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Видання є доповненням до раніше виданих путівників  „Львівський 
обласний державний архів” (Львів, 1965 р.), „Філіал  Львівського обласного 
державного архіву в Самборі” (Львів, 1962 p.) та  до „Путівника по Держархіву 
Львівської області ” (Київ, 1988 р.). і характеризує склад та зміст документів 
колишнього архіву Львівського обкому Компартії України. До передачі на 
державне зберігання у 1991 р. доступ до цих документів був вкрай обмежений 
і вони майже невідомі широкому загалу. Зазначені документи висвітлюють не 
тільки діяльність партійних осередків Львівської та Дрогобицької обласних 
організацій Компартії України, але й стан народного господарства, науки, 
культури, громадського життя, міжнародних зв’язків регіону протягом 40-х 
- 80-х років ХХ століття.
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Передмова

Восени 1991 року архіви Компартії України, що зберігають значний 
масив документів новітньої української історії, було приєднано до системи 
державних архівів України. На базі партійного архіву Львівського обкому КПУ 
у жовтні того ж року створено відділ громадських об’єднань Державного 
архіву Львівської області (ДАЛО). Упродовж десятиліть  доступ до нього був 
обмеженим, не оприлюднювалася інформація про склад і зміст фондів архіву, 
науково-довідковий апарат був розрахований в першу чергу на потреби, так 
би мовити, внутрішнього пошуку в обкомівському діловодстві.

Пропонований увазі читача путівник вперше широко репрезентує 
документи колишнього архівного фонду Львівського обкому КПУ. У 
ньому представлено всі фонди та колекції, відомості щодо основних 
фондоутворювачів, наявний науково-довідковий апарат архіву. До путівника 
увійшли й значні комплекси розсекречених матеріалів.

Історія колишнього партійного архіву Львівського обкому КПУ тісно 
пов’язана з історією становлення та розвитку архівних установ КПУ в 
Україні. Архів започатковано 23 квітня 1945 р. як один з філіалів Українського 
філіалу Інституту Маркса-Енгельса-Леніна при ЦК ВКП(б) (назва Інституту 
неодноразово змінювалася; з лютого 1974 р. - це Інститут історії партії 
при ЦК Компартії України - філіал Інституту марксизму-ленінізму при ЦК 
КПРС). 

Щодо назви та статусу архіву, то вони не змінювались  протягом 
всієї історії його існування. Статус відділу ДАЛО та сучасну профілізацію 
архів здобув після передачі документів Львівського обкому КПУ на державне 
зберігання згідно з Указом Президії Верховної Ради від 27 серпня 1991 року і 
постановою Кабінету Міністрів України  від 25 жовтня 1991 р. № 290.

Джерельний комплекс архіву почав формуватися у 1945-1946 рр. Основним 
завданням новоствореного архіву був  пошук, збір та упорядкування матеріалів 
з історії революційного руху, революційних та партійних   організацій за 1939-
1944 рр.

У перші дні німецько-радянської війни через нестачу транспортних 
засобів для евакуації документів  значна  їх частина була втрачена, а зокрема 
матеріали міськкомів, райкомів, обкому КПУ та ЛКСМУ були знищені на 
місцях.

У повоєнний час у комплексі завдань, які постали перед архівом, особливе 
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значення надавалося відтворенню джерельної бази історико-партійних 
досліджень. Необхідно було, по-перше, виявити і взяти на облік документи, 
що відклалися в партійних і комсомольських органах в роки війни, а також 
документи, що з різних причин не передавалися на зберігання у передвоєнний  
період; по-друге, архів повинен був у короткий термін накреслити шляхи 
та методи пошуку втрачених фондів, частин фондів, виявити документи, 
що потребують реставрації; по-третє, зібрати матеріали партійного та 
комсомольського підпілля, антифашистських груп, партизанського руху; 
по-четверте, поповнити копіями документів центральних архівних установ 
прогалини в архівних фондах, що утворилися через втрату оригіналів. На 
привеликий жаль, робота архівістів в плані пошуку та відновлення документів,  
втрачених в період німецької окупації успіху не принесла, тому документи за 
1939-1943 рр. практично відсутні.

 На сьогодні у цьому відділі  зберігається 1919 фондів (5054 описів), 
з них 165 комсомольських організацій у складі 522123 одиниць зберігання, 
документи яких тематично представляють усе розмаїття суспільно-
політичного життя Львівщини в період новітньої історії, зокрема:

 події Другої світової війни на території Львівщини, діяльність 
партійного керівництва, окупаційний режим нацистських загарбників та 
збитки, завдані ними;

 здійснення репресивної політики сталінізму (боротьба з ОУН, УПА, 
проведення колективізації сільського господарства та знищення селян - 
власників, переслідування інтелігенції, духовенства тощо);

 історію формування і руйнації партійно-державної системи, 
діяльність партійного керівництва, його роль у політичному, економічному, 
культурному житті, відносини з центральними партійними інституціями;

 розвиток Львівщини у післявоєнний період;
 ідеологічні процеси у суспільно - політичному житті 1970-х - середини 

1980-х років, боротьбу влади з різними проявами інакомислення;
 створення та діяльність нових громадських об’єднань, рухів, 

політичних партій (кінець 1980-х - 1991 рр. );
 досить об’ємний за своїми обсягами матеріал з різноманітною 

статистичною інформацією.
 Зорієнтуватися у такому тематично багатоплановому джерельному 

комплексі допомагає науково-довідковий апарат (НДА) відділу: описи фондів, 
покажчики, алфавітні картотеки.

 У партійних архівах не було путівників по фондах. Каталогізація 
здійснювалася за класифікацією, головною ознакою зведення до груп в якій були 
види партійної роботи; до того ж каталогізації підлягали в основному фонди 
партійних органів і великих партійних організацій. Поза увагою залишалися 
засекречені документи, які не видавалися дослідникам, а сьогодні користуються 
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неабияким попитом. Нині доступ обмежено лише до деяких матеріалів, що 
містять державну таємницю, а також стосуються особистих інтересів 
громадян, які охороняються законом.

 Останнім часом в архіві зроблено чимало для розширення інфор-
мативності науково-довідкового апарату. Один із останніх здобутків архі-вів 
-  підготовка даного путівника.

 Враховуючи особливості складу документів та існуючого науково-
довідкового апарату, при розробці методологічних і методичних засад 
путівника автори-упорядники максимально використали досвід київських колег 
- авторів путівника по фондах ЦДАГО України.

 Важливим моментом було обгрунтування основних принципів 
класифікації документальних джерел відділу громадських об’єднань, структури 
путівника. Більшість класифікаційних схем, опрацьованих радянським 
джерелознавством і реалізованих в архівних установах, зокре- ма в путівниках 
для характеристики фондів радянського періоду, заста-ріла. Використання 
суворо регламентованої Схеми єдиної класифікації документальних матеріалів 
партійних архівів взагалі залишило б                   поза  путівником не тільки 
чималий масив матеріалів, а також унеможливило б отримання повної 
інформації навіть про діяльність самої партії.

 Отже, обрана схема путівника цілком відповідає складу доку-
ментальної бази колишнього архіву  обкому КПУ , враховує  стан його НДА, 
відображає новий статус відділу ДАЛО, дозволяє найповніше репрезентувати 
усі його матеріали.

 У першому розділі представлено фонди територіальних комітетів 
КПУ.

 Другий розділ об’єднує фонди партійних комітетів (парткомів КПУ) 
установ, підприємств, організацій.

 До третього розділу включені фонди політичних відділів установ, 
підприємств та організацій.

 Фонди партійних архівів, музею, колекції документів становлять 
четвертий розділ.

 П’ятий розділ путівника містить групову характеристику 
неанотованих фондів.

 Специфіка складу документів і структури обумовила і своєрідність 
описових статей на різні масиви документів. Вони описані за хронологічними, 
структурно-хронологічними принципами, видовими ознаками, тематичними 
рубриками.

 Описова стаття по фонду містить таку інформацію:

1) Повна назва фонду (у разі перейменування фондоутворювача 
зазначається остання його назва), номер, наданий фонду в архіві, крайні дати, 
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наявність описів.
2) Після відомостей про фонд подається коротка історична довідка про 

установу-фондоутворювача (відомості про час утворення і ліквідації установи, 
дані про зміни в найменуванні фондоутворювача).

3) Коротка анотація документів фонду, яка розкриває найважливіші 
відомості про зміст і види документів. Деякі з них для полегшення пошуку і 
використання інформації позначено в дужках датами.

Анотації на фонди, які відклалися за чітко визначеною структурою 
фондоутворювача, побудовані за структурними частинами. Інформація 
щодо змісту документів структурних частин розміщується в хронологічній 
послідовності за основними напрямами діяльності, тобто за тематичним 
принципом. Колекція документів увійшла до путівника з короткою історичною 
довідкою і анотацією змісту документів.

Доктор історичних наук, 
професор                                                                            Р. Я. Пиріг

I. Фонди територіальних комітетів КПУ
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I.1. Фонди обкомiв КПУ

Дрогобицький обласний комiтет Комунiстичної  партiї  
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня  1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1939-1941, 1944-1959 рр.

ф. П-5001, 12529 спр., 1939-1941, 1944-1959 рр., описи.

Створений у груднi 1939 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної 
вiйни тимчасово припинив дiяльнiсть. Вiдновлений у червнi 1944 р. Лiквiдований у 
травнi 1959 р. пiсля лiквiдацiї Дрогобицької областi, територiя якої увiйшла до складу 
Львiвської областi.

Стенограми, протоколи i анкети делегатiв обласних партiйних 
конференцiй. Протоколи пленумiв i засідань  бюро обкому партiї.

Стенограми i протоколи нарад партiйних працiвникiв, господарського 
активу, передовикiв виробництва, iнтелiгенцiї, жiнок, лiкарiв тощо.

Звiти обкому та його вiддiлiв.
Iнформацiї i довiдки в ЦК КПРС, ЦК КПУ  про господарсько-

полiтичний стан районiв областi, органiзацiю боротьби з українськими 
нацiоналiстами i УПА, створення винищувальних батальонiв, про 
пiдсумки роботи комiсiї з розслiдування злочинiв проти населення та 
заподiяних  Німеччиною збитків народному господарству.

Документи про перевiрку партiйних кадрiв, змiни, перемiщення 
та укомплектувння керiвними кадрами партiйних, радянських та 
комсомольських органiв.

Iнформацiї про пiдготовку до виборiв у Верховнi Ради СРСР та 
УРСР, стан дотримання законностi i правопорядку в областi.

Iнформацiї, довiдки у ЦК Компартiї України про органiзацiйно-
партiйну роботу партiйних комiтетів, партiйне керiвництво 
комсомольськими, профспiлковими органiзацiями, роботу з iнтелiгенцiєю, 
залучення жiнок у суспільне виробництво, висунення їх на керiвнi 
посади.

Листування з районними та мiськими партiйними комiтетами 
про облiк комунiстiв, прийом у партiю, стан дотримання партiйної 
дисциплiни комунiстами. Списки первинних партiйних органiзацiй. 
Вiдомостi про обмiн партiйних квиткiв.

Статистичнi звiти про чисельнiсть обласної партiйної органiзацiї, 
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проведення перевиборiв у первинних партiйних органiзацiях. Списки та 
характеристики на дiйсних та колишнiх членiв КПУ. Вiдомостi про роботу 
галузей народного господарства, адмiнiстративних, правоохоронних 
органiв, судiв, вiйськових комiсарiатiв та вiйськових трибуналiв.

Доповiднi записки про роботу Уповноваженого у справах релiгiй, 
стан охорони здоров’я, про переселення українського населення з 
Польщi.

Документи про роботу засобiв масової iнформацiї та установ 
культури, спортивно-масову, шефську роботу.

Партбюджет, фiнансовi звiти, штатнi розписи апарату обкому  
КПУ.

 Опис 01: 1939-1941 рр.;   Опис 02: 1942-1944 рр.;  Опис 06: 1945 р.;
 Опис 07: 1946 р.; Опис 08: 1947 р.; Опис 09: 1948 р.;
 Опис 10: 1949 р.; Опис 12: 1950 р.; Опис 13: 1951 р.;
 Опис 15: 1952 р.;  Опис 17: 1951 р.; Опис 22: 1954 р.;
 Опис 25: 1955 р.; Опис 29: 1956 р.; Опис 31: 1957 р.;
 Опис 33: 1958 р.; Опис 40: 1959 р.

Львiвський обласний комiтет Комунiстичної партiї (бiльшовикiв) 
України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї України 
(КПУ). 1939-1941, 1944-1962, 1965-1991 рр.

ф. П-3, 30085 спр., 1939-1941, 1944-1962, 1964-1991 рр., описи.

Львiвський обласний (промисловий) комiтет Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1963-1964 рр.

ф. П-2941, 200 спр., 1963-1964 рр., опис.

Львiвський обласний (сiльський) комiтет Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1963-1964 рр.

ф. П-2992, 120 спр., 1963-1964 рр., опис.

Створений у груднi 1939 р. У червнi 1941 р.  з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть. Вiдновлений у червнi 1944 р. У 1963 р. реорганiзований у 
паралельно дiючi Львiвськi промисловий та сiльський обкоми, якi проiснували до грудня 
1964 року. Лiквiдований у серпнi 1991 р. пiсля призупинення дiяльностi КПУ.

Особливий сектор (1939-1941, 1943-1962, 1965-1966 роки). 
Загальний вiддiл (1967-1991 роки): протокольна частина (1967-
1972 рр.), сектор протокольного дiловодства (1973 р.), перший 
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сектор (протокольного дiловодства) (1974-1975, 1980-1988 рр.), 
протокольний сектор (1976-1979, 1989-1991 рр.) :

Протоколи, стенограми обласних партiйних конференцiй та 
матерiали до них, анкети i списки делегатiв.

Протоколи пленумiв, засiдань бюро обкому партiї та матерiали до 
них.

Протоколи нарад обласних партiйних, партiйно-господарських 
активів, передовикiв промисловостi i сiльського господарства, 
стахановцiв, iнтелiгенцiї. Тексти доповiдей секретарiв обкому на 
нарадах, урочистих зборах та мiтингах.

Стенограми обласних нарад з питань партiйної, агiтацiй-             но-
масової роботи партiйних органiв щодо  пiдготовки i прове-   дення 
виборiв до органiв державної влади, народних суддiв i засiдателiв.

Стенограми нарад секретарiв райкомiв та мiськкомiв партiї, 
спiльних нарад секретарiв територiальних комiтетiв партiї з головами 
територiальних виконкомiв Рад депутатiв трудящих, начальниками 
управлiнь i вiддiлiв внутрiшнiх справ та державної безпеки про 
масово-полiтичну роботу серед населення i боротьбу з українськими 
нацiоналiстами, вiйськовими формуваннями УПА; нарад редакторiв 
мiсцевих органiв преси про пiдготовку до виборiв до Верховних Рад 
СРСР i УРСР; iнтелiгенцiї - про пiдвищення її ролi у розвитку культури 
i мистецтва, участi у пропагандистській                    та агiтацiйнiй 
роботi; протоколи нарад працiвникiв промисло-        востi i сiльського 
господарства з питань вiдбудови i розвитку промисловостi, сiльського 
господарства, шефську допомогу промислових пiдприємств селу, 
проведення колективiзацiї сiльськогосподарського виробництва, 
лiквiдацiю хуторiв; нарад представникiв правоохоронних органiв з 
питань боротьби з пору-           шеннями соцiалiстичної законностi, 
злочиннiстю. 

Стенограма вiйськово-оборонного активу областi.
Стенограма республiканської наради секретарiв первинних 

партiйних органiзацiй машинобудiвних пiдприємств, проектних, 
проектно-конструкторських iнститутiв УРСР.

Стенограма зустрiчi з делегатами XIX партiйної конференцiї.
Стенограма зональної наради партiйних, радянських i госпо-

дарських керiвникiв, присвяченої питанню органiзаторської роботи 
з упровадження господарського розрахунку, колективного пiдряду, 
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iнтенсивних технологiй у сiльськогосподарському виробництвi.
Стенограма мiжвузiвської наради викладачiв суспiльних наук з 

питань перебудови навчально-виховної роботи творчої iнте-лiгенцiї на 
тему: «Перебудова творчої iнтелiгенцiї» (1988 р.), на-    ради з питань 
виконання комплексної програми «Здоров’я», покращення забезпечення 
населення продовольчими товарами протягом 1988-1995 рр.

Стенограма семiнару-наради з питань удосконалення структури 
управлiння народногосподарським комплексом, створення нових 
формувань в агропромисловому комплексi, упровадження прогресивних 
форм оплати працi (1989 р.).

Стенограма спiльної радянсько-польської наукової конференцiї, 
присвяченої 70-рiччю утворення Комунiстичної партiї Захiдної 
України.

Стенограми нарад про удосконалення i активiзацiю роботи партiйних 
комiтетiв та членiв партiї в умовах наростання антикомунiстичних 
настроїв серед населення областi (1990-1991 рр.), республiканської 
конференцiї на тему: «Захист В.I.Ленiна - захист соцiалiстичного вибору, 
захист iдей марксизму, захист нашої Радянської Батькiвщини» (1991 
р.).

Стенограма зустрiчi Голови Верховної Ради України Л.Кравчука 
з головою Львiвської обласної Ради народних депутатiв В.Чорноволом 
на Львiвському телебаченнi (1991 р.).

Довiдки, iнформацiї обкому КПУ в ЦК КПРС та ЦК Компартiї 
України, вiддiлiв обкому КПУ, територiальних комiтетiв, партiйних бюро 
пiдприємств, установ i органiзацiї, радянських i господарських органiв 
загальному вiддiлу обкому КПУ про органiзацiйно-партiйну роботу, 
зокрема: про виконання постанови ЦК КПРС та ЦК Компартiї України 
«Про полiтичну роботу серед населення Львiвської областi» (1972 р.), 
бюро обкому КПУ, роботу комiсiї з розслiдування злочинiв нiмецьких 
окупартiв на територiї областi у 1941-1944 рр., полiтичнi настрої 
населення, реакцiю iнтелiгенцiї на судовий процес над О.Барвiнським, 
депортацiю українського населення з Польщi в Україну та польського 
населення в Польщу (1945-1946 рр.), розгляд скарг, заяв трудящих, хiд 
реалізації критичних зауважень i пропозицiй коммунiстiв, роботу щодо 
подальшого розвитку внутрiпартiйної демократiї, критики i самокритики, 
стан партiйного будiвництва, прийому в члени КПРС, порушення 
Статуту КПРС у справi сплати та облiку членських внескiв, органiзацiю 
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i хiд пiдготовки до обмiну партiйних квиткiв (1972 р.), дотримання 
iнструкцiй щодо роботи з таємними документами, роботу партiйних 
комiсiй, пiдсумки проведення звiтно-виборних зборiв у партiйних i 
комсомольських органiзацiях, керiвництво територiальними комiтетами, 
первинними партiйними, комсомольськими органiзацiями, партiйно-
полiтичну роботу у вiйськових пiдроздiлах, добiр i розстановку кадрiв на 
пiдприємствах, зокрема, у свiтлi рiшень XXIV з’їзду КПРС, обговорення 
проектiв нової Програми i Статуту КПРС (1984 р.), посилення партiйного 
контролю за дiяльнiстю керiвникiв установ, пiдприємств i органiзацiй, 
пiдвищення авангардної ролi комунiстiв у виробництвi i громадському 
життi, дотримання статутних вимог при розглядi персональних справ 
комунiстiв, факти втрати i здавання комунiстами партiйних квиткiв 
(1981-1984 рр.), факти незаконної витрати державних i громадських 
коштiв на прийоми, банкети тощо, роботу партiйної школи та товариства 
з поширення полiтичних i наукових знань серед трудящих «Знання», 
органiзацiю постiйнодiючого семiнару для секретарiв первинних 
партiйних органiзацiй, проведення атестацiї кадрiв лекторiв, агiтаторiв 
i пропагандистiв, участь територiальних комiтетiв партiї у роботi з 
упровадження нової технiки у виробництво, роль сiльських первинних 
партiйних органiзацiй у змiцненнi економiки колгоспiв i радгоспiв, 
пiдвищення вiд-повiдальностi партiйних органiв за здiйснення контролю 
за виїздом за кордон громадян з приватною метою, пiдвищення полiтичної 
пильностi в iнтересах охорони державного кордону СРСР.

