість одиниць зберігання , 

крайні дати документів 

1 2 

2 Фінансове управління виконавчого комітету Первомайської 

міської ради, 

Фінансове управління Первомайської міської ради,  

м. Первомайськ,  

81 од. зб., 2002-2014 рр. 

 

3 Відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради, 

Управління освіти виконавчого комітету Первомайської міської 

ради, 

Управління освіти Первомайської міської ради, 

м. Первомайськ,  

140 од. зб., 2000-2014 рр. 

 

4 Первомайська центральна міська лікарня, 

Первомайське територіальне медичне об’єднання, 

Первомайська центральна міська лікарня,   

Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня, 

Комунальне некомерційне підприємство Первомайська 

центральна міська багатопрофільна лікарня Первомайської 

міської ради, 

м. Первомайськ,  

206 од. зб., 1986-2016 рр. 

 

6 Відділ комунального господарства виконавчого комітету 

Первомайської міської ради депутатів трудящих, 

Відділ комунального господарства виконавчого комітету 

Первомайської міської ради народних депутатів, 

м. Первомайськ 

64 од. зб., 1982-1988рр., 1991-1995 рр. 

 

7 Планова комісія виконавчого комітету Первомайської міської 

ради депутатів трудящих, 

Планова комісія виконавчого комітету Первомайської міської 

ради народних депутатів,  

м. Первомайськ 

3 од. зб., 1988-1990 рр. 
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8 Первомайський машинобудівний завод ім.25 Жовтня 

міністерства важкого і транспортного машинобудування СРСР, 

Орендне підприємство «Машинобудівний завод ім. 25 Жовтня», 

Організація орендарів «Первомайськдизельмаш», 

Орендне підприємство «Первомайськдизельмаш», 

м. Первомайськ,  

46 од. зб., 1989-1993 рр. 

 

22 Редакція газети «Прибузький комунар», 

м. Первомайськ,  

9 од. зб., 1975-1983 рр. 

 

65 Міський комітет профспілки працівників держустанов,  

м. Первомайськ,  

58 од. зб., 1986-2013 рр. 

 

70 Первомайське медичне училище, 

Комунальний вищий навчальний заклад «Первомайський 

медичний коледж» управління охорони здоров’я Миколаївської 

облдержадміністрації,  

м. Первомайськ,  

170 од. зб., 1987-2014 рр. 

 

93 Допоміжна школа № 14 міського відділу народної освіти  

м. Первомайськ Миколаївської області, 

Первомайська допоміжна школа-інтернат № 14 управління 

освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, 

Первомайська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

Миколаївської обласної ради,  

м. Первомайськ, 

47 од. зб., 1975-1994 рр. 

 

99 Відділ культури виконавчого комітету Первомайської міської 

ради народних депутатів, 

Відділ культури виконавчого комітету Первомайської міської 

ради, 

Управління культури Первомайської міської ради, 

Управління культури, спорту та молодіжної політики 

Первомайської міської ради,  

Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту 

Первомайської міської ради 

м. Первомайськ,  

151 од. зб., 1988-2017 рр. 
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100 Первомайський дитячий будинок № 1 міського відділу народної 

освіти, 

Первомайський спеціалізований дитячий будинок, 

Первомайський спеціальний дитячий будинок для розумово 

відсталих дітей,  

м. Первомайськ,  

16 од. зб., 1983-1996 рр. 
 

101 Міське управління торгівлі виконкому Первомайської міської 

Ради народних депутатів,  

м. Первомайськ,  

84 од. зб., 1982-1992 рр. 
 

102 Управління громадського харчування виконавчого комітету 

Первомайської міської Ради народних депутатів,  

м. Первомайськ,  

30 од. зб., 1989-1992 рр. 
 

103 Державна податкова інспекція по місту Первомайську. 

Первомайська державна податкова адміністрація, 

Первомайська об’єднана державна податкова інспекція 

Головного управління Державної фіскальної служби України у 

Миколаївській області, 

м. Первомайськ,  

451 од. зб., 1990-2016 рр. 
 

105 Комерційно-виробниче підприємство «Меркурій», 

Орендне підприємство «Меркурій»,  

м. Первомайськ,  

39 од. зб., 1992-2002 рр. 
 

106 Виробниче об’єднання «Одессадрев»  

Первомайська меблева фабрика,  

м. Первомайськ,  

35 од. зб., 1985-1988 р. 
 

108 Первомайський політехнічний коледж, 

Первомайський машинобудівний коледж, 

Первомайський політехнічний коледж,  

м. Первомайськ,  

169 од. зб., 1987-2000 рр. 
 

155 Всеукраїнський референдум,  

м. Первомайськ, 

3 од. зб., 2000 р. 
 

175 Фонд комунальної власності, післяприватизаційної підтримки 

підприємств та розвитку малого підприємництва,  

м. Первомайськ,  

138 од. зб., 1993-2001 рр. 
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178 Державна податкова інспекція по Первомайському району, 

м. Первомайськ,  

51 од. зб., 1990-1996 рр. 

 

179 Відкрите акціонерне товариство «Завод «Фрегат»,  

м. Первомайськ,  

76 од. зб., 1995-2004 рр. 

 

220 Первомайське міське управління земельних ресурсів, 

Управління Держкомзему у місті Первомайськ Миколаївської 

області,  

м. Первомайськ, 

67 од. зб., 1996-2012 рр. 
 

270 Первомайська міська рада та її виконавчий комітет, 

м. Первомайськ,  

994 од. зб., 2003-2015 рр. 

 

290 Первомайська міська гуманітарна гімназія, 

Первомайська гімназія Первомайської міської ради 

Миколаївської області,  

м. Первомайськ,  

56 од. зб., 2001-2017 рр. 

 

295 Відділення Державного казначейства у Первомайському районі, 

Управління Державного казначейства у Первомайському районі  

Головного управління Державного казначейства України у 

Миколаївській області,  

Управління Державної казначейської служби України у 

Первомайському районі Миколаївської області Головного 

управління Державної казначейської служби України в 

Миколаївській області 

м. Первомайськ,  

69 од. зб., 1996-2015 рр. 

 

313 Управління Держкомзему у місті Первомайськ Миколаївської 

області,  

Управління Держземагентства у Первомайському районі 

Миколаївської області, 

Управління Держгеокадастру у Первомайському районі 

Миколаївської області,  

м. Первомайськ,  

19 од. зб., 2013-2017 рр. 

 

 

 

 



1 2 

322 Первомайський районний відділ Миколаївського обласного 

управління Пенсійного фонду України,  

Первомайське районне управління Головного управління 

Пенсійного фонду України в Миколаївській області, 

Управління Пенсійного фонду України в Первомайському 

районі Миколаївської області,  

м. Первомайськ,  

143 од. зб., 1994-2011 рр. 

 

323 Первомайський міський відділ Миколаївського обласного 

управління Пенсійного фонду України,  

Первомайське міське управління Головного управління 

Пенсійного фонду України в Миколаївській області, 

Управління Пенсійного фонду України в м. Первомайську  

Миколаївської області,  

м. Первомайськ,  

197 од. зб., 1994-2011 рр. 

 

327 Первомайське об’єднане управління Пенсійного фонду України  

Миколаївської області,  

м. Первомайськ,  

114 од. зб., 2011-2019 рр. 
 

 

 

 

 

 

  