Документи про створення цiльового науково-практичного 
об’єднання - Iнституту проблем людини (1990 р.), Українського 
республiканського комiтету захисту iменi та справи В. I. Ленiна     (1991 
р.). 

Довiдки, iнформацiї обкому КПУ в ЦК КПРС та ЦК Компартiї 
України, вiддiлiв обкому партії, територiальних комiтетiв, партiйних 
бюро пiдприємств, установ i органiзацiї, радянських i господарських 
органiв загальному вiддiлу обкому КПУ про пропагандистсько-
агiтацiйну роботу, зокрема: про пропагандистську, масово-полiтичну, 
iдейно-виховну роботу серед iнтелiгенцiї i студентiв, посилення науково-
атеїстичної пропаганди, залучення до громадсько-полiтичної роботи 
репатрiантiв i реемiгрантiв, покращення культурно-освiтньої роботи на 
селi, пiдготовку керiвникiв гурткiв художньої самодiяльностi, поширення 
перiодичної преси, керiвництво масовим рухом робiтничих i сiльських 
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кореспондентiв, масово-полiтичну роботу на селi пiд час весняно-
осiннiх сільськогосподарських робiт, роботу дошкiльних дитячих 
установ з комунiстичного виховання, стан лiквiдацiї малописьменностi 
i неписьменностi серед дорослого населення, пiдготовку шкiл до нового 
навчального року та змiцнення зв’язкiв школи iз життям, обговорення в 
партiйних органiзацiях та трудових колективах пiдсумкiв мiжнародної 
наради комунiстичних i робiтничих партiй у Москвi (1969 р.), посилення 
роботи партiйних органiзацiй для подолання буржуазної iдеологiї та 
психологiї у свiдомостi трудящих, iдеологiчну i адмiнiстративну протидiю 
релiгiйним сектам, католицькiй церквi, стан монументальної пропаганди, 
роботу партiйних комiтетiв з пропаганди радянського способу життя, 
встановлення дружнiх зв’язкiв з Жешувським воєводством Польщi та 
областю Бараня Угорщини, iдейно-виховну роботу у вечiрнiх та заочних 
школах робітничої молодi, пiдготовку i проведення державних свят та 
ювiлейних дат, органiзацiю наукових дослiджень в галузi марксистсько-
ленiнської фiлософiї та покращення iї викладання у вищих учбових 
закладах, пiдготовку кадрiв у навчальних закладах культури, пiдвищення 
ролi профспiлок i установ культури в iдеологiчному вихованнi трудящих, 
розвиток туризму в областi, пiдготовку до спартакiад народiв СРСР, 
Олiмпiйських iгор (1981 р.), виявлення i облiк учасникiв радянського 
партизанського руху i антифашистського пiдпiлля в роки Великої 
Вiтчизняної вiйни.

Довiдки, листування про нацiональнi вiдносини в областi       (1990 
р.).

Довiдки, iнформацiї обкому КПУ  в ЦК КПРС та ЦК Компартiї 
України, вiддiлiв обкому КПУ, територiальних комiтетiв, партiйних 
бюро пiдприємств, установ i органiзацiй, радянських i гос-подарських 
органiв загальному  вiддiлу обкому партiї про роботу промисловостi, 
транспорту, будiвельних органiзацiй, установ зв’язку, зокрема: 
про роботу окремих промислових пiдприємств, розвиток зв’язку, 
масово-полiтичну роботу на шахтах, закрiплення кадрiв на будiвництвi, 
залучення молодi до роботи в промисловостi i в сiльському господарствi, 
автоматизацiю i механiзацiю виробничих процесiв, покращення 
обслуговування пасажирiв на залiзничному, автомобiльному транспортi, 
шахтарiв, дотримання державної таємницi на пiдприємствах, посилення 
боротьби з аварiйнiстю на транспортi, пiдвищення продуктивностi працi, 
стан капiтального будiвництва, розвиток виробничих потужностей 
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на пiдприємствах харчової промисловостi, використання резервiв 
i економiю матерiальних та енергетичних ресурсiв i ефективнiсть 
виробництва, закрiплення кадрiв висококвалiфiкованих працiвникiв 
та iнже-нерно-технiчних працiвникiв на пiдприємствах, пiдвищення 
продуктивностi працi та скорочення обсягів ручної працi,  будiвництво 
тепличних господарств на пiдприємствах для самоза-безпечення 
трудових колективiв продуктами харчування, житлово-побутовi умови 
будiвельних робiтникiв, прискорення упровадження  електронної i 
обчислювальної технiки, стандартiв якостi продукцiї, пiдвищення 
вiдповiдальностi керiвникiв пiдприємств за виконання виробничих 
планiв i соцiалiстичних зобов’язань, хiд виконання програми зайнятостi 
i пiдвищення використання трудових ресурсiв, посилення боротьби 
з масовими розкраданнями народно-госпо-дарських вантажiв на 
транспортi, вiдселення громадян, що проживають у непридатних 
для життя приміщеннях, роботу партiйних комiтетiв промислових 
пiдприємств Львова.

Довiдки, iнформацiї обкому КПУ  в ЦК КПРС та ЦК Компартiї 
України, вiддiлiв обкомуКПУ, територiальних комiтетiв, партiй-     них бюро 
пiдприємств, установ i органiзацiй, радянських i господарських органiв 
загальному вiддiлу обкому КПУ про стан сiльського господарства, 
зокрема: про вiдбудову i розвиток сiльського господарства, розвиток 
споживчої кооперацiї на селi, хiд сiльськогосподарських робiт, виконання 
планiв хлiбопоставок, органiзацiйно-господарське змiцнення колгоспiв, 
роботу голiв-тридцятитисячникiв, перебудову роботи райкомiв КПУ 
з керiвництва сiльським господарством, пiдвищення продуктивностi 
працi в сiльському господарствi, досягнення високих врожаїв 
сiльськогосподарських культур, будiвництво тваринницьких ферм, 
упровадження досягнень науки в сiльськогосподарське вироб-ництво, 
електрифiкацiю сiл, упровадження комплексної механiзацiї, шефську 
допомогу трудових колективiв промислових пiдприємств нечорноземнiй 
зонi РРФСР, кадрову полiтику  на селi, стан дотримання статутних вимог 
та подолання фактiв порушення Статуту сiльськогосподарської артiлi, 
реалiзацiю Продовольчої програми.

Довiдки, iнформацiї обкому КПУ в ЦК КПРС та ЦК Компартiї 
України, вiддiлiв обкому КПУ, територiальних комiтетiв, партiй-них 
бюро пiдприємств, установ i органiзацiй, радянських i господарських 
органiв, загальному вiддiлу обкому партiї про розвиток науки, 
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освiти, культури, охорони здоров’я, зокрема: про розвиток медичної 
науки, розробку науково-технiчних програм та комплексних планiв 
розвитку наукових дослiджень, сприяння науково-технiчному 
прогресу, удосконалення системи вищої освiти, пiдготовку науково-
педагогiчних кадрiв, спецiалiстiв для роботи за кордоном, серйознi 
недолiки в iдейно-полiтичнiй роботi Львiвського унiверситету (1974 
р.), стан викладання суспiльних наук, iдейно-патрiотичне виховання 
студентської молодi, створення i роботу студентських будiвельних 
загонiв, розвиток фiзкультурно-спортивної роботи у вузах, хiд прийому 
до вузiв, покращення житлово-побутових умов студентiв, перебудову 
роботи загальноосвiтнiх шкiл, удосконалення вивчення i викладання 
росiйської мови, формування науково-матерiалiстичних поглядiв 
учнiв, добiр i розстановку вчительських кадрiв, покращення житлово-
побутових умов вчителiв, професiйну орiєнтацiю i трудове виховання 
учнiв, упровадження Статуту середньої загальноосвiтньої школи, 
завершення переходу до загальної середньої освiти молодi, реалiзацiю 
реформи загальноосвiтнiх шкiл, змiцнення матерiально-технiчної бази 
установ охорони здоров’я, стан охорони здоров’я дiтей та зниження 
дитячої смертностi, роботу народних унi-верситетiв, музеїв, сiльських 
клубiв, покращення культурного обслуговування сiльського населення, 
пiдвищення вiдповiдальностi керiвникiв засобiв масової iнформацiї за 
iдейно-полiтичний рiвень iнформацiї, ролi театрiв у громадському життi, 
упровадження в життя нових радянських свят i обрядiв, роботу творчих 
спiлок художникiв, письменникiв, композиторiв, пiдвищення iдейного i 
художнього рiвня творiв лiтератури i мистецтва.

Матерiали нарад з питань упровадження державного прий-мання 
продукцiї на пiдприємствах, змiцнення матерiально-технiчної бази 
обласного телебачення i радiомовлення, перебудову роботи науково-
дослiдних iнститутiв для випереджального розвитку фундаментальних 
дослiджень i упровадження закiнчених розробок у народногосподарську 
практику.

Довiдки, iнформацiї обкому КПУ в ЦК КПРС та ЦК Компартiї 
України, вiддiлiв обкому КПУ, територiальних комiтетiв, партiйних 
бюро пiдприємств, установ i органiзацiй, радянських i господарських 
органiв загальному вiддiлу обкому КПУ про роботу радянських, 
адмiнiстративних органiв, зокрема: про посилення зв’язкiв Рад 
депутатiв трудящих (народних депутатiв) з масами, покращення роботи 
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сiльських i селищних Рад, стан переселення мешканцiв областi на роботу 
у далекосхiднi райони СРСР та пiвденнi райони УРСР, роботу мiсцевих 
органiв державної влади з пiдготовки i проведення виборiв депутатiв 
Рад усiх рiвнiв, народних суддiв, роботу правоохоронних органiв, суду, 
органiзацiю юридичної допомоги населенню, висунення кадрiв в органи 
МВС, охорону громадського порядку, боротьбу з антигромадськими 
елементами i злочиннiстю, наркоманiєю i проституцiєю, порушеннями 
трудового законодавства, порядку розподiлу житла, покращен-           ня 
побутових умов i пенсiйного забезпечення Героїв Радянського 
Союзу, Героїв Соцiалiстичної Працi та учасникiв антифашистського 
пiдпiлля, умов  працi, життя та побуту учасникiв вiйни в Афганiстанi, 
працевлаштування демобiлiзованих воїнiв Радянської Армiї, вiйськових 
iнвалiдiв, боротьбу з розбазарюванням майна колгоспiв i радгоспiв, 
факти приписок i зловживань службовим становищем посадових осiб, 
скорочення i здешевлення адмiнiстративного апарату, роботу народних 
дружин з охорони громадського порядку, товариських судiв, органiв 
народного контролю, охорону соцiалiстичної власностi, боротьбу з 
безпритульнiстю дiтей i правопорушеннями неповнолiтнiх, боротьбу 
iз спекуляцiєю, пияцтвом i алкоголiзмом, про стан цивiльної оборони, 
призову молодi на дiйсну вiйськову службу, розгортання оборонно-
масової роботи. 

Довiдки, iнформацiї обкому КПУ  в ЦК КПРС та ЦК Компартiї 
України, вiддiлiв обкому КПУ, територiальних комiтетiв, партiй-них бюро 
пiдприємств, установ i органiзацiй, радянських i господарських органiв 
загальному  вiддiлу обкому КПУ  про роботу фiнансових установ, 
планових органiв, закладiв торгiвлi, громадського харчування, 
споживчої кооперацiї, зокрема: про проведення грошових реформ 
1947, 1961 рокiв, виробництво това-рiв широкого вжитку, покращення 
роботи закладів торгiвлi i громадського харчування, споживчої 
кооперацiї, роботу з кадрами у планових органах, системi побутового 
обслуговування населення, керiвництво групами i постами сприяння 
партiйному та державному контролю в торгiвлi, громадському харчуваннi, 
стан виконання мiс-цевих бюджетiв, боротьбу з приховуванням товарiв 
пiдвищеного попиту.

Вiддiл пропаганди i агiтацiї (1939-1941, 1944-1988 рр.): сектор 
пропаганди i агiтацiї (1944-1946 рр.), сектор пропаганди (1947-1948 
рр.), сектор агiтацiї (1947-1948 рр.), сектор усної пропаганди (1949-
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1953 рр.), сектор культосвiтнiх установ (1944-1945, 1947-1953 рр.), 
сектор преси i культосвiтнiх установ (1946 р.), сектор преси (1947-
1953 рр.), сектор вузiв (1947 р.), вузiв i середнiх спецiальних учбових 
закладiв (1948 р.), вузiв i шкiл (1949-1953 рр.); ідеологiчний вiддiл 
(1989-1991 рр.): громадсько-полiтичний центр (1990-1991 рр.): 

Плани роботи вiддiлу. 
Протоколи нарад працiвникiв вiддiлу i стенограми засiдань 

секретарiв партiйних органiзацiй та керiвникiв вузiв, пропагандистiв i 
агiтаторiв, вчених рад вузiв, редакторiв районних газет. 

Стенограма обласної наради агiтаторiв, керiвникiв фабрично-
заводських i сiльських лекторiїв з питання агiтацiйно-масової i 
полiтичної роботи серед населення (1947 р.).

Стенограми нарад завiдувачiв вiддiлів пропаганди обкому,   райкомiв 
та мiськкомiв партiї, нарад робiтничо-селянських кореспондентiв.

Iнформацiї та довiдки в ЦК КПРС, ЦК Компартiї України про стан 
партiйно-полiтичної i агiтацiйно-масової роботи, агiтацiйну роботу пiд 
час виборiв до Верховних Рад СРСР i УРСР, мiсцевих Рад депутатiв  
трудящих (народних депутатiв), участь iнтелiгенцiї у масово-полiтичнiй 
роботi, стан наочної агiтацiї.

Плани проведення, iнформацiї про святкування ювiлейних та 
iсторичних дат, державних свят.

Вiдомостi про поїздки трудових та партiйних делегацiй за кордон, 
прийом закордонних делегацiй, емiграцiю мешканцiв Львiвщини. 
Документи про роботу комiсiї з виїздів за кордон.

Звiти про роботу вечiрнього унiверситету марксизму-ленiнiзму, 
Будинку полiтичної освiти. Iнформацiї, довiдки про роботу районних 
партiйних шкiл, мережi партiйної освiти, районних унiверситетiв  
полiтичної  освiти  та  кабiнетiв  економiчної          освiти.

Звiти та довiдки про роботу обласного лекцiйного бюро, лекторських 
груп, сiльських агiтацiйних пунктiв. 

Статистичнi данi про склад слухачiв унiверситету марксизму-
ленiнiзму.

Статистичнi вiдомостi райкомiв та мiськкомiв КПУ про усну 
полiтичну агiтацiю, атеїстичну пропаганду, пiдготовку i перепiдготовку 
пропагандистських кадрiв, проведення атестацiї полiтiнформаторiв i 
агiтаторiв.

Довiдки обласного лекцiйного бюро, лекторських груп та товариства 
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«Знання» про освiтню, агiтацiйну i полiтичну роботу.
Iнформацiї про роботу музеїв та клубiв, театрiв, Львiвського 

вiддiлення Українського театрального товариства.
Довiдки та iнформацiї про охорону та реставрацiю пам’яток 

архiтектури.
Огляди мiсцевої преси, довiдки про роботу видавництв та 

друкарень, передплату на газети i журнали, залучення позаштатних 
кореспондентiв до роботи у районних газетах, участь засобiв масової 
iнформацiї в пропагандi рiшень з’їздiв та пленумiв ЦК КПРС і ЦК 
Компартiї України.

Вiдомостi редакторiв районних, багатотиражних та вузiвських 
газет про кадровий склад редакцiй i позаштатних кореспондентiв-
активiстiв.

Довiдки Уповноваженого у справах релiгiй про атеїстичну роботу, 
релiгiйний стан в областi, дiяльнiсть пiдпiльної унiатської церкви, 
незареєстрованих релiгiйних сект та груп.

Доповiднi записки про пiдсумки навчального року у вузах, середнiх 
спецiальних учбових закладах, стан iдейно-виховної та масово-
полiтичної роботи серед студентiв, побутовi умови студентiв, учнiв 
училищ, технiкумiв, професiйно-технiчних навчальних закладiв.

Звiти, довiдки про стан викладання iсторiї СРСР, України, суспiльно-
полiтичних дисциплiн, бiологiї у вузах та школах, дiяльнiсть установ 
Академiї Наук УРСР. Характеристики на професорсько-викладацький 
склад вузiв. Протоколи засiдань науково-методичної ради та кафедр 
унiверситету.

Документи про хiд реалiзацiї комплексної програми «Куль-тура», 
про створення комiсiї з народної освiти при обкомi КПУ, обласну 
конференцiю директорiв шкiл з упровадження концепцiї української 
нацiональної школи.

Довiдки обкому, райкомiв та мiськкомiв комсомолу про роботу 
комсомольської та пiонерської органiзацiй.

Звiти Львiвського фiлiалу Центрального музею В.I.Ленiна про 
роботу.

Iнструктивнi документи обкому КПУ  райкомам та мiськкомам КПУ 
про пiдвищення iдейно-тематичного рiвня, покращення матерiально-
технiчної бази мiсцевого радiомовлення, удосконалення iдейно- виховної 
роботи, органiзацiю i проведення єдиних полiтднiв, роботу обласної ради 
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з економiчної освiти, керiвництво первинними органiзацiями товариства 
бiблiофiлiв.

Плани роботи Будинку полiтичної освiти, iндивiдуальнi плани роботи 
пропагандистiв, завiдувачiв кабiнетів партiйної освiти при мiськкомах 
i райкомах КПУ. Статистичнi звiти установ системи марксистсько-
ленiнської освiти. Методичнi розробки на допомогу пропагандистам, 
полiтiнформаторам, агiтаторам для ведення контрпропаганди щодо 
закордонних радiостанцiй. Пропозицiї до «Банку iдей перебудови 
iдеологiчної роботи» (1990 р.). Документи про проведення Всесоюзного 
круглого столу «Погляд», при-свяченого творчостi А. Тарковського.

Звiти та iнформацiї про роботу Iнституту полiтичних наук i курсiв 
пiдвищення квалiфiкацiї партiйних кадрiв.

Доповiднi записки про позицiю компартiї у нацiональному 
питаннi, ставлення до українського прапора, гiмну та герба, проведення 
Львiвської наради представникiв нацiонально-демократичних рухiв, 
декларацiї та статутнi принципи Української Гельсiнгської Спiлки, 
тексти записiв передач радiо «Свобода» про порушення прав людини в 
Українi. Iнформацiї органiв мiлiцiї про масовi мiтинги у Львовi, арешти 
активiстiв нацiонально-демократичного руху.

Документи про дiяльнiсть опозицiйних компартiї об’єднань i груп, 
релiгiйну ситуацiю в областi, у тому числi рух за легалiзацiю греко-
католицької церкви, пiдготовку до вiдзначення 1000-лiття хрещення 
Pусi. 

Iнформацiї про полiтичну ситуацiю в областi (1990 p.)
Довiдки учбових закладiв про перебудову cистеми нацiональної 

освiти, виховної роботи, нацiонально-культурне вiдродження, 
вiдновлення дiяльностi Наукового товариства iменi Т. Г. Шевченка.

Стенограми мiтингiв, присвячених роботi сесiї Верховної Ради 
УРСР, захисту пам’ятi В. I. Ленiна, мiтингiв-протестiв проти пiдписання 
нового союзного договору (1990 р.), семiнару полiтикiв i полiтологiв 
США для активу та молодих лiдерiв Руху.

Документи асоцiацiї «Росiйська школа» при товариствi росiйської 
культури iм. О. Пушкiна, товариства iм. академiка                  А. Д. 
Сахарова (1991 р.).

Документи громадсько-полiтичного центру з протидiї наро-станню 
антикомунiстичних впливiв на  населення (1990-1991 рр.).

Вiддiл кадрiв (1939-1941, 1944-1948 рр.):
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Звiти вiддiлу про  скерування комунiстiв на роботу, пiдготовку i 
перепiдготовку партiйних кадрiв.

Довiдки про дiяльнiсть вiддiлiв кадрiв райкомiв та мiськкомiв 
партiї.

Статистичнi звiти про стан i органiзацiю облiку кадрiв.
Довiдки i характеристики на членiв партiї з дореволюцiйним стажем. 

Списки партiйних та радянських працiвникiв, що були направленi ЦК 
КП(б)У, республiканськими наркоматами та вiдомствами на роботу у 
Львiвську область у 1944 р. Довiдки про пiдготовку кадрiв масових 
професiй для народного господарства областi, висунення на керiвнi 
посади мiсцевих кадрiв.

Довiдки про кадровий склад вчених, працiвникiв освiти, охорони 
здоров’я, культури тощо. Статистичнi таблицi, що характеризують 
соцiальний i нацiональний склад студентiв вузiв, середнiх спецiальних 
навчальних закладiв.

Списки працiвникiв, якi були представленi до нагородження ме-
даллю «За доблесну працю у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi 1941-1945 
рр.»

Партiйна колегiя (1939-1941, 1944-1952 рр.); партiйна комiсiя 
(1953-1980 рр.); комiсiя партiйного контролю (1981-1991 рр.):

Листування з партiйними органами про облiк комунiстiв (1944  
р.).

Протоколи засiдань партiйної комiсiї. Постанови Комiтету 
партiйного контролю при ЦК КПРС, ЦК Компартiї України, витяги з 
рiшень ЦК КП(б)У щодо апеляцiй комунiстiв. Довiдки про результати 
розгляду апеляцiй комунiстiв, поданих ХXIII з’їзду КПРС. Персональнi, 
апеляцiйнi справи комунiстiв.

Звiти про роботу комiсiї (колегiї).
Матерiали семiнару-наради голiв партiйних комiсiй, завiдувачiв 

органiзацiйних вiддiлів, секторів облiку територiальних комiтетiв 
КПУ.

Довiдки, подання, листи радянських, господарських органiв та 
органiзацiй про призначення персональних пенсiй. Листування про 
встановлення письменнику-публiцисту Я.Галану партiйного стажу з 
1924 року.

Плани роботи, звiти партiйних комiсiй територiальних (ра-йонних 
та мiських) партiйних комiтетiв.
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Скарги та заяви громадян про роботу Центрального універма-
гу, Iнституту землеробства i тваринництва АН УРСР, заводу 
електроосвiтлювальної арматури, тресту «Львiвжитлобуд» тощо.

Вiддiл культури (1972-1988 рр.):
Плани роботи, протоколи нарад працiвникiв вiддiлу.
Стенограма, програма зустрiчi першого секретаря обкому партiї з 

представниками творчих спiлок Львiвщини (1988 р.).
Довiдки, iнформацiї, пiдготовленi вiддiлом, для подання загальним 

вiддiлом обкому КПУ у ЦК КПРС та ЦК Компартiї України про роботу 
установ культури i мистецтва, стан культурно-масової роботи серед 
трудящих.

Вiдомостi про розвиток кiномережi та покращення обслуговування 
населення.

Iнформацiї про дiяльнiсть Львiвської фiлармонiї, театрiв, проведення 
ремонту та реставрацiї закладiв культури.

Доповiднi записки про дiяльнiсть Українського товариства охорони 
пам’яток iсторiї та культури, встановлення пам’ятних знакiв воїнам 
Червоної Армiї, що загинули у роки Великої Вiтчизняної вiйни.

Довiдки про роботу масових бiблiотек та їх використання у 
комунiстичному вихованнi трудящих. Вiдомостi про добiр i розстановку 
кадрiв в установах культури.

Фiнансово-господарський сектор (1939-1941, 1944-1969 рр.); 
фiнансово-господарський вiддiл (1970-1988 рр.); управлiння 
справами (1989-1991 рр.):

Зведенi партiйнi бюджети, кошториси, штатнi розписи, фiнансовi 
звiти обкому та територiальних партiйних комiтетiв.

Постанови секретарiату обкому партiї з господарських питань.
Акти перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi партiйних 

органiв. Вiдомостi про надходження членських внескiв.
Листування з Управлiнням справами ЦК Компартiї України про 

виконання партiйного бюджету.
Вiддiл роботи серед жiнок (1944-1956 рр.):
Протоколи i стенограми обласних нарад жiнок-активiсток, 

жiнорганiзаторiв з питань охорони материнства i дитинства, участi 
жiнок у соцiалiстичному будiвництвi, змаганнi, колективiзацiї сiльського 
господарства тощо.

Вiдомостi про роботу дитячих будинкiв, iнтернатiв, дитячих 
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садкiв i ясел, наслiдки перевiрки стану охорони працi i побутових умов 
працюючих жiнок, висунення жiнок на керiвнi посади.

Звiти територiальних комiтетiв партiї про роботу серед жiнок.
Вiйськовий вiддiл (1944-1948 рр.):
Звiти та iнформацiї територiальних комiтетiв партiї про оборонно-

масову роботу серед населення, надання допомоги iнвалiдам Великої 
Вiтчизняної вiйни 1941-1945 рр., праце-влаштування демобiлiзованих. 
Довiдки, iнформацiї, вiдомостi обкому ЛКСМУ, ради ДТСАвiахiм, 
Комiтету Червоного Хреста, вiйськових комiсарiатiв про хiд призову в 
Радянську Армiю, роботу з допризовною молоддю, фiзкультурно-масову 
роботу, розмiнування територiї областi.

Промисловий вiддiл (1944-1953, 1955-1962, 1965-1987 рр.); 
промислово-транспортний вiддiл (1954 р.); соцiально-економiчний 
вiддiл (1988-1991 рр.) : 

Стенограма наради з упровадження нової технологiї i автоматизацiї 
виробничих процесiв (1958 р.).

Довiдки, iнформацiї про вiдновлення i роботу промислових 
пiдприємств, виконання виробничих планiв, збiльшення обсягiв 
виробництва, асортименту продукцiї, особливо легкої промисловостi, 
роботу промислової кооперацiї, розвиток ста-ханiвського руху в 
промисловостi.

Доповiднi записки про прискорення технiчного прогресу, 
рацiональне використання матерiальних ресурсiв, пiдвищення 
ефективностi використання паливно-енергетичних ресурсiв на заводах i 
фабриках областi, стан газового господарства мiста Львова, виробництво 
i упровадження у будiвництвi прогресивних технологiй.

Довiдки про добiр i розстановку кадрiв на промислових 
пiдприємствах, стан партiйно-полiтичної роботи в трудових 
колективах, порушення законодавства про режим працi i вiдпочинку на 
пiдприємствах, роботу Львiвського вiддiлення Товариства винахiдникiв 
i рацiоналiзаторiв. 

Доповiднi записки про будiвництво пiдприємств радiо- технiчної, 
легкої промисловостi, шахт, створення галузевих виробничих об’єднань 
- фiрм, реконструкцiю i переоснащення заводiв.

Рапорти трудових колективiв про виконання планiв i соцiалiстичних 
зобов’язань,  поздоровчi телеграми обкому партiї переможцям 
соцiалiстичного змагання.
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Вiддiл легкої i мiсцевої промисловостi (1946-1948 рр.); вiддiл 
легкої i харчової промисловостi (1966-1968, 1972-1984 рр.); вiддiл 
легкої промисловостi i товарiв народного споживання (1985-1988 
рр.):

Довiдки, iнформацiї про реконструкцiю i будiвництво пiдприємств, 
виконання виробничих планiв, дiяльнiсть партiйних, комсомольських 
та профспiлкових органiзацiй на пiдприємствах легкої, мiсцевої i 
харчової промисловостi, роботу промислових артiлей, пiдвищення якостi 
продукцiї, упровадження наукової органiзацiї працi на пiдприємствах 
профiльних вiддiлу галузей.

Доповiднi записки секретарiв партiйних органiзацiй, керiв-          
никiв пiдприємств, установ про виконання виробничих планiв i со-
цiалiстичних зобов’язань, упровадження заходiв збiльшення виробництва 
продовольчих товарiв, матерiально-технiчне забезпечення виробничих 
процесiв, стан охорони працi i технiки безпеки на пiдприємствах.

Рапорти трудових колективiв про дострокове виконання планiв i 
соцiалiстичних зобов’язань до днiв вiдкриття з’їздiв партiї, державних 
свят, ювiлейних дат.

Вiддiл паливної промисловостi (1947-1948 рр.):
Звiти, довiдки про дiяльнiсть газопромислових та газо- паливних 

пiдприємств, буровугiльних шахт.
Вiддiл оборонної промисловостi (1966-1990 рр.):
Довiдки, iнформацiї про здiйснення кадрової полiтики, перевiрку 

достовiрностi звiтiв, випуск нових видiв продукцiї, у тому числi товарiв 
народного споживання пiдприємствами вiйськово-промислового 
комплексу, контроль за якiстю експортної продукцiї, виконання 
виробничих планiв, упровадження прогресивної технологiї, науково-
технiчного прогресу, будiвництво i рекон-струкцiю пiдприємств, 
створення фiлiалiв Львiвських пiдприємств у районах областi.

Рапорти трудових колективiв про дострокове виконання планiв i 
соцiалiстичних зобов’язань до днiв вiдкриття з’їздiв партiї, державних 
свят, ювiлейних дат.

Транспортний вiддiл (1944-1948, 1951-1954 рр.); вiддiл 
транспорту i зв’язку (1949-1950, 1955-1959, 1966-1988 рр.):

Стенограми нарад про роботу транспорту.
Документи семiнару секретарiв первинних партiйних ор-ганiзацiй 

пiдприємств Львiвської залiзницi.
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Iнформацiї територiальних комiтетiв партiї про наявнiсть i роботу 
пiдприємств залiзничного, автомобiльного транспорту, засобiв зв’язку.

Довiдки працiвникiв вiддiлу, райкомiв КПУ, управлiнь i трестiв про 
будiвництво i ремонт шосейних шляхiв, будiвництво i реконструкцiю 
автомобільних i залiзничних вокзалiв, розвиток матерiально-технiчної 
бази телебачення i радiо, створення автооб’єднань.

Довiдки начальника Львiвської залiзницi про вiдбудову залiзничних 
шляхiв (1944-1945 рр.), перехiд Львiвської залiзницi на нову систему 
господарювання, планування i економiчного стимулювання.

Звiти про роботу полiтвiддiлу Львiвської залiзницi, комсомольських 
органiзацiй.

Довiдки, iнформацiї про роботу засобiв зв’язку, перевезення 
вантажiв, розвиток стахановського руху на транспортi, виконання 
виробничих планiв, ефективнiсть використання поїздiв, боротьбу за 
економiю матерiалiв i сировини.

Довiдки про масово-полiтичну i виробничу дiяльнiсть Львiвської 
залiзницi, упровадження бригадної форми працi, удосконалення форм 
соцiалiстичного змагання, упровадження госпрозрахунку, укладання  
колективних договорiв.

Вiддiл будiвництва i будiвельних матерiалiв (1947-1955 рр.); 
вiддiл будiвництва (1965-1988 рр.):

Протоколи засiдань, плани роботи працiвникiв вiддiлу.
Стенограма зборiв обласного партiйно-господарського активу 

будiвельних органiзацiй.
Довiдки, iнформацiї, пiдготовленi вiддiлом загальному вiддiлу 

для подальшого iнформування ЦК КПРС i ЦК Компартiї України 
про партiйно-масову роботу, розстановку кадрiв на пiдприємствах 
будiвельної iндустрiї, виконання Директив XXIV з’їзду КПРС про 
розвиток промисловостi будiвельних матерiалiв, газифiкацiю населених 
пунктiв.

Довiдки про дiяльнiсть будiвельних трестiв i управлiнь сiльського 
та колгоспного будiвництва, хiд будiвництва заводу «Львiвсiльмаш», 
Роздольського гiрничо-хiмiчного комбiнату, пiдприємств легкої та 
харчової промисловостi, виконання виробничих планiв будiвельними 
пiдприємствами областi, стан розробки i реалiзацiї генеральних планiв 
розвитку i реконструкцiї мiст i селищ мiського типу, хiд будiвництва 
медичних, соцiально-культурних закладiв, змiцнення матерiально-
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технiчної бази будiвельних органiзацiй, пiдготовку кадрiв будiвельникiв 
та покращення умов їхньої працi, плиннiсть кадрiв у будiвельно-
монтажних пiдприємствах, розвиток бригадних форм працi, перехiд на 
госпрозрахунок i самофiнансування.

Листування з управлiннями, об’єднаннями будiвельного комплексу, 
виробничими органiзацiями з питань реорганiзацiї адмiнiстративно-
управлiнського апарату будiвельних трестiв i комбiнатiв. 

Iнформацiї, доповiднi записки про газифiкацiю населених пунктiв, 
водопостачання мiста Львова, збiльшення обсягiв мiсь-  кого капiтального 
будiвництва, подальший розвиток мiського господарства.

Трудовi рапорти виробничих колективiв про дострокове виконання 
виробничих планiв.

Сiльськогосподарський вiддiл (1944-1962, 1965-1988 рр.); 
аграрний вiддiл (1989 р.); вiддiл аграрної полiтики (1990 р.); група 
аграрної полiтики (1991 р.):

Плани роботи вiддiлу.
Доповiднi записки в ЦК Компартiї України про хiд виконання 

цiльових програм в агропромисловому комплексi, створення i дiяльнiсть 
Української селянсько-демократичної партiї (1990-        1991 рр). 
Довiдки, iнформацiї про керiвництво райкомами партiї розвитком 
сiльськогосподарського виробництва, створення первинних партiйних 
органiзацiй у колгоспах, роботу ком-сомольської органiзацiї на селi, 
вiдбудову сiльськогосподарського виробництва пiсля звiльнення 
областi вiд нiмецької окупацiї, виконання планiв державних поставок 
сiльськогосподарської продукцiї, вiдновлення, створення радгоспiв 
(1944-1945 рр.), їх виробничу дiяльнiсть, хiд колективiзацiї, наявнiсть 
одноосiбних господарств, вiднесених до категорiї «куркульських», 
та обкладання їх сiльськогосподарським податком, облiк земель, 
що використовуються у сiльськогоподарському виробництвi, стан 
електрифiкацiї сiл, упровадження досягнень науки у сiльськогосподарське 
виробництво, комплексної механiзацiї виробничих  процесiв у 
тваринництвi та її спецiалiзацiю, розвиток селекцiйної роботи та охорону 
лiсiв, дотримання Статуту сiльськогосподарської артiлi колгоспами, стан 
трудової дисцип-лiни, факти виробничого травматизму в колгоспах, 
хiд сiльськогосподарських робiт та виконання планiв виробництва 
сiльськогосподарської продукцiї колгоспами, їх фiнансово-господарську 
дiяльнiсть, шефство промислових пiдприємств над колгоспами, 
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роботу машино-тракторних станцiй (МТС), iнспекцiї  з пiдвищення 
врожайностi сiльськогосподарських культур, мелiорацiю земель, 
пiдготовку керiвних кадрiв колгоспiв, покращен-ня умов працi та 
закрiплення механiзаторських кадрiв на селi, хiд звiтно-виборних зборiв 
у колгоспах, органiзацiю економiчного навчання, створення дослiдних 
господарств.

Доповiдi, довiдки, iнформацiї про проведення семiнарiв, нарад 
з питань будiвництва тепличних комбiнатiв i плодоовочесховищ, 
розвитку харчової i переробної промисловостi, економiчної оцiнки 
земель. Пропозицiї Львiвського сiльськогосподарського iнституту щодо 
пiдвищення сiльськогосподарського виробництва, упо-рядкування 
оплати працi в колгоспах.

Рiчнi звiти Львiвського обласного управлiння сiльського 
господарства про будiвництво в колгоспах, будiвництво промислових 
споруд та культурно-освiтнiх закладiв на селi.

Аналiзи економiчної ситуацiї в областi та документи про хiд 
реалiзацiї концепцiї вiдродження села i розвитку сiльського господарства 
(1991 р.).

Планово-торгово-фiнансовий вiддiл (1949-1952 рр.); вiддiл 
торгово-фiнансових i планових органiв (1957-1962 рр.); вiддiл 
торгiвлi i планово-фiнансових органiв (1965-1967 рр.); вiддiл торгово-
фiнансових органiв (1968-1981 рр.); вiддiл торгiвлi i громадського 
харчування (1982 р.); вiддiл торгiвлi i побутового обслуговування 
(1983-1988 рр.):

Плани роботи вiддiлу.
Довiдки, доповiднi записки, пiдготовленi вiддiлом для подальшого  

iнформування  ЦК КПРС та ЦК Компартiї України про роботу з 
кадрами у фiнансових органах областi, навчання i пра-цевлаштування 
учнiв системи трудових резервiв, розвиток роздрiбної торгiвлi, 
роботу споживчої кооперацiї на селi, виробництво товарiв народного 
споживання, реорганiзацiю торгiвельної мережi, стан грошового обiгу, 
контрольно-ревiзiйну роботу фiнансових органiв.

Вiдомостi та iнформацiї про боротьбу первинних партiйних 
органiзацiй за економне використання хлiба i посилення контролю 
за дiяльнiстю торгiвельних органiзацiй, роботу пiдприємств побуту i 
планово-фiнансових органiв, органiзацiю будинкiв побуту i комплексних 
приймальних пунктiв, будiвництво торгiвельних об’єктiв, дотримання 
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закупiвельних цiн, пiдготовку i переведення торгiвельних органiзацiй 
на новi умови господарювання.

Довiдки про виконання планiв капiтального будiвництва, 
виробництво продуктiв вищої якостi, стан торгiвлi i побутового 
обслуговування населення на початку 80-х рокiв.

Торговий вiддiл (1944-1946 рр.); вiддiл торгiвлi i громадського 
харчування (1947-1948 рр.):

Плани роботи вiддiлу. 
Звiти, довiдки про дiяльнiсть вiддiлу, роботу з кадрами працiвникiв 

торгiвлi.
Iнформацiї, довiдки, доповiднi записки обкому партiї в ЦК КПРС та 

ЦК Компартiї України, пiдготовленi на основi iнформацiй територiальних 
комiтетiв партiї  про стан торгiвлi i громадського харчування, роботу 
карткового бюро, розвиток торгiвлi пiсля скасування карткової системи, 
боротьбу з крадiжками та розтратами в установах торгiвлi, постачання 
продуктів харчування у дитячі будинки та лiкарні, роботу торгiв i 
споживчої кооперацiї.

Опис 01: 1939-1941,  Опис 02: 1947-1948 рр.;  Опис 03: 1949-1950 
рр.;
     1944-1946 рр.;
Опис 04: 1951-1953 рр.; Опис 05: 1954-1956 рр.;  Опис 06: 1957-1959 
рр.;
Опис 08: 1960-1962 рр.; Опис 09: 1964-1966 рр.;  Опис 10: 1967-1968 
рр.;
Опис 13: 1969 р.; Опис 16: 1970 р.;  Опис 19: 1971 р.;
Опис 22: 1972 р.; Опис 25: 1973 р.;  Опис 28: 1974 р.;
Опис 31: 1975 р.; Опис 34: 1976 р.;  Опис 37: 1977 р.;
Опис 40: 1978 р.; Опис 43: 1979 р.;  Опис 44: 1980 р.;
Опис 46: 1981 р.; Опис 47: 1982 р.;  Опис 83: 1983 р.;
Опис 53: 1984 р.; Опис 56: 1985 р.;  Опис 59: 1986 р.;
Опис 62: 1987-1991 рр.

I.2. Фонди райкомiв КПУ

Бiбрський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiльшовикiв) 
України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї України 
(КПУ). 1940-1941, 1944-1962 рр.

ф. П-14, 1944-1962 рр., 1081 справ, описи.
Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
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тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р., лiквiдований в груднi 1962 
р. пiсля лiквiдацiї Бiбрського району, територiя якого вiдiйшла до Перемишлянського 
району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань райкому 
КПУ. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов обкому 
КПУ;  плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому КПУ. Донесення 
районного вiддiлу МДБ-МВС про боротьбу з ОУН-УПА (1947 p.).

Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв у первинних партiйних органiзацiях.

 Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 02: 1949-1950 рр.; Опис 03: 1951 р.;
 Опис 04: 1952 p.; Опис 05: 1953 p.;  Опис 06: 1954 p.;
 Опис 07: 1955 p.; Опис 08: 1956 p.; Опис 09: 1957 p.;
 Опис 11: 1958 p.; Опис 14: 1959 p.;  Опис 15: 1960 p.;
 Опис 17: 1961 p.; Опис 19: 1962 p.; 
 Опис 21: справи первинних партiйних органiзацiй.

Бiрчанський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У). 1940-1941, 1944-1945 рр.

ф. П-9523, 1940-1941 рр., 3 спр., опис.

Створений у груднi 1939 р. У червнi 1941 р.  з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть лiквiдований у березнi 1945 р. пiсля передачi територiї 
району Польськiй Республiцi.

Протоколи зборiв, засiдань бюро (1940-1941).
Боринський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-

шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1959 pp.

ф. П-5130, 1940-1941, 1944-1959 pp., 1309 спр., описи.
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Створений у сiчнi 1940 р. як Висоцький райком КП(б)У (див. ф. П-9524). У 
червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни тимчасово припинив дiяльнiсть, 
вiдновлений у жовтнi 1944 р. як Боринський, лiквiдований у вереснi 1959 р. пiсля 
лiквiдацiї Боринського району, територiя якого вiдiйшла до Туркiвського району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 
Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельнiсть партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв у первинних партiйних органiзацiях.

 Опис 01: 1940-1941,   Опис 02: 1947 р.; Опис 04: 1948 р.;
      1944-1946 р.р.;
 Опис 09: 1949 р.; Опис 10: 1950 р.; Опис 11: 1951 р.;
 Опис 12: 1952 р.;  Опис 13: 1953 р.; Опис 14: 1954 р.;
 Опис 16: 1955 p.; Опис 18: 1956 p.; Опис 20: 1957 p.;
 Опис 23: 1958 p.;  Опис 24: 1959 p.;
 Опис 25: справи первинних парторганiзацiй.

Бродiвський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1962, 1964-1991 рр.

ф. П-193, 1944-1962, 1964-1991 рр., 4397 спр., описи.

Створений у груднi 1939 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть,  вiдновлений у травнi 1944 р., лiквiдований у серпнi 
1991р. пiсля призупинення дiяльностi КПУ. У 1963-1964 рр. дiяв Бродiвський сiльський 
виробничий партком (див.  ф. П-2950).

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед жiнок, вiддiл        кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, зборiв партiйно-
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господарського активу, конференцiй, пленумiв, засiдань бюро, плани 
роботи, анкети делегатiв районних партiйних конфе-        ренцiй.

Донесення про наслiдки злодiянь нiмецьких загарбникiв, спецiальнi 
донесення органiв мiлiцiї, державної безпеки, суду та прокуратури, 
доповiднi записки про вiдновлення роботи органiв радянської влади, 
вiдбудову народного господарства (1944-1945 рр.), доповiднi записки 
про боротьбу з пiдроздiлами ОУН-УПА (1945, 1947-1948 pp.), списки, 
опитувальнi листи громадян, що були вивезенi до Нiмеччини (1945-
1946 рр.).

Iнформацiї райкому партiї в обком партiї про виконання постанов 
обкому партiї, про полiтичну роботу серед населення, зокрема проти 
отримання населенням речових посилок з-за кордону, керiвництво 
районною газетою, групами i постами Народного контролю, проведення 
ленiнських суботникiв, стан партiйної та економiчної освiти трудящих, 
роботу мiсцевих Рад депутатiв трудящих (народних депутатiв), 
пiдготовку керiвних кадрiв колгоспiв та радгоспiв, роботу з листами та 
зверненнями громадян, роботу пiдприємств та органiзацiй району, стан 
народної освiти, вiйськово-патрiотичного виховання, роботу культурно-
освiтнiх установ на селi, боротьбу з пияцтвом, заходи щодо подолання 
приписок та обману у звiтах про виконання народногосподарських 
планiв, пiдготовку молодi до служби у Радянськiй Армiї.

Довiдки про проведення виборiв у партiйних органiзацiях, роботу 
профспiлкових органiзацiй. Статистичнi звiти про чисельність партiйних 
органiзацiй.

Плани, звiти про роботу вiддiлу пропаганди i агiтацiї, iнформацiї 
уповноважених райкому партiї про роботу в селах району, пiдготовку 
та проведення виборiв до органiв державної i мiсцевої влади, роботу 
агiтацiйних колективiв, школи молодого комунiста, позаштатної 
лекторської групи.

Листування з вiйськовими частинами, списки мешканцiв району 
—  вiйськовослужбовцiв, якi загинули у 1944 р., iнформацiї про хiд 
мобiлiзацiї до армiї, довiдки про кiлькiсть демобілiзованих з лав 
Радянської Армiї, їх побутове та працевлаштування (1945 р.), iнформацiї 
про роботу комiтету Червоного Хреста, оборонних товариств, благоустрiй 
вiйськових кладовищ та захоронень бiйцiв Радянської Армiї. Плани 
роботи вiддiлу роботи серед жiнок, iнформацiї про роботу серед жiнок, 
протоколи зборiв жiночих        рад.
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Листування з обкомом партiї, установами району про роботу вiддiлу 
кадрiв, працевлаштування комунiстiв, демобiлiзованих з армiї.

Документи полiтвiддiлу Бродiвської МТС (1950 р.).
Документи редакцiї газети «Бродiвський вiсник» (1990-1991 рр.).

 Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 02: 1949 р.; Опис 03: 1950 р.;
 Опис 04: 1951 р.; Опис 05: 1952 р.;  Опис 07: 1953 р.;
 Опис 08: 1954 р.; Опис 09: 1954-1955 рр.; Опис 10: 1950-1956 рр.;
 Опис 11: 1957 р.; Опис 14: 1958 р.; Опис 16: 1959 р.;
 Опис 17 ( „окрема папка“):  Опис 18: 1960 р.; Опис 20: 1961 р.;
 1950-1953, 1956-1959 рр.;
 Опис 22: 1962 р.;  Опис 23: 1965 р.; Опис 24: 1966 р.; 
 Опис 25: 1967 р.; Опис 26: 1968 р.; Опис 27: 1969 р.;
 Опис 28: 1970 р.; Опис 29: 1971 р.; Опис 30: 1972-1978 рр.;
 Опис 32: 1979-1981 рр.; Опис 34: 1982 р.;  Опис 36: 1983р.;
 Опис 38: 1984 р.; Опис 40: 1985 р.; Опис 42: 1986-1991 рр.

Брюховицький районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1957 рр.

ф. П-45, 1944-1957 рр., 1010 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р.  У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944р., лiквiдований в липнi 
1957р. пiсля лiквiдацiї Брюховицького району, територiя якого вiдiйшла до Iвано-
Франкiвського та Куликiвського районiв.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 
Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв у первинних партiйних органiзацiях.

 Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 03: 1949 р.; Опис 05: 1950 p.;
 Опис 07: 1951 p.; Опис 09: 1952 p.;  Опис 11: 1953 p.;
 Опис 13: 1954-1957 pp. Опис 14: справи первинних партiйних органiзацiй.
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Буський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiльшовикiв) 
України (КП(б)У), з жовтня 1952р. - Комунiстичної партiї України 
(КПУ). 1940-1941, 1944-1962, 1966-1991 рр.
ф. П-48, 1944-1962, 1967-1991 рр., 3297 спр., описи.

Створений у груднi 1939 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у травнi 1944 р., лiквiдований у груднi 
1962 р. пiсля лiквiдацiї Буського району, територiя якого відiйшла до Кам’янка-Бузького 
району. Вдруге створений у сiчнi 1967 р. пiсля утворення Буського району, лiквiдований 
у серпнi 1991 р. пiсля призупинення дiяльностi КПУ.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських органiзацій, 
органiзацiйний вiддiл), сектор партiйної статистики та єдиного 
партквитка, вiддiл пропаганди і агiтацiї, вiддiл сiльського господарства, 
вiддiл  роботи серед жiнок, вiддiл кадрiв, бухгал-  терiя.

Протоколи районних партiйних зборiв, зборiв партiйно-
господарського активу, звітно-виборних зборiв та документи до них, 
партiйних конференцiй, пленумiв, засiдань бюро райкому партiї, 
анкети делегатiв партiйних конференцiй (1973-1991 pp.), плани роботи, 
секретне листування (1948, 1956 рp.), доповiднi записки обкому партiї 
про роботу загального вiддiлу, виконання постанов обкому (секретарiату 
обкому) партiї, довiдки про призначення на керiвнi посади членiв партiї, 
листування з органами державної безпеки (1951, 1952 рр.), суду, мiлiцiї 
та прокуратури, заяви, скарги громадян та вiдповiдi на них.

Полiтичнi iнформацiї про стан агiтацiйної роботи, довiдки про 
роботу первинних партiйних органiзацiй щодо прийому у члени 
партiї, пiдвищення керiвної ролi комунiстiв та контролю за дiяльнiстю 
членiв партiї, які обранi на керiвнi посади, про дiяльнiсть мiсцевих 
органiв влади, подолання порушень Статуту КПРС та соцiалiстичної 
законностi.

Статистичнi звiти про рух членів партії та чисельнiсть парторганiзацiї, 
списки партiйних органiзацiй та кандидатських груп.

Звiти про роботу вiддiлу пропаганди та агiтацiї, документи 
обстеження шкiл, пiдписнi листи пiд зверненням Всесвiтньої ради 
миру (1951 p.), довiдки, iнформацiї про роботу загальноосвiтнiх шкiл, 
професiйно-технiчних училищ, гурткiв партiйної освiти, iдейно-класове 
виховання трудящих, контрпропаганду, вiдзначення радянських свят та 
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ювiлейних дат.
Документи про проведення мiтингу на честь 45-рiччя Возз’єднання 

захiдноукраїнських земель в єдину Українську Радянську соцiалiстичну 
республiку (1984 р.), зльоту солдатських матерiв (1986 р.).

Iнформацiї про полiтичний та органiзацiйно-господарський стан 
колгоспiв району (1950 p.), виконання сiльскогосподарських планiв.

Протоколи нарад жiнок, плани роботи, звiти вiддiлу роботи серед 
жiнок.

Довiдки i звiти вiддiлу кадрiв.
Бухгалтерськi документи.
Протоколи зборiв, засiдань партбюро первинної партiйної 

органiзацiї апарату райкому партiї (1982–1991 рр.).
Накази редакцiї районної газети «За оновлення» (1990—         1991 

pp.).

 Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 02: 1949 р.; Опис 03: 1950 р.; 
 Опис 04: 1951 р.; Опис 05: 1952 р.; Опис 06: 1953 р.;
 Опис 07: 1954 р.; Опис 08: 1955 р.; Опис 09: 1956 р.;
 Опис 10: 1957 р.; Опис 13: 1957-1960 рр.; Опис 13: 1958-1959 рр.;
 Опис 16: 1960 р.; Опис 18: 1961 р.; Опис 20: 1960-1962 рр.; 
 Опис 21: справи первинних партiйних органiзацiй; Опис 22: 1967 р.;
 Опис 23: 1967-1968 рр.; Опис 24: 1969 р.; Опис 25: 1970 р.;
 Опис 26: 1971 р.; Опис 27: 1972-1978 рр.;  Опис 29: 1979-1981 рр.;
 Опис 31: 1982 р.; Опис 33: 1983 р.; Опис 35: 1984 р.;
 Опис 37: 1985 р.; Опис 39: 1986 р.; Опис 41: 1987-1991 рр.

Великомостiвський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1962 p.p.

ф. П-43, 1944-1962 p.p., 927 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у жовтнi 1944 р., лiквiдований у груднi 
1962 р. пiсля лiквiдiдацiї Великомостiвського району, територiя якого вiдiйшла до складу  
Забузького району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 



33

(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 
Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв у первинних партiйних органiзацiях.

 Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 03: 1949-1950 рр.; Опис 07: 1951 р.; 
 Опис 08: 1952 р.; Опис 10: 1953 р.; Опис 12: 1954 р.;
 Опис 14: 1955р.;  Опис 16: 1956 р.; Опис 18: 1957-1958 рр.; 
 Опис 20: 1944-1958 рр. - справи первинних парторганiзацiй.

Винникiвський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1959 рр.

ф. П-35, 1944-1959 рр., 984 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив  дiяльнiсть, вiдновлений у червнi 1944 р., лiквiдований у вереснi 
1959 р. пiсля лiквiдацiї району, територiя якого вiдійшла до складу Ленiнського району 
мiста Львова та ряду районiв Львiвської областi.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 
Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, прове-          
дення звiтно-виборних зборiв у первинних партiйних органiзацiях.
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 Опис 01: 1944-1949 рр.; Опис 03: 1950 р.; Опис 05: 1951 р.;
 Опис 07: 1952 р.; Опис 09: 1953 р.; Опис 11: 1954 р.;
 Опис 13: 1951-1955 pр.; Опис 15: 1956 р.; Опис 17: 1957-1959 pр.;
 Опис 19: справи первинних партiйних органiзацiй.

Висоцький районний комiтет Комунiстичної партiї (бiльшовикiв) 
України (КП(б)У). 1940-1941 рр.

ф. П-9524, 1940 p., 1 спр.

Створений у груднi 1939 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
припинив дiяльнiсть.

Протоколи партiйних зборiв, засiдань бюро райкому.

Глинянський районний комiтет Комунiстичної партiї  
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1962 рр.

ф. П-19, 1940-1941, 1944-1962 pp., 1206 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р.У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у серпнi 1944 р., лiквiдований у груднi 
1962 р. пiсля лiквiдацiї Глинянського району, територiя якого вiдiйшла до Золочiвського 
району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи загальних партiйних зборiв, звiтно-виборних конференцiй, 
засiдань бюро, плани роботи, вiдомостi про виконання пiдприємствами i 
органiзацiями району виробничих планiв, планiв сiльськогосподарських 
робiт та виконання планiв заготiвлi сiльськогосподарських продуктiв, 
акти збиткiв, що були заподiянi нiмецькими окупантами господарству 
району (1944 p.).

Довiдки про стан органiзацiйно-партiйної роботи.
Статистичнi звiти, довiдки, листування з партiйними орга-нiзацiями 

про рух членів партії та чисельнiсть  районної партійної організації.
Плани, довiдки про роботу вiддiлу пропаганди i агiтацiї, партiйного 

кабiнету райкому.
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Листування з обкомом партiї, партiйними органiзацiями району 
про працевлаштування комунiстiв.

Звiти, вiдомостi про роботу районної ради ДТСАвiахiм, комiтету 
Червоного Хреста, комiтету з фiзичної культури та спорту.

Звiти про роботу вiддiлу роботи серед жiнок, iнформацiї про 
проведенi збори жiнок, списки жiночих рад.

Звiти, акти перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 
райкому.

 Опис 01: 1940, 1944-1948 pp.; Опис 02: 1949-1950 pp.; Опис 03: 1951 p.;
 Опис 04: 1952 p.; Опис 05: 1953 p.; Опис 06: 1954 p.;
 Опис 07: 1955 p.;  Опис 08: 1956 p.; Опис 09: 1957 p.;
 Опис 11: 1958 p.; Опис 13: 1959 p.; Опис 15: 1960 p.;
 Опис 17: 1961 p.; Опис 20: 1962 p.;
 Опис 21: 1945-1959 рp. (справи первинних партiйних органiзацiй).

Городоцький районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1962, 1964-1991 рр.

ф. П-13, 1944-1962, 1964-1991 рр., 4618 спр., описи.

Створений у груднi 1939 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у червнi 1944 р.,лiквiдований у серпнi 1991 
р. пiсля призупинення дiяльностi КПУ. Протягом 1963-1964 рр. дiяв партiйний комiтет 
Городоцького виробничого колгоспно-радгоспного  управлiння (див. ф. П-2952). 

Бюро, органiзацiйно-iнструкторський вiддiл (вiддiл партiйних, 
профспiлкових i комсомольських органiв, органiзацiйний вiддiл), сектор 
партiйної статистики та єдиного партквитка, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
вiддiл кадрiв, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед жiнок, партiйна 
комiсiя (1979-1991 pp.), первинна партiйна органiзацiя апарату райкому 
партiї (1982-1991 pp.).

Протоколи районних партiйних зборiв, конференцiй, партiйно-
господарських активiв, нарад, засiдань бюро райкому партiї, плани 
роботи райкому партiї, доповiднi записки про партiйно-масову роботу 
серед трудящих району, пiдготовку i проведення виборiв до Верховних 
(СРСР, УРСР) та мiсцевих Рад депутатiв трудящих, роботу мiсцевої 
промисловостi, проведення  перепису населення, лiквiдацiю пiдроздiлiв 
ОУН-УПА на територiї району (1945-1946, 1948 рp.), листування з 
обкомом партiї, установами i органiзацiями району про вiдновлення 
промисловостi, сiльськогосподарського виробництва, торгівлi пiсля 
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звiльнення району вiд нiмецької окупацiї, проведення облiку нанесених 
вiйною збиткiв (1944-1945 pp.), довiдки про влаштування українських 
переселенцiв з Польщi, списки вивезених в роки нiмецької окупацiї на 
примусові роботи у Нiмеччину, виконання планiв переселення селян у 
пiвденнi областi Української РСР (1951 p.), заяви та звернення установ 
i громадян про надання примiщень, працевлаштування, порушення 
радянської законностi, документи про депортацiю сiмей осiб, якi були 
засудженi як «вороги народу» (1947 p.), листування з ректоратами вузiв 
про полiтичну благонадiйнiсть абiтурiєнтiв (1965-1966 pp.). Документи 
про урочисте вiдзначення святкових та ювiлейних дат. Анкети делагатiв 
партiйних конференцiй.

Iнформацiї, довiдки про чисельнiсть партiйної органiзацiї, хiд 
виборiв секретарiв бюро, обстеження роботи первинних партiйних 
органiзацiй, роботу адмiнiстративних органiв, суду i прокуратури. 
Протоколи засiдань ради сприяння науково-технiчному прогресу (1986 
p.).

Статистичнi звiти про рух членів партії та чисельнiсть районної 
партiйної органiзацiї.

Iнформацiї про стан партiйно-масової роботи в районi, пiдготовку 
шкiл до нового навчального року, роботу культурно-освiтнiх установ, 
шкiл та гурткiв полiтичної освiти. Протоколи засiдань ради iдеологiчної 
комiсiї з боротьби проти буржуазної  iдеологiї (1984 p.).

Листування з обкомом партiї про затвердження кадрiв.
Листування з районним вiйськовим комiсарiатом, коман-дуванням 

вiйськових частин про протизаконнi дiї офiцерiв, спри-яння вiйськовим 
кореспондентам, план дiї винищувального батальону (1944 p.), довiдки 
про роботу районного комiтету ДТСарм.

Довiдки про наради жiнок-активiсток, списки жiнок, якi були 
висунутi на керiвну радянсько-партiйну роботу (1953 p.).

Плани роботи партiйної комiсiї.
Протоколи i акти ревiзiйної комiсiї (1984-1985 pp.).
Протоколи зборiв, засiдань бюро первинної партiйної органiзацiї 

апарату райкому партiї.

 Опис 01: 1944-1949 рр.;  Опис 02: 1950 р.; Опис 03: 1951 р.;
 Опис 04: 1952 р.; Опис 05: 1953 р.; Опис 07: 1954 р.;
 Опис 08: 1955 р.; Опис 09: 1956 р.; Опис 11: 1957 р.;
 Опис 13: 1958 р.; Опис 14: 1959 р.; Опис 16: 1960 р.;
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 Опис 18: 1961 р.; Опис 20: справи первинних партiйних органiзацiй;
  
 Опис 21: 1962 р. Опис 22  („окрема папка”): 1962, 1967 рр.;
 Опис 23: 1965 р.; Опис 24: 1966 р.; Опис 25: 1967 р.;
 Опис 26: 1968 р.; Опис 27: 1969 р.; Опис 28: 1970  р.;
 Опис 29: 1971 р.;  Опис 30: 1972-1975 рр.; Опис 32: 1976-1978 рр.;
 Опис 34: 1979-1981 рр.; Опис 36: 1982 р.; Опис 38: 1983 р.;
 Опис 40: 1984 р.; Опис 42: 1985 р.; Опис 44: 1986 р.;
 Опис 46: 1987-1991 рр.

Добромильський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1962 рр.

ф. П-5006, 1940-1941, 1944-1962 рр., 3067 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної 
вiйни тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у серпнi 1944 р., лiквiдований у 
груднi 1962 р. пiсля лiквiдацiї Добромильського району, територiя якого вiдiйшла до 
Старосамбiрського району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань бюро 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 
Листування з обкомом КП(б)У про боротьбу з пiдроздiлами ОУН-УПА 
(1944 p.).

Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв у первинних партiйних органiзацiях. 

 Опис 01: 1940-1941, 1944-1946 рр.; Опис 02: 1947 р.; Опис 03: 1948-1950 рр.;
 Опис  05 („окрема папка”): 1947 р.; Опис 08: 1948 р.; Опис 11: 1947 р.;
 Опис 12: 1948 р.; Опис 14: 1944 р.; Опис 15: 1950 р.;
 Опис 16: 1951 р.; Опис 18: 1952 р.; Опис 19: 1953 р.;
 Опис 21: 1954 р.; Опис 23: 1955 р.; Опис 25: 1956 р.;
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 Опис 27: 1957 р.; Опис 29: 1958 р.; Опис 32: 1959 р.;
 Опис 33: 1960 р.; Опис 35 („окрема папка”): 1958-1959 рр.;
 Опис 36: 1960-1962 рр.; Опис 40: справи первинних 
  партiйних органiзацiй.

Дрогобицький районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ), 1939-1941, 1944-1991 рр.

ф. П-5005, 1939-1941, 1944-1991 рр., 4823 спр., описи.

Створений у груднi 1939р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у серпнi 1944 р., лiквiдований у серпнi 
1991 р. пiсля призупинення дiяльностi КПУ. 

Бюро (секретарiат, загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструк-
торський вiддiл (вiддiл партiйних, профспiлкових та комсо-мольських 
органiзацій), сектор партстатистики та єдиного парт-квитка, вiддiл 
пропаганди i агiтацiї, вiйськовий вiддiл, вiддiл кадрiв, вiддiл роботи 
серед жінок, сiльськогосподарський вiддiл.

Протоколи районних партiйних, в тому числi звiтно-виборних 
зборiв (конференцiй), партiйно-господарських активiв, пленумiв, 
засiдань бюро, iнформацiї про роботу райкому партiї, листування з 
обкомом партiї, iнформацiї, донесення та вiдомостi  про боротьбу з 
пiдроздiлами ОУН-УПА (1945-1947 рp.), листування з прокуратурою та 
народним судом про порушення соцiалiстичної законностi, листування з 
обкомом партiї, районними адмiнiстративними органами про виявлення 
«ворожих куркульських елементiв» (1949 p.), порушення Статуту 
сiльськогосподарської артiлi в колгоспах району (1951-1953, 1961 
рp.), перевiрку кадрiв, спецдонесення, звернення громадян про роботу 
партiйних, радянських органiв, компрометуючу поведiнку комунiстiв 
та доку-менти їх перевiрок, матерiали урочистих зборiв з вiдзначнення 
революцiйних свят та ювiлейних дат. 

Анкети делегатiв конференцiй.
Листування з обкомом партiї про роботу партiйних, проф-спiлкових 

та комсомольських органiзацiй, iнформацiї про органiзацiйне змiцнення 
первинних партiйних органiзацiй, розвиток критики та самокритики, 
партiйне керiвництво комсомолом.

Статистичнi звiти та листування з первинними партiйними 
органiзацiями про облiк комунiстiв,  рух членів партії та чисельність  
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районної партiйної органiзацiї.
Довiдки про проведену агiтацiйно-пропагандистську роботу в селах 

району, звiти гурткiв полiтичної освiти, районного вiддiлу кiнофiкацiї 
про стан кiномережi, роботу культурно-освiтнiх установ, добровiльних 
спортивних та оборонних товариств, стан економiчного навчання, 
атеїстичне та трудове виховання в трудових колективах.

Звiти про роботу вiйськового вiддiлу, вiйськову роботу, роботу з 
призовниками та iнвалiдами, звiт районного комiтету Червоного Хреста 
(1946 p.), списки бiйцiв винищувальних батальонiв та убитих оунiвцями 
(1946 p.).

Плани роботи, звiт вiддiлу кадрiв, листування з обкомом партiї, 
установами, органiзацiями району про пiдготовку, перепiдготовку 
кадрiв.

Плани роботи, iнформацiї про діяльність відділу роботи серед 
жінок, протоколи засідань жiночих рад.

Iнформацiї про проведення сiльськогосподарських робiт, 
соцiалiстичнi зобов’язання колгоспiв.

Протоколи зборiв, засiдань бюро первинної партiйної органiзацiї 
(1982-1991 pp.), профспiлкового комiтету (1989-1991 рр.) апарату 
райкому партiї .

 Опис 01: 1939-1941, 1944-1946 рр.; Опис 02: 1947 р.; Опис 03: 1948 р.;
 Опис 04: 1949 р.; Опис 05: 1950 р.; Опис 06: 1951 р.;
 Опис 07: 1952 р.; Опис 08: 1953 р.; Опис 10: 1954 р.;
 Опис 13: 1955 р.; Опис 15: 1956 р.; Опис 18: 1957 р.;
 Опис 19: 1958 р.; Опис 22: 1959 р.; Опис 23: 1960 р.;
 Опис 25: справи первинних партiйних органiзацiй; Опис 26: 1961 р.;
 Опис 27: 1962 р.; Опис 28: 1965 р.; Опис 29: 1966 р.;
 Опис 30: 1967 р.; Опис 31: 1968 р.; Опис 32: 1969 р.;
 Опис 33: 1970 р.; Опис 34: 1971 р.; Опис 35: 1972-1978 
рр.;
 Опис 37: 1979-1981 рр.; Опис 39: 1982 р.; Опис 41: 1983 р.;
 Опис 43: 1984 р.; Опис 45: 1985 р.; Опис 47: 1986 р.;
 Опис 49: 1987-1991 рр.

Дублянський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1959 рр.

ф. П-5007, 1940-1941, 1944-1959 рр., 1348 спр., описи. 
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Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р., лiквiдований у сiчнi 
1959 р. пiсля лiквiдацiї Дублянського району, територiя якого вiдiйшла до Самбiрського 
району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань райкому 
партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов обкому 
партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. Листування 
з головами сiльрад, земельних громад та керiвниками про виконання 
полiтичних заходів (1945 p.).

Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв у первинних партiйних органiзацiях.

Списки депутатiв сiльрад (1940 p.).

Опис 01: 1940-1941, 1944-1946; Опис 02: 1947 р.; Опис 04: 1948 р.;
Опис 06: 1949 р.; Опис 09: 1950 р.; Опис 10: 1950-1951 рр.;
Опис 11: 1952 р.; Опис 12: 1953 р.; Опис 14: 1954 р.;
Опис 16: 1955 р.; Опис 18: 1956-1959 рр.;
Опис 20: справи первинних партiйних органiзацiй.

Жидачiвський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1962, 1965-1991 рр.

ф. П-5163, 1940-1941, 1944-1959, 1962, 1965-1991 рр., 5671 спр., 
описи.

Створений у груднi 1939 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у серпнi 1944 р., лiквiдований у серпнi 
1991 р. пiсля призупинення дiяльностi КПУ. 

Бюро (секретарiат), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл (вiддiл 
партiйних, профспiлкових та комсомольських органiзацiй, органiзацiйний 
вiддiл), сектор партiйної статистики та єдиного партiйного квитка, вiддiл 
пропаганди i агiтацiї, вiддiл кадрiв, вiйськовий вiддiл, відділ роботи серед 
жінок, сiльськогосподарський вiддiл, промислово-транспортний вiддiл, 
партiйна комiсiя, ревiзiйна комiсiя,  первинна  партiйна  органiзацiя  
апарату  райкому партiї .
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Протоколи районних партiйних зборiв, конференцiй, пленумiв, 
засiдань бюро райкому, анкети делегатiв конференцiй. 

Довiдки про заготiвлю хлiба, овочiв, цукрового буряка, молока 
(1944-1946 рp.), роботу кооперативних, промислових пiдприємств, стан 
боротьби з пiдроздiлами ОУН-УПА (1945 p.), листування з громадянами 
за скаргами, подання прокурора району про по-рушення законностi.

Плани та iнформацiї про роботу органiзацiйно-iнструк-торського 
вiддiлу, iнформацiї про виконання постанов обкому партiї, пiдсумки 
перевiрки заяви про недолiки у роботі райкому партiї (1951 p.), 
довiдки про чисельний рiст районної комсомольської органiзацiї, стан 
соцiалiстичного змагання, вибори товариських та народних судiв.

Статистичнi звiти про чисельнiсть районної партiйної ор-ганiзацiї, 
вiдомостi про створення, перейменування, лiквiдацiю первинних 
партiйних органiзацiй.

Довiдки про роботу редакцiї районної газети «Радянський шлях», 
звiти, iнформацiї про масово-полiтичну та агiтацiйну роботу партiйних 
органiзацiй району, стан партiйної освiти, вiдзначення ювiлейних дат 
та свят, обмiн делегацiями мiж пiдпрємствами району та закордонними 
, списки колишнiх партизан (1965 p.). 

Доповiднi записки первинних партiйних органiзацiй про посилення 
контрпропагандистської роботи та боротьбу з унiатським духовенством 
та сектантством (1973-1974 рр.).

Звiти про роботу вiддiлу кадрiв, удосконалення якiсного складу 
керiвних кадрiв, матерiально-вiдповiдальних осiб, працiвникiв 
ревiзiйного апарату, адмiнiстративних органiв.

Плани роботи та звiти вiйськового вiддiлу, протокол засiдання 
комiсiї з представлення до урядових нагород учасникiв Великої 
Вiтчизняної вiйни, iнформацiї про хiд мобiлiзацiї в армiю (1944 p.), 
роботу  вiддiлу соцiального забезпечення, добровiльних оборонно-
спортивних товариств.

Протоколи жiночих нарад, звiти та iнформацiї про роботу серед 
жiнок.

Звiти та iнформацiї про роботу сiльськогосподарського вiддiлу. 
Доповiднi записки про стан розвитку сiльського господарства району.

Плани роботи промислово-транспортного вiддiлу, iнформацiї 
про соцiально-економiчний розвиток району, роботу промислових 
пiдприємств, установ торгiвлi та транспорту, виконання ними умов 
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соцiалiстичного змагання, пiдвищення якостi продукцiї.
Плани роботи партiйної комiсiї, довiдки про змiцнення соцiалiстичної 

законностi та правопорядку, стан трудової дисциплiни, дотримання 
житлового законодавства, використання м’ясних ресурсiв. 

Протоколи зборiв, засiдань бюро первинної партiйної органiзацiї 
апарату райкому партiї.

Протоколи засiдань, акти ревiзiйної комiсiї.
Документи редакцiї районної газети «Радянський шлях» (1990-

1991 pp.).

Опис 01: 1940-1941, 1944-1945 рр.; Опис 02: 1946 р.; Опис 03: 1947 р.;
Опис 04: 1947 р.; Опис 04: 1948 р.; Опис 05: 1949 р.;
Опис 06: 1950 р.; Опис 07: 1951 р.; Опис 08: 1952 р.;
Опис 10: 1953 р.; Опис 12: 1954 р.; Опис 14: 1955 р.;
Опис 16: 1955 р.; Опис 17: справи первинних партiйних   
 органiзацiй;
Опис 18: 1956 р.; Опис 20: 1957 р.; Опис 21: 1958 р.;
Опис 23: 1959 р.; Опис 29: 1962 р.; Опис 30: 1965 р.;
Опис 31: 1966 р.; Опис 32: 1967 р.; Опис 33: 1968 р.;
Опис 34: 1969 р.; Опис 35: 1970 р.; Опис 36: 1971 р.;
Опис 37: 1972 р.; Опис 38: 1973-1978 рр.; Опис 40: 1979-1981 
рр.;
Опис 42: 1982 р.; Опис 44: 1983 р.; Опис 46: 1984 р.;
Опис 48: 1985 р.; Опис 50: 1986 р.; Опис 52: 1987-1991 рр.

Журавнiвський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1959 pp.

ф. П-5008, 1940-1941, 1944-1959 pp., 1206 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р., лiквiдований в сiчнi 1959 
р. пiсля лiквiдацiї Журавнiвського району, територiя якого вiдiйшла до Жидачiвського 
району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань 
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райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 
Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних органiзацiях.

Опис 01: 1940-1941, 1944-1946 рр.; Опис 02: 1947 р.; Опис 03: 1948 р.;
Опис 06: 1949 р.; Опис 08 („окрема  Опис 09: 1950 р.;
  папка”): 1949 р.   
Опис 10 („окрема папка”): 1950 р.; Опис 11: 1951 р.; Опис 12: 1952 р.;
Опис 13: 1953 р.; Опис 15: 1954 р.; Опис 17: 1955 р.;
Опис 19: 1956 р.; Опис 21: 1957 р.; Опис 23: 1958-1959 рр.;
Опис 25: справи первинних парторганiзацiй району.

Заболотцiвський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1959 рр.

ф. П-38, 1944-1959 рр., 1105 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної 
вiйни тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р., лiквiдований у 
березнi 1959 р. пiсля лiквiдацiї Заболотцiвського району, територiя якого вiдiйшла до 
Бродiвського району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань райкому 
партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов обкому 
партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї, список 
«куркульських» господарств (1947 p.).

Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельнiсть партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних органiзацiях.
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Опис 01: 1944-1947 рр.; Опис 04: 1948 р.; Опис 05: 1949 р.;
Опис 07: 1950 р.; Опис 09: 1951 р.; Опис 10: 1947-1951 рр.;
Опис 12: 1952 р.; Опис 15: 1953 р.; Опис 17: 1954 р.;
Опис 22: 1955-1956 рр.; Опис 25: 1957 р.; Опис 27: 1958 р.;
Опис 29: справи первинних партiйних орнанiзацiй.

Забузький районний комiтет Комунiстичної партiї (бiльшовикiв) 
України (КП(б)У), з жовтня 1952р. - Комунiстичної партiї України 
(КПУ). 1952-1962 рр.

ф. П-2708, 1952-1962 рр., 1226 спр., описи.

Створений у сiчнi 1952 р. Лiквiдований у груднi 1962 р. пiсля лiквiдацiї Забузького 
району, територiя якого вiдiйшла до Сокальського району.

Бюро (загальний вiддiл), вiддiл партiйних, профспiлкових та 
комсомольських органiзацiй, сектор партiйної статистики, вiддiл 
пропаганди i агiтацiї, сiльськогосподарський вiддiл, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 
Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних органiзацiях.

Опис 01: 1952 р.; Опис 02: 1953 р.; Опис 03: 1954 р.;
Опис 04: 1954-1956 рр.; Опис 05: 1957 р.; Опис 06: 1958 р.;
Опис 09: 1959 р.; Опис 11: 1960 р.; Опис 12: 1961 р.;
Опис 14: 1962 р.; Опис 15: справи первиних партiйних органiзацiй.

Золочiвський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1957, 1964-1991 рр.

ф. П-21, 1944-1956, 1964-1991 рр., 4143 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у травнi 1944 р., лiквiдований у липнi 
1957 р. з передачею керiвництва первинними партiйними органiзацiями Золочiвського 
району Золочiвському мiському комiтету КПУ (див. ф. П-5). Протягом 1963-1964 рр. 
дiяв Золочiвський сiльський партiйний комiтет (див. ф. П-2953). Вдруге вiдновлений у 
сiчнi 1965 р. пiсля вiднесення м.Золочева до категорiї мiст районного пiдпорядкування 
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та лiквiдацiї Золочiвського мiського комiтету КПУ. Лiквiдований у серпнi 1991 р. пiсля 
призупинення дiяльностi КПУ. 

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських органiзацій, вiддiл 
органiзацiйно-партiйної роботи), сектор партiйної статистики та єдиного 
партквитка (сектор партiйного облiку), вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
вiддiл кадрiв, промисловий вiддiл (промислово-транспортний вiддiл), 
вiддiл сiльського господарства, вiйськовий вiддiл, вiддiл роботи серед 
жінок, бухгалтерiя, контрольна комiсiя, первинна партiйна органiзацiя 
райкому партiї, редакцiя газети «Ленiнське слово», редакцiя районного 
радiо-мовлення.

Протоколи звiтно-виборних, загальних партiйних зборiв, 
конференцiй, пленумiв, засiдань бюро, протоколи зборiв партiйно-
господарського активу, анкети делегатiв конференцiй, матерiали районної 
комiсiї з розслiдування злочинiв нiмецьких окупантiв        (1944 р.), 
листування з прокуратурою, райвiддiлом державної безпеки, мiлiцiї 
про порушення законностi в установах i органiзацiях району, перевiрку 
полiтичної благонадiйностi кандидатiв у члени партiї, номенклатурних 
працiвникiв, осiб, що перебували за кордоном, листування з обкомом 
партiї про партiйне керiвництво районною газетою, впровадження 
комплексної механiзацiї у сiльському господарствi, зокрема у 
тваринництвi, дотримання партiйної i державної дисциплiни, роботу 
торгiвлi, побутового обслуговування населення, систему партiйної i 
економiчної освiти, посилення пропаганди i боротьби з унiатством тощо. 
Передвиборча платформа районної партiйної органiзацiї на виборах до 
Верховної Ради України (1990 p.).

Листування з обкомом партiї, первинними партiйними органiзацiями 
про органiзацiйно-партiйну роботу, виконання виробничих планiв 
промисловими, будiвельними пiдприємствами, кооперативними 
установами, роботу профспiлкових органiзацiй, iнформацiї про 
виконання постанов райкому партiї.

Статистчнi звiти про  рух членів партії та чисельнiсть районної 
партiйної органiзацiї.

Звiти вiддiлу пропаганди i агiтацiї, iнформацiї партiйних органiзацiй 
про агiтацiйно-масову роботу в селах, iнформацiї про iдеологiчну 
роботу, мережу партiйної освiти, роботу лекторських груп. Листування з 
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обкомом партiї та мiсцевими органiзацiями про затвердження на керiвних 
посадах, працевлаштування комунiстiв.

Довiдки про виконання виробничих планiв промисловими 
пiдприємствами, протоколи засiдань районної ради сприяння науково-
технiчному прогресу (1984-1986 рp.).

Iнформацiї про роботу сiльськогосподарського вiддiлу, довiдки про 
економiчний стан сiл, постанови зборiв колгоспникiв про полiтичне i 
органiзацiйно-господарське змiцнення колгоспiв  (1951 p.), матерiали 
про органiзацiю соцiалiстичного змагання колгоспiв.

Довiдки про роботу вiйськового вiддiлу, вiддiлiв з фiзичної 
культури i спорту, соцiального забезпечення райвиконкому, добровiльних 
товариств.

Довiдки про роботу серед жiнок, протоколи засідань жiночих 
рад.

Кошториси, акти фiнансових ревiзiй. Протоколи засiдань 
контрольної комiсiї. 

Протоколи партiйних зборiв, засiдань бюро первинної пар-тiйної 
органiзацiї апарату райкому партії.

Документи про реєстрацiю редакцiї газети «Ленiнське слово», 
накази редакцiї, листи дописувачiв, добiрка газети за 1991 р. Документи 
про дiяльнiсть районного радiомовлення.

Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 03: 1949-1950 рр.; Опис 04: 1950 р.;
Опис 05: 1951 р.; Опис 07: 1952 р.; Опис 09: 1953-1954 рр.;
Опис 11: 1955 р.; Опис 15: 1965 р.; Опис 17: 1967 р.;
Опис 18: 1968 р.; Опис 19: 1969 р.; Опис 20: 1970 р.;
Опис 21: 1971 р.; Опис 22: 1972-1978 pp.; Опис 24: 1979-1981 pp.;
Опис 26: 1982 р.; Опис 28: 1983 р.; Опис 30: 1984 р;
Опис 32: 1985 р.; Опис 34: 1986 р.; Опис 36: 1987-1991 рр.

Iвано-Франкiвський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р.- Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1962 p.p. У 1940-1941, 1944 рр. 
- Янiвський райком КП(б)У. У 1944-1962 рр. - Iвано-Франкiвський 
райком КП(б)У-КПУ.

ф. П-40, 1944-1962 рр., 1071 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у серпнi 1944 р., лiквiдований у груднi 1962 
р. пiсля лiквiдацiї району, територiя якого вiдійшла до  Яворiвського району.
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Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань райкому 
партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов обкому 
партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. Iнформацiї про 
направлення комунiстiв та комсомольцiв на роботу в села району, стан 
дисциплiни в районнiй парторганiзацiї (1949 р.)

Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Характеристики селянських господарств, вiднесених до категорiї 
«куркульських» (1947 р.).

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв у первинних партiйних органiзацiях.

Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 02: 1949-1950 рр.; Опис 03: 1950-1951 рр.;
Опис 04: 1952 р.; Опис 05: 1953 р.; Опис 06: 1954 р.;
Опис 07: 1955 р.; Опис 08: 1956 р.; Опис 09: 1957 р.;
Опис 11: 1958 р.; Опис 12: 1959 р.; Опис 14: 1960 р.;
Опис 16: 1961 р.; Опис 18: 1961-1962 рр.;
Опис 19: справи первиних партiйних оранiзацiй.

Кам’янка-Бузький районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1991 рр.

ф. П-39, 1944-1991 рр., 5136 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у серпнi 1944 р., лiквiдований у серпнi 
1991 р. пiсля призупинення дiяльностi КПУ. 

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських органiзацiй, 
органiзацiйний вiддiл), сектор облiку i партiйної статистики, вiддiл 
пропаганди i агiтацiї, вiддiл кадрiв, промислово-транспортний вiддiл, 
вiддiл сiльського господарства, вiйськовий вiддiл,  вiддiл роботи серед 
жінок, партiйна комiсiя, ревiзiйна комiсiя, первинна партiйна органiзацiя 
апарату райкому партiї та райкому комсомолу, редакцiя газети «Час 
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оновлення».
Протоколи районних партiйних зборiв, конференцiй, пленумiв, 

засiдань бюро райкому партiї. Анкети делегатiв конференцiй. Iнформацiї 
про виконання постанов обкому партiї. Листування з обласними 
органiзацiями про вiдбудову народного господарства району (1944 p.), 
довiдки про заготiвлю та державне постачання сiльськогосподарських 
продуктiв (1944 p.), роботу торгівельної мережi (1945 p.), доповiднi 
записки та довiдки про порушення революцiйної законностi вiйськовими 
частинами (1945 p.), листування з промисловими пiдприємствами району 
про розвиток соцiалiстичного змагання, виконання виробничих планiв, 
стан електрифiкацiї та з колгоспами про стан сiльськогосподарського 
виробництва. Листування за скаргами та заявами громадян. Списки 
одноосiбних селянських господарств, голови яких були вiднесенi до 
категорiї «куркульських» та пiдлягали депортацiї (1947 p.). Довiдки 
районних вiддiлiв безпеки, внутрiшнiх справ, суду та прокуратури про 
стан злочинностi в районi. Матерiали урочистих зборiв, присвячених 
вiдзначенню свят та ювiлейних дат. Iнформацiї, довiдки про масовий 
вихiд з КПРС, заяви членiв партiї про вихiд з партiї та протоколи 
первинних партiйних органiзацiй з розгляду цих заяв (1990-1991 pp.).

Довiдки про роботу органiзацiйно-iнструкторського вiддiлу, 
керiвництво комсомолом. 

Протоколи науково-практичних конференцiй. 
Довiдки про роботу вiддiлу пропаганди i агiтацiї, полiтичний стан 

в районi, звiти та iнформацiї про агiтацiйно-пропагандистську роботу, 
роботу шкiл та гурткiв полiтичної освiти, агiтацiйних колективiв та 
сiльських лекторiїв, про подолання дитячої безпритульностi (1945 
p.), роботу сiльських клубiв та будинкiв культури, учбових закладiв. 
Протоколи семiнарiв, нарад iдеологiчного активу, секретарiв  первинних 
партiйних органiзацiй колгоспiв, голiв мiсцевих Рад народних 
депутатiв.

Листування з обкомом партiї та установами району про пiдготовку 
кадрiв, довiдки про призначення, перемiщення керiвних працiвникiв.

Довiдки про роботу вiйськового вiддiлу, листування, вiдомо-
стi, акти про збiр подарункiв для вiйськового шпиталю (1944 p.), 
листування про трудове та побутове влаштування демобiлi-       зованих 
вiйськовослужбовцiв та вiйськових iнвалiдiв, звiти про роботу організацій 
Червоного Хреста, оборонно-спортивних товариств.
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Статистичнi звiти про  рух членів партії та  чисельнiсть районної 
партiйної органiзацiї.

Плани роботи вiддiлу роботи серед жінок, iнформацiї про роботу 
райкому партiї серед жiнок, протоколи нарад та зборiв жiнок, довiдки 
про роботу дитячих дошкiльних закладiв.

Протоколи загальних зборiв колгоспникiв про полiтичне та 
органiзацiйно-господарське змiцнення колгоспiв (1950 p.).

Плани роботи, звiти промислово-транспортного вiддiлу, довiдки 
про роботу партiйних органiзацiй щодо  змiцнення трудової, виробничої, 
технологiчної дисциплiни, використання науково-технiчної iнформацiї, 
упровадження комплексної системи управлiння якiстю продукцiї, 
будiвництво житла та об’єктiв соцiально-побутового призначення, роботу 
секцiї технiко-економiчної ради, роботу залiзничного транспорту.

Плани роботи партiйної комiсiї, довiдки про роботу з молодими 
комунiстами, виконання вимог Статуту КПРС.

Протоколи засiдань та акти ревiзiйної комiсiї.
Протоколи партiйних зборiв та засiдань бюро первинної партiйної 

органiзацiї апарату райкому партії. Комплект газети «Час оновлення» 
(1990-1991 pp.).

Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 02: 1949 р.; Опис 03: 1950 р.;
Опис 04: 1951 р.; Опис 05: 1952 р.; Опис 06: 1953 р.;
Опис 07: 1954 р.; Опис 08: 1955 р.; Опис 09: 1956 р.;
Опис 10: 1957 р.; Опис 13: 1958 р.; Опис 14: 1958-1959 рр.;
Опис 16: 1960 р.;  Опис 18: справи первинних партiйних органiзацiй;
Опис 19: 1961 р.; Опис 20: 1962 р.; Опис 21: 1965 р.;
Опис 22: 1966 р.; Опис 23: 1967 р.; Опис 24: 1968 р.;
Опис 25: 1969 р.; Опис 26: 1970 р.; Опис 27: 1971 р.;
Опис 28: 1972-1978 рр.; Опис 30: 1979-1981 рр.; Опис 32: 1982 р.;
Опис 34: 1983 р.; Опис 36: 1984 р.; Опис 38: 1985 р.;
Опис 40: 1986 р.; Опис 42: 1987-1991 рр.

Комарнiвський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1959 рр.

ф. П-5009, 1940-1941, 1944-1958 рр., 1003 спр., описи.

Створений у груднi 1939 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у серпнi 1944 р., лiквiдований у вереснi 
1959 р. пiсля ліквідації Комарівського району, територiя якого відійшла до Рудкiвського 
району.
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Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань райкому 
партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов обкому 
партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. Листування 
про боротьбу з ОУН-УПА (1945-1946, 1948, 1949 p.p.).

Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, про-
ведення звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних органiзацiях.

Опис 01: 1940-1941, 1944-1945 рр.; Опис 02: 1946 р.; Опис 03: 1947 р.;
Опис 04: 1948 р.; Опис 06: 1949 р.; Опис 08: 1950 р.;
Опис 09: 1951 р.; Опис 10: 1952 р.; Опис 11: 1953 р.;
Опис 13: 1954 р.; Опис 17: 1955 р.; Опис 20: 1956 р.;
Опис 22: 1957-1958 рр.; Опис 24: справи первинних партiйних органiзаiй.

Краковецький районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р.- Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1957 рр.

ф. П-20, 1944, 1949-1957 рр., 614 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у травнi 1944 р., лiквiдований у липнi 
1957 р. пiсля лiквiдацiї Краковецького району, територiя якого вiдiйшла до Яворiвського 
району. 

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 
Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.
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Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних органiзацiях.

Спецдонесення, листування з райвiддiлом МДБ-МВС про 
антирадянську дiяльнiсть окремих осiб, кримiнальнi злочини, скоєнi в 
районi (1944-1947 р.p.).

Документи перевiрки комунiстiв, якi в роки Великої Вiтчизняної 
вiйни перебували на окупованiй територiї (1945 p.).

Опис 01: 1944-1948 pp.; Опис 03: 1949-1950 рр.; Опис 05: 1951 р.;
Опис 07: 1952 р.; Опис 08: 1953 р.; Опис 10: 1954 р.;
Опис 12: 1955-1957 р.; Опис 14: справи первинних партiйних органiзацiй;
Опис 15: документи редакцiї газети «Колгоспна правда» (1944-1957 pp.).

Красненський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1959 рр.

ф. П-11, 1944-1959 рр., 1234 спр., описи.
Створений у сiчнi 1940 р.  У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 

тимчасово припинив  дiяльнiсть,  вiдновлений  у травнi 1944 р., лiквiдований у березнi 
1959 р. пiсля лiквiдацiї Красненського району, територiя якого вiдійшла до  Буського 
району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи загальних, звiтно-виборних зборiв, пленумiв, бюро 
райкому партiї, iнформацiї про господарський стан району пiсля зiльнення 
вiд нiмецької окупацiї (1944 р.), проведення зборiв для прийняття листа 
Й.Сталiну (1944, 1947 рр.), дiяльнiсть оунiвського пiдпiлля с. Скварява 
(1944-1945 рр.), ставлення селян до вiдновлення колгоспiв (1945-1947 
рр.), керiвництво комсомолом з боку парторганiзацiї, стан законностi 
в районi, матерiали перевiрок полiтичної благонадiйностi мешканцiв 
району (1950-1953 рр.).

Звiти про роботу вiддiлу пропаганди i агiтацiї, iнформацiя про хiд 
виборiв до Верховної Ради СРСР (1946 р.), звiти про роботу спортивних 
товариств, гурткiв художньої самодiяльностi, лекторської групи  райкому, 
гурткiв полiтичної освiти.

Довiдки про дiяльнiсть партiйної органiзацiї для вiдновлення 
колгоспiв та їх господарського змiцнення, звiти про господарську 
дiяльнiсть колгоспiв, виконання плану переселення колгоспникiв району 
у пiвденнi областi України (1952 р.).

Довiдки про затвердження райкомом партiї кандидатiв на керiвнi 
радянськi, адмiнiстративнi та господарськi посади, голiв, вiдповiдальних 
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працiвникiв громадських органiзацiй, профспiлок, а також на рядовi 
посади в установи освiти, культури тощо.

Iнформацiї про проведення партiйно-полiтичної роботи для 
залучення жiнок до громадської роботи та висунення їх на керiвнi 
посади (1949 р.).

 Опис 01: 1944-1949 рр.; Опис 04: 1950 р.; Опис 06: 1951 р.;
 Опис 09: 1952 р.; Опис 11: 1953 р.; Опис 13: 1954 р.;
 Опис 15: 1955 р.; Опис 17: 1956-1959 рр.;
 Опис 19: 1945-1959 рр. (справи первинних партiйних органiзацiй).

Крукеницький районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1959 pp.

ф. П-5010, 1940-1941, 1944-1959 pp., 1070 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р., лiквiдований у сiчнi 
1959 р. пiсля лiквiдацiї Крукеницького району, територiя якого вiдiйшла до Мостиського 
району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди та агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань райкому 
партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов обкому 
партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї.

Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв у первинних партiйних органiзацiях. 

Опис 01: 1940-1941, 1944 рр.; Опис 02: 1945 р.; Опис 03: 1946 р.;
Опис 04: 1947 р.; Опис 05: 1948 р.; Опис 06: 1949 р.;
Опис 09: 1950 р.; Опис 10: 1951 р.; Опис 11: 1952 р.;
Опис 12: 1953 р.; Опис 12«а»: 1954 р.; Опис 14: 1955 р.;
Опис 16: 1956 р.; Опис 18: 1957 р.; Опис 20: 1958 р.;
Опис 22: 1959 р.; Опис 23: справи первинних партiйних органiзацiй.

Куликiвський районний комiтет Комунiстичної партiї 
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(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1959рр.

ф. П-30, 1940-1941, 1944-1959 рр., 1031 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у жовтнi 1944 р., лiквiдований у сiчнi 1959 
р. пiсля лiквiдацiї Куликiвського району, територiя якого вiдiйшла до Нестеровського 
району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 
Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв у первинних партiйних органiзацiях.

 Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 04: 1948 р.; Опис 05: 1949 р.;
 Опис 06: 1950 р.; Опис 09: 1951 р.; Опис 10: 1952 р.;
 Опис 13: 1953 р.; Опис 14: 1954 р.; Опис 16: 1955 р.;
 Опис 19: 1956-1959 рр.; Опис 20: справи первинних партiйних органiзацiй.

Лiскiвський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У). 1940-1941 рр.

ф.П-5011, 1940-1941 рр. 79 спр., опис.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть. Пiсля лiквiдацiї Лiскiвського району, територiя якого 
у жовтнi 1944 р. вiдiйшла до Польщi, не вiдновлювався.

Протоколи засiдань бюро райкому (1940-1941 р.р.),  зокрема  про 
агiтмасову роботу в селах району, хiд нацiоналiзацiї про-мисловостi 
району, вiдповiдальнiсть членiв партiї за виконання Указу Президiї ВР 
СРСР про судове  переслідування  за запiзнення, невихiд (прогули) на 
роботу (1940 р.), про полiтичний стан в при-кордонних селах району, 
хiд органiзацiї колгоспiв (1940-1941 рр.).
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Лопатинський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1962 рр.

ф. П-47, 1940-1941, 1944-1962 рр., 1268 спр., описи.

Створений у груднi 1939 р. У  червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у травнi 1944 р., лiквiдований у груднi 1962 
р. пiсля передачi територiї Лопатинського району Радехiвському району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань райкому 
партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов обкому 
партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. Iнформацiї про 
боротьбу з ОУН-УПА (1945 p.).

Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних органiзацiях.

Опис 01: 1940-1941, 1944-1948 pp.; Опис 02: 1949-1950 рр.; Опис 03: 1951 р.;
Опис 04: 1952 р.; Опис 05: 1953 р.; Опис 06: 1954 р.;
Опис 07: 1955 р.; Опис 09: 1956-1957 рр.; Опис 11: 1958-1959 
рр.;
Опис 13: 1960 р.; Опис 15: 1961 р.; Опис 17: 1962 р.;
Опис 18: справи первинних партiйних органiзацiй.

Магерiвський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1959 pp.

ф. П-24, 1944-1958 pp., 720 спр., описи.

Створений у груднi 1939 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у жовтнi 1944 р.,  лiквiдований у травнi 
1959 р. пiсля ліквідації  Магерівського району,  територiя  вiдійшла до Рава-Руського 
району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
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(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи звiтно-виборних конференцiй, загальних партійних 
зборiв, пленумiв, засiдань бюро, зокрема, про роботу районної 
партiйної органiзацiї, пiдпрємств та установ району: шах-тоуправлiння, 
промкомбiнату, споживчої кооперацiї, редакцiї районної газети, 
бiблiотеки, школи тощо, про участь партiйної органiзацiї у виборах 
Рад депутатiв трудящих усiх рiвнiв, про вiдповiдальнiсть комунiстiв 
- керiвникiв установ, пiдприємтв за виконання народногосподарських 
планiв, участь комунiстiв у виконаннi господарських, соцiально-
культурних планiв району, про подолання спроб окремих керiвникiв 
районної ланки вийти з-пiд контролю райкому партiї (1949 p.), про 
порушення революцiйної законностi вiдповiдальними партiйними, 
радянськими, гос-подарськими працiвниками, а також суду, прокуратури, 
мiлiцiї (1945p.-1950 р.), про дiяльнiсть ОУН-УПА в селах району та 
участь партiйної органiзацiї у створеннi та керiвництвi винищувальним 
батальоном (1944-1947 p.p.), створення груп охорони громадського 
порядку (1953 р.), полiтичний настрiй населення (1944 p.), прояви 
невдоволення селян темпами масової колективiзацiї (1950 p.),           про 
стан критики та самокритики в партiйнiй органiзацiї району (1947 p.), 
висунення на керiвнi посади вихiдцiв  з району (1953 p.).

Матерiали перевiрок роботи первинних партійних органiзацiй, 
довiдки про персональну партiйну вiдповiдальнiсть керiвникiв 
державних пiдприємств за прийом на роботу на цi пiдпрємства без 
паспортів колгоспникiв району (1954 р.).

Статистичнi звiти про рух членів партії та чисельність  районної 
партiйної органiзацiї . 

Звiти, iнформацiї вiддiлу пропаганди i агiтацiї про масово-полiтичну 
роботу, про проведення траурних мiтингiв у зв’язку iз смертю Й. Сталiна 
(1953p.), загальних зборiв за пiдсумками судового процесу над Л.Берiєю 
(1954 р.), кампанiї  збору пiдписiв пiд Зверненням Всесвiтньої Ради Миру 
проти пiдготовки атомної вiйни (1955 р.), за припинення випробовувань 
ядерної зброї (1957 р.), про залучення до громадсько-полiтичної роботи 
реемiгрантiв (1957 р.).

Листування з органами державної безпеки, внутрiшнiх справ та 
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партiйними комiтетами про надання характеристик працiвникам райкому, 
установ та органiзацiй, пiдтвердження благонадiйностi мешканцiв 
району (1951 p.).

Довiдки про суцiльну колективiзацiю сiльськогосподарського 
виробництва на весні 1950 р., полiтичне та органiзацiйно-господарське 
змiцнення колгоспiв, допомогу державних пiдприємств радгоспам, 
колгоспам, участь партiйного активу у проведеннi суцiльної колективiзацiї 
(1948 - 1949 pp.).

Iнформацiї про роботу серед жiнок для пiдвищення  громадської 
активностi та залучення їх у громадський сектор виробництва, протоколи 
засiдань жiночих рад, довiдки про кiлькiсть трудоднiв, вироблених 
жiнками-колгоспницями.

Акти перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi.

 Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 03: 1946-1950 рр.; Опис 05: 1949-1950 рр.;
 Опис 06: 1951 р.; Опис 07: 1952 р.; Опис 09: 1953-1954 рp.;
 Опис 10: 1953-1954 рр.; Опис 12: 1955 р.; Опис 13: 1956-1957 рр.;
 Опис 15: 1958 р.; Опис 16: справи первинних партiйних органiзацiй.

Меденицький районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1959.

ф. П-5014, 1940-1941, 1944-1959 рр., 1136 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р., лiквiдований у вереснi 
1959р. пiсля лiквiдацiї Меденицького району, територiя якого вiдiйшла до Дрогобицького 
району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань райкому 
партiї. 

Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов обкому 
партiї, плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. Листуван-
ня з установами та органiзацiями району про виконання на-
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родногосподарських  планiв.
Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 

звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних органiзацiях.

 Опис 01: 1940-1941, 1944-1946 рр.; Опис 02: 1947 р.; Опис 03: 1948 р.;
 Опис 07: 1949 р.; Опис 08: 1950 р.; Опис 09: 1951 р.;
 Опис 10: 1952 р.; Опис 11: 1953 р.; Опис 13: 1954 р.;
 Опис 15: 1955 р.; Опис 17: 1956 р.; Опис 19: 1957-1959 рр.;
 Опис 21: справи первинних партiйних органiзацiй.

Медикiвський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У). 1940-1941, 1944-1948 рр.

ф. П-5012, 1940-1941, 1944-1948 рр., 619 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р., лiквiдований у травнi 
1948 р. пiсля передачi територiї Медикiвського району Польськiй Республiцi.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський 
вiддiл, сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи  серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань райкому 
партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов обкому 
партiї,  плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. Статистичнi 
звiти про чисельність  партiйної органiзацiї.

 Опис 01: 1940 p.; Опис 02: 1941 р.; Опис 03: 1944 р.;
 Опис 04: 1945 р.; Опис 05: 1946 р.; Опис 06: 1947 р.;
 Опис 08: 1948 р.; Опис 09: справи первинних партiйних органiзацiй.

Миколаївський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1962, 1966-1991 рр.

ф. П-5015, 1940-1941, 1944-1962, 1966-1991 рр., 5312 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р., лiквiдований у груднi 
1962 р. пiсля лiквiдацiї Миколаївського району. Вдруге вiдновлений у груднi 1966 р. пiсля 
вiдновлення Миколаївського району. Лiквiдований у серпнi 1991 р. пiсля призупинення 
дiяльностi КПУ.
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Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських органiзацiй, 
вiддiл органiзацiйно-партiйної роботи, органiзацiйний вiддiл), сектор 
партiйної статистики та  єдиного партiйного квитка, вiддiл пропаганди 
i агiтацiї, вiддiл кадрiв, вiйськовий вiддiл, вiддiл роботи серед жінок, 
фiнансовий вiддiл, промисловий вiддiл (промислово-транспортний 
вiддiл), сiльськогосподарський вiддiл, партiйна комiсiя, первинна 
партiйна органiзацiя райкому партiї.

Протоколи звiтно-виборних, загальних зборiв, конференцiй, 
пленумiв, засiдань  бюро, анкети делегатiв конференцiй, протоколи зборiв 
партiйно-господарського активу, довiдки про економiчний стан району, 
хiд підписки на займ та лотерею, заготiвлю лiсу, виконання державних 
поставок сiльськогосподарської продукцiї, дiяльнiсть ОУН (1944-1947 
рр.) та порушення законностi, листування з обкомом партiї про роботу 
промисловостi, спорудження дорiг, мостiв, проведення посiвної та 
жнивної кампанiй, звiти промис-лових пiдприємств про виконання 
виробничих планiв, листування за заявами i скаргами громадян (1952 
р.), iнформацiї вiддiлiв райкому партiї про виконання постанов бюро, 
документи урочистих  зборiв.

Плани роботи органiзацiйно-iнструкторського вiддiлу, iнформацiї 
про виконання рiшень обкому партiї, протоколи первиннх партiйних 
органiзацiй, довiдка про роботу райкому комсомолу (1945 р.), листування 
з обкомом партiї про органiзацiйну та масово-полiтичну роботу в 
партiйних, профспiлкових та комсомольських органiзацiях, звiти, 
iнфрормацiї про полiтичну роботу з виборцями.

Статистичнi звiти про  рух  членів партії та чисельнiсть  районної 
партiйної органiзацiї.

Листування з обкомом партiї про масово-полiтичну роботу, збiр 
документiв з iсторiї Великої Вiтчизняної вiйни, довiдки про роботу 
культурно-освiтнiх установ, районної газети.

Листування з обкомом партiї про пiдготовку, добiр i розстановку 
керiвних партiйних кадрiв, звiти i довiдки про стан полiтичної освiти, 
пропаганди, преси, науки i освiти тощо, довiдки про релiгiйний стан, 
роботу  шкiл партiйно-господарського активу, народних унiверситетiв.

Звiт про роботу вiйськового вiддiлу, органiв державного забезпечення 
вiйськовослужбовцiв та їх родин, листування з органами соцiального 
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забезпечення щодо допомоги  iнвалiдам вiйни, райвійськкоматом - про 
мобiлiзацiю до Червоної Армiї, довiдка про роботу фiзкультурного 
товариства та ДТСАвіахіму (1944-1945 рр.), листування з обкомом партiї 
про роботу комітету Червоного Хреста, ДТСавіахіму, взяття на облiк 
партизанів Великої Вiтчизняної вiйни.

Плани роботи, звiти вiддiлу роботи серед жінок про роботу, 
протоколи зборiв жiнок, акти перевiрки дитячих садкiв (1946 р.), 
торгiвельних i харчових пiдприємств, статистичнi данi про кiлькiсть 
жiнок, залучених до суспiльного виробництва (1948 р.).

Штатнi розписи, кошториси витрат, фiнансовi звiти.
Довiдки, iнформацiї промислово-транспортного вiддiлу, первинних 

партiйних органiзацiй про роботу промислових, транспортних, 
будiвельних пiдприємств, технiчне переобладнання, упровадження 
прогресивних форм органiзацiї та оплати працi.

Соцiалiстичнi договори колгоспiв, довiдки про стан сiльського 
господарства.

Плани роботи партiйної комiсiї, довiдки партiйної комiсiї, 
первинних партiйних органiзацiй, пiдприємств про змiцнення партiйної 
та державної дисциплiни, розгляд персональних справ комунiстiв. 

Протоколи партiйних зборiв, засiдань бюро первинної партiйної 
органiзацiї апарату райкому партії.

Добiрка газети «Ватра» за 1991 р.

Опис 01: 1940-1941,1944-1945 рр.;  Опис 02: 1946 р.;
Опис 04: 1947 р.; Опис 06: 1948 р.; Опис 07: 1949 р.;
Опис 08: 1950 р.; Опис 09: 1951 р.; Опис 10: 1952 р.;
Опис 11: 1953 р.; Опис 13: 1954 р.; Опис 14: 1955 р.;
Опис 15: 1956 р.; Опис 17: 1957 р.; Опис 19: 1958 р.;
Опис 20: 1959 р.; Опис 22: 1960 р.; Опис 25: 1961 р.;
Опис 24: первиннi партiйнi органiзацiї; Опис 26: 1962 р.;
Опис 27: 1967 р.; Опис 28: 1968 р.; Опис 29: 1969 р.;
Опис 30: 1970 р.; Опис 31: 1971 р.; Опис 32: 1972-1978 
рр.;
Опис 34: 1979-1981 рр.; Опис 36: 1982 р.; Опис 38: 1983 р.;
Опис 40: 1984 р.; Опис 42: 1985 р.; Опис 44: 1986 р.;
Опис 46: 1987-1991 рр.

Мостиський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1962, 1966-1991 рр.
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ф. П-5013, 1940-1941, 1944-1962, 1966-1991 рр., 4422 спр., описи.

Створений у груднi 1939 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р., лiквiдований у груднi 
1962 р. пiсля лiквiдацiї Мостиського району. Вдруге вiдновлений у груднi 1966 р. пiсля 
вiдновлення Мостиського району. Лiквiдований у серпнi 1991 р. пiсля призупинення 
дiяльностi КПУ.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських органiзацiй, 
органiзацiйний вiддiл, вiддiл органiзацiйно-партiйної роботи), сектор 
партiйної статистики та єдиного партiйного квитка (сектор партiйного 
облiку), вiддiл пропаганди i агiтацiї, вiйськовий  вiддiл, вiддiл кадрiв, 
вiддiл роботи серед жінок, сiльськогосподарський вiддiл, фiнансовий 
вiддiл, партiйна комiсiя, первинна партiйна органiзацiя райкому партiї, 
редакцiя газети «Прогрес».

Протоколи звiтно-виборних, загальних зборiв, конференцiй, 
пленумiв, засiдань бюро, анкети делегатiв конферецiй, протоколи 
зборiв партiйно-господарського активу, документи про роботу суду 
i прокуратури, матерiали перевiрки благонадiйностi осiб, матерiли 
комiсiї з визначення збиткiв, завданих району нiмецько-фашистською 
окупацiєю, доповiднi записки, рапорти, інформації начальникiв районних 
вiддiлiв державної безпеки, мiлiцiї про дiяльнiсь ОУН та порушення 
законностi вiдповiдальними працiвниками району (1947 р.), iнформацiї 
в обком партiї про розвиток народного господарства району, боротьбу iз 
злочиннiстю, пiдвищення полiтичної пильностi при охоронi державного 
кордону, вiйськово-патрiотичне виховання молодi та її пiдготовку до 
служби у збройних силах, розвиток соцiалiстичного змагання, добiр i 
розтановку кадрiв, контрпропагандистську роботу, довiдки про роботу 
з листами i заявами громадян.

Довiки про роботу органiзацiйно-iнструкторського вiддiлу, 
протоколи зборiв первинних партiйних органiзацiй (1944-1945), 
доповiднi записки про роботу пiдприємств, райкому комсомолу, стан 
сiльського господарства, профспiлкової роботи, протоколи засiдання 
ревiзiйної комiсiї, листування з обкомом партiї, первинними партiйними 
органiзацiями про органiзацiйно-партiйну та партiйно-полiтичну  
роботу в районi, iнформацiї про виконання постанов обкому партiї 
про органiзацiйно-партiйну роботу та керiвництво господарською 
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дiяльнiстю.
Статистичнi звiти про рух членів партії та чисельність районної 

партiйної органiзацiї, листування з партiйними органiзацiями про взяття 
на облiк, зняття з партійного облiку комунiстiв.

Документи про роботу вiддiлу пропаганди i агiтацiї, вiтальнi 
телеграми членам урядiв СРСР та УРСР, резолюцiї зборiв селян району, 
лист М. С. Хрущову (1944 р.), листування з обкомом партiї про роботу 
партiйних, полiтичних шкiл, стан агiтацiйно-пропагандистської, 
культосвiтньої роботи, листування з обласними органiзацiями про 
стан кiнофiкацiї, пропаганди i оборонної роботи, вiдомостi, до-повiднi 
записки, iнформацiї про культурно-масову, полiтичну робо-ту, роботу 
агiтацiйних колективiв, лекторських груп, мiсцевої преси.

Документи вiйськово-оборонної роботи (1945 р.), довiдки про стан 
вiйськової справи, довідки, акти про розмiнування територiї району, 
збiр трофейної зброї (1946 р.), листування з обкомом партiї та обласною 
радоюю ДТСАвіахiму про роботу добровiльних вiйськово-оборонних 
та вiйськово-спортивних товариств, звiти про оборонно-масову та 
фiзкультурну роботу.

Списки номенклатурних працiвникiв райкому партiї, довiдки про 
переселення польського населення  (1946 р.), звiти про роботу вiддiлу 
кадрiв.

Протоколи зборiв жiнок-активiсток, жiночих рад, довiдки про 
роботу серед жiнок.

Звiти та  iнформацiї про роботу сiльськогосподарського вiддiлу, 
документи про порушення статуту сiльськогосподарських артiлей 
(колгоспiв), довiдки про роботу колгоспiв.

Кошториси, штатнi розписи, рiчнi фiнансовi звiти, акти ревiзiйної 
комiсiї.

Плани роботи партiйної комiсiї.
Протоколи зборiв, засiдань бюро первинної партiйної органiзацiї 

апарату райкому партії (1982-1991 рр.).
Документи про реєстрацiю редакцiї «Прогрес» та редакцiї 

радiомовлення (1990-1991 рр.), добiрка газети за 1991 р.
Опис 01: 1939-1941,1944-1945 рр.;  Опис 02: 1946 р.;
Опис 03: 1947 р.; Опис 04: 1948 р.; Опис 05: 1949 р.;
Опис 06: 1950 р.; Опис 07: 1951 р.; Опис 08: 1952 р.;
Опис 09: 1953 р.; Опис 10: 1954 р.; Опис 12: 1955 р.;
Опис 14: 1956 р.; Опис 16: 1957 р.; Опис 18: 1958 р.;
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Опис 19: справи первинних партiйних органiзацiй. Опис 20: 1959-1961 
рр.;
Опис 20: 1961-1962 рр.; Опис 25: 1966-1967 рр.; Опис 26: 1968 р.;
Опис 27: 1969 р.; Опис 28: 1970 р.; Опис 29: 1971 р.;
Опис 30: 1972 р.; Опис 31: 1973 р.; Опис 32: 1974 р.;
Опис 33: 1975-1976 рр.; Опис 34: 1977 р.; Опис 36: 1978 р.;
Опис 38: 1979-1981 рр.; Опис 40: 1982-1984 рр.; Опис 42: 1985 р.;
Опис 45: 1986 р.; Опис 47: 1987 р.; Опис 48: 1988 р.;
Опис 51: 1989-1991 рр.

Немирiвський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1957 рр.

ф. П-31, 1944-1957 рр., 778 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у жовтнi 1944 р., лiквiдований у травнi 
1957 р. пiсля лiквiдацiї Немирiвського району, територiя якого вiдiйшла до Рава-Руського 
району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї, плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 
Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв у первинних партiйних органiзацiях.

 Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 03: 1949-1950 рр.; Опис 04: 1951 р.;
 Опис 05: 1950-1953 рр.; Опис 07: 1954-1957 рр.;
 Опис 12: справи первинних партiйних органiзацiй.

Нестеровський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1962, 1965-1991 рр. У 1940-1941, 
1944-1951 рр. - Жовківський райком КП(б)У. У 1952-1962 рр. - 
Нестеровський райком КП(б)У-КПУ.
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ф. П-10, 1944-1962, 1965-1990 рр., 5841 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р . У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у травнi 1944 р. У груднi                 1951 
р. у зв’язку iз змiною назви району був перейменований на Нестеровський районний 
комiтет КПУ (КП(б)У). Лiквiдований у груднi 1962 р. пiсля лiквiдацiї Нестеровського 
району. Вдруге вiдновлений у сiчнi 1965 р. пiсля вiдновлення Нестеровського району. 
Лiквiдований у серпнi 1991 р. пiсля призупинення дiяльностi КПУ.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(вiддiл партiйних, профспiлкових i комсомольських органiзацiй, 
органiзацiйний вiддiл, вiддiл органiзацiйно-партiйної роботи), сектор 
партiйної статистики та єдиного партiйного квитка (сектор облiку), 
вiддiл пропаганди i агiтацiї (iдеологiчний вiддiл), вiйськовий вiддiл, 
вiддiл роботи серед жiнок, промислово-транспортний вiддiл, вiддiл 
сiльського господарства, бухгалтерiя, первинна партiйна органiзацiя 
апарату райкому партiї, партiйна комiсiя, ревiзiйна комiсiя.

Протоколи загальних зборiв, конференцiй, пленумiв, засiдань бюро. 
Анкети делегатiв конференцiй. 

Протоколи зборів партiйно-господарського (радянського) активу, 
урочистих зборiв трудящих, присвячених ювiлейним датам, iнформацiї 
уповноважених райкому партiї про проведення загальних зборiв селян 
в селах району (1944 р.), довiдки, вiдомостi, iнформацiї, звiти про 
виконання планiв будiвельних робiт, державних поставок хлiба та 
iнших сiльськогосподарських продуктiв колгоспами i одноосiбними 
селянськими господарствами, роботу пiдприємств i органiзацiй, 
пiдготовку i проведення весняної сiвби, осiннього збирання врожаю, 
доповiднi записки про стан сiльського господарства i тваринництва, 
договори про соцiалiстичне змагання робiтникiв i службовцiв 
пiдприємств i органiзацiй району, списки «куркульських» господарств 
(1947-1948 рр.). Листування за заявами i скаргами громадян (1952 р.). 
Iнформацiї про виконання постанов ЦК КПРС та обкому партiї.

Протоколи зборiв первинної партiйної органiзацiї районного вiддiлу 
державної безпеки (1945 р.), довiдки, iнформацiї про стан органiзацiйно-
партiйної роботи, хiд звiтно-виборних зборiв у первинних партiйних 
органiзацiях, списки членів районної комсомольської органiзацiї (1948 
р.), листування з районним вiйськовим комiсарiатом про роботу з 
допризовною молоддю, листування з вищими учбовими закладами про 
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перевiрку полiтичної благонадiйностi i соцiальне походження студентiв, 
iнформацiї про виконання рiшень райкому партiї, обмiн партiйних квиткiв                 
(1974 р.),  роботу партiйної комiсiї, Рад депутатiв трудящих.

Статистичнi звiти, довiдки про чисельний склад та рух комунiстiв, 
iнформацiї про вступ до партiї мiсцевого населення (1948 р.), постанови 
про створення i лiквiдацiю первинних партiйних органiзацiй. Заяви 
комунiстiв про припининня членства в партiї та витяги з протоколiв 
партiйних зборiв  щодо розгляду цих заяв        (1990-1991 рр.)

Звiти про стан пропагандистської i агiтацiйної роботи, iнформацiї 
i звiти агiтацiйних колективiв, лекторської групи, вiддiлу поширення 
полiтичних i наукових знань, сiльського лекторiю, кiнотеатру, шкiл, 
лiкувальних закладiв про стан атеїстичного виховання трудящих.

Довiдки та iнформацiї про укомплектованнiсть кадрами установ i 
органiзацiй району, статистичнi звiти про чисельнiсть i склад керiвних 
працiвникiв партiйного апарату та голiв колгоспiв.

Плани, довiдки про роботу вiйськового вiддiлу, листування з 
районними вiддiлами державної безпеки, мiлiцiї про боротьбу із  
злочиннiстю, ОУН-УПА (1944-1946 рр.), звiти про роботу районного 
вiддiлу з фiзичної культури i спорту, ради  ДТСАвiахiму, товариства 
Червоного Хреста.

Плани, довiдки про роботу вiддiлу роботи серед жінок, протоколи 
загальних зборiв жiнок пiдприємств, органiзацiй i установ району.

Iнформацiї, довiдки промислово-транспортного вiддiлу про 
виконання соцiалiстичних зобов’язань, побутове обслуговування 
населення, забезпечення народного господарства паливом, електричною 
i тепловою енергiєю, економне витрачання ма-терiальних i паливних 
ресурсiв, розвиток виробництва i покращення якостi товарiв масового 
попиту, виконання планiв здавання кольорових i чорних металiв, 
використання залiзничного транспорту.

Довiдки про роботу щодо органiзацiйно-господарського змiцнення 
колгоспiв (1949 р.), виконання планiв заготiвлi лiсу. Вiдомостi, плани 
роботи та iншi документи Жовкiвської МТС.

Кошториси, фiнансовi звiти.
Плани роботи, iнформацiї, довiдки партiйної комiсiї про роботу 

партiйних органiзацiй щодо пiдвищення вiдповiдальностi кому-нiстiв, 
боротьбу з приписками, пияцтвом, виконання планiв соцiально-
культурного розвитку трудових колективiв.
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Протоколи засiдань, акти ревiзiйної комiсiї.
Протоколи загальних зборiв, засiдань бюро первинної партiйної 

органiзацiї апарату райкому партiї.
Добiрка газети «Нове життя» (1990-1991 рр.). 

  Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 02: 1949-1950 рр.; Опис 03: 1951 р.;
  Опис 04: 1952 р.; Опис 05: 1953 р.; Опис 06: 1954 р.;
  Опис 07: 1955 р.; Опис 08: 1956 р.; Опис 09: 1957 р.;
  Опис 11: 1958 р.; Опис 12: справи первинних партiйних оргазацiй.
  Опис 13: 1959 р.; Опис 15: 1960 р.; Опис 18: 1961 р.;
  Опис 19: 1962 р.; Опис 20: 1965 р.; Опис 21: 1966-1967 
рр.;
  Опис 22: 1968 р.; Опис 23: 1969 р.; Опис 24: 1970 р.;
  Опис 25: 1971 р.; Опис 26(„окрема папка”): 1970, 1971, 1973 рр.;
  Опис 27: 1972 р. Опис 28: 1973 р.; Опис 30: 1974 р.;
  Опис 31: 1975-1976 рр.; Опис 29(„окрема папка”): 1971-1974 рр.;
  Опис 32: 1977 р.; Опис 35: 1978 р.; Опис 36: 1979-1981 
рр.;
  Опис 38: 1982-1984 рр.; Опис 40: 1985 р.; Опис 42: 1986 р.;
  Опис 44: 1987 р.; Опис 46: 1988 р.; Опис 48: 1989-1991 рр.

Нижанковицький районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1945-1959 рр.

ф. П-5245, 1945-1959 рр., 952 спр., описи.

Створений у березнi 1945 р. на частинi територiї колишнього Пере-мишльського 
району, що залишилась в межах Української РСР (див. ф. П-5018). Лiквiдований у 
вереснi 1959 р. пiсля лiквiдацiї Нижанковицького району, територiя якого вiдiйшла до 
Добромильського району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї, плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 
Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв у первинних партiйних органiзацiях.



66

Опис 01: 1945-1946 рр.; Опис 02: 1947 р.; Опис 03: 1948 р.;
Опис 05: 1949 р.; Опис 06: 1950 р.; Опис 07: 1951 р.;
Опис 08: 1952 р.; Опис 09: 1953 р.; Опис 10: 1954 р.;
Опис 12: 1955 р.; Опис 14: 1956 р.; Опис 16: 1957 р.;
Опис 18: 1958 р.; Опис 20: 1958 р.;
Опис 22: справи первинних партiйних органiзацiй.

Нижньоустрицький районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У). 1940 -1941, 1944-1951.

ф. П-5017, 1940-1941, 1944-1951 рр., 703 спр.  описи.

Створений 15 сiчня 1940 р. У червні 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної 
вiйни припинив дiяльнiсть, вiдновлений 23 серпня 1944 р., лiквiдований у  1951 р. пiсля 
передачi територiї району Польськiй  Республiцi.

Секретарiат, органiзацiйно-iнструкторський вiддiл, вiддiл агiтацiї 
i пропаганди, вiйськовий вiддiл, вiддiл кадрiв,  вiддiлу роботи серед 
жінок, сектор партiйного облiку i статистики.

Протоколи конференцiй, зборiв, засiдань, довiдки, звiти: про 
нацiоналiзацiю мiсцевої промисловостi (1940-1941 рр.), про висунення 
представників мiсцевого населення  на керiвнi посади (1940-1941, 
1944-1949 рр.), про виступи селян села Рябе проти обмеження у 
землекористуваннi мiсцевого священника (1940 р.), про створення 
первинних партiйних органiзацiй (1940 р.), про початок колективiзацiї 
сiльського господарства та прояви примусу при її проведеннi і внаслідок 
цього — про факт самогубства селянина    (1941 р.), економiчний стан 
колгоспiв пiсля завершення суцiльної колективiзацiї району (1949 р.), про 
мобiлiзацiю до Червоної Армiї (1941, 1944 рр.), про незаконний перехiд 
державного кордону, у тому числi молоддю, яка уникала   мобiлiзацiї 
(1941 р.), про вiдновлення роботи первинних партiйних органiзацiй, 
пiдприємств, установ народно-господарського комплексу району (1944–
1945 рр.), про залучення жiнок до суспiльного виробництва (1944–1945 
рр.), про антирадянську дiяльнiсть пiдроздiлiв ОУН-УПА, створення 
винищувального батальйону для боротьби з ними, акцiю разової 
масової депортацiї громадян, якi були запiдозренi у «бандсприяннi» 
(1947 р.), реакцiю населення на «Звернення Уряду УРСР до населення 
Захiдної України...», вiдмову вiд збройної боротьби у зв’язку з амнiстiєю 
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(1944-1950 рр.), поширення антирадянських листiвок та вивiшуваня 
«нацiоналiстичних» прапорiв (1949 р.), про полiтико-економiчний стан 
району напередоднi переселення, реакцiю селян на переселення у зв’язку 
iз передачею територiї Польщі (1951 р.), про статистику  чисельностi 
партiйної органiзацiї району (1944-1950 рр.), про виключення з членiв 
партiї,  за скоєнi злочини, зловживання службовим становищем, 
накладання стягнень за неправильні морально-побутовi вчинки.

 Опис 01: 1940 р.; Опис 02: 1941 р.; Опис 03: 1944 р.;
 Опис 04: 1945 р.; Опис 05: 1946 р.; Опис 06: 1947 р.;
 Опис 07: 1948 р.; Опис 08: 1949 р.; Опис 09: 1950 р.;
 Опис 10: 1951 р.; Опис 11: справи первинних партiйних органiзацiй. 

Новомилятинський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1944-1959 рр.

ф. П-29, 1944-1958 рр., 869 спр., описи.

Створений у вереснi 1944 р. Лiквiдований у березнi 1959 р. пiсля лiквiдацiї 
Новомилятинського району, територiя якого вiдiйшла до Новояричiвського району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї, плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 
Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних органiзацiях.

 Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 02: 1949-1950 рр.; Опис 06: 1951 р.;
 Опис 07: 1952 р.; Опис 09: 1953 р.; Опис 11: 1955 р.;
 Опис 12: 1954 р.; Опис 16: 1956-1959 рр.;
 Опис 17: справи первинних партiйних органiзацiй.

Новострiлищанський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1959 рр.

ф. П-5016, 1940-1941, 1944-1958 рр., 902 спр., описи.
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Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у жовтнi 1944 р., лiквiдований у березнi 
1959 р. пiсля лiквiдацiї Новострiлищанського  району, територiя якого вiдiйшла до 
Ходорiвського району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань райкому 
партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов обкому 
партiї, плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. Донесення про 
боротьбу з ОУН-УПА (1946 р.).

Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних органiзацiях.

Опис 01: 1940-1941, 1944-1946 рр.; Опис 02: 1947 р.; Опис 03: 1948 р.;
Опис 04: 1949 р.; Опис 05: 1950 р.; Опис 06: 1951 р.;
Опис 07: 1952 р.; Опис 08: 1953 р.; Опис 10: 1954 р.;
Опис 12: 1955 р.; Опис 14: 1956 р.; Опис 16: 1957 р.;
Опис 19: 1958-1959 рр.; О п и с  2 0 :  с п р а в и  п е р в и н н и х  п а рт i й н и х 
органiзацiй.

Новояричiвський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1962 рр.

ф. П-34, 1944-1962 рр., 1275 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у травнi 1944 р., лiквiдований у груднi 
1962 р. пiсля лiквiдацiї Новояричiвського району, територiя якого вiдiйшла до Кам’янка-
Бузького району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
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жiнок, вiддiл кадрiв.
Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань 

райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї, плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 
Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельнiсть партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних ор-ганiзацiях.

 Опис 01: 1944-1947 рр.; Опис 01а: 1947-1950 рр.; Опис 02: 1949-1950 рр.;
 Опис 03: 1951 р.; Опис 03а: 1951 р.; Опис 04: 1952 р.;
 Опис 04а: 1952 р.; Опис 05: 1953 p.; Опис 06: 1954-1956 pp.;
 Опис 07: 1957 p.; Опис 08: 1958 p.; Опис 10: 1959 p.;
 Опис 12: 1960-1961 pp.; Опис 15: 1962 p.;
 Опис 17: справи первинних партiйних органiзацiй.

Олеський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiльшовикiв) 
України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї України 
(КПУ). 1940-1941, 1944-1962 рр.

ф. П-42, 1944, 1949-1962 рр., 1369 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у червнi 1944 р, лiквiдований у груднi 
1962 р. пiсля лiквiдацiї Олеського району, територiя якого вiдiйшла до Бродiвського і 
Золочівського районів.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань райкому 
партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов обкому 
партiї,  плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї.

Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельнiсть партiйної органiзацiї, прове-          
дення звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних органiзацiях. 

 Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 02: 1948-1949 рр.; Опис 03: 1951 р.;
 Опис 04: 1952 р.; Опис 05: 1953 р.; Опис 06: 1954 р.;
 Опис 07: 1955 р.; Опис 08: 1956-1957 рр.; Опис 10: 1958 р.;
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 Опис 11: 1958 р.; Опис 11: 1959 р.; Опис 13: 1960 р.;
 Опис 15: 1961 р.; Опис 17: 1962 р.;
 Опис 19: справи первиннх партiйних органiзацiй.

Перемишлянський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1962, 1965-1991 рр.

ф. П-23, 1944-1962, 1965-1991 рр., 3790 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у жовтнi 1944 р., лiквiдований у груднi 
1962 р.  пiсля лiквiдацiї Перемишлянського району. Вдруге вiдновлений у груднi 1966 
р. Лiквiдований у серпнi 1991р. пiсля призупинення дiяльностi КПУ.

 Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських органiв, вiддiл 
органiзацiйно-партiйної роботи), вiддiл пропаганди i агiтацiї, сектор 
облiку i партiйної статистики, вiддiл кадрiв, вiйськовий вiддiл, вiддiл 
роботи серед жінок, сiльськогосподарський вiддiл, ревiзiйна комiсiя, 
партiйна комiсiя, первинна партiйна органiзацiя апарату райкому 
партiї.

Протоколи районних партiйних зборiв, партiйно-госпо-дарського 
активу, конференцiй, пленумiв, засiдань бюро райкому партiї. Анкети 
делегатiв. Доповiднi записки про виконання постанов обкому партiї. 

Листування з обкомом партiї, установами, пiдприємствами та 
органiзацiями району про вiдновлення народного господарства та iнших 
органiзацiйно-господарських питань (1944-1945 p.), роботу промислових 
пiдприємств, стан розвитку сiльського господарства, виконання планiв 
заготiвлi сiльськогосподарської продукцiї, лiсу. Доповiднi записки, звiти, 
статистичнi вiдомостi про боротьбу з пiдроздiлами ОУН-УПА (1944-1945 
рр.). Листування з прокуратурою про стан законностi в районi. 

Матерiали урочистих зборiв, присвяченних вiдзначенню свят та 
ювiлейних дат.

Довiдки про роботу вiддiлу партiйних, профспiлкових та 
комсомольських органiв, реалiзацiю пропозицiй комунiстiв, керiвництво 
комсомолом, листування з адмiнiстративними органами, районними 
установами i органiзацiями щодо спец-перевiрки кадрiв, iнформацiї про 
звiтнi, звiтно-виборнi збори, конференцiї, роботу комiсiї з органiзацiйно-
партiйної роботи.

Iнформацiї про стан агiтацiйно-пропагандистської роботи, роботу 
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культосвiтнiх закладiв, районної газети, пропагандистiв.
Статистичнi звiти про  рух членів партії та чисельнiсть районної 

партiйної органiзацiї.
Iнформацiї про хiд мобiлiзацiї, надання допомоги родинам 

фронтовикiв (1944 р.), роботу районного комiтету Червоного Хреста, 
оборонно-спортивних товариств.

Протоколи зборiв жінок. 
Iнформацiї про роботу сiльськогосподарського вiддiлу, виконання 

плану заходів органiзацiйного змiцнення колгоспiв     (1949 p.), довiдки 
про роботу МТС, розвиток тваринництва, стан соцiалiстичного змагання 
у сiльському господарствi. 

Акти ревiзiйної комiсiї. 
Плани роботи, довiдки партiйної комiсiї про дотримання виробничої 

дисциплiни та фiнансово-господарську дiяльнiсть на пiдприємствах 
району. 

Протоколи зборiв, засiдань бюро первинної партiйної орга-нiзацiї 
апарату райкому партiї (1945, 1982-1991 рр.).

  Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 02: 1949-1950 рр.; Опис 03: 1951 р.;
  Опис 04: 1952 р.; Опис 05: 1953 р.; Опис 06: 1954 р.;
 Опис 07: 1955 р.; Опис 08: 1956 р.; Опис 09: 1957 р.;
  Опис 11: 1958 р.; Опис 13: 1959 р.; Опис 15: 1960 р.;
  Опис 17: справи первинних партiйних органiзацiй; Опис 18: 1961 р.;
  Опис 19: 1962 р.; Опис 21: 1965 р.; Опис 22: 1966 р.;
 Опис 23: 1967 р.; Опис 24: 1968 р.; Опис 25: 1969 р.;
  Опис 26: 1970 р.; Опис 27: 1971 р.; Опис 28: 1972 р.;
  Опис 29: 1973-1978 рр.; Опис 31: 1979-1981 рр.; Опис 33: 1982 р.;
  Опис 35: 1983 р.; Опис 37: 1984 р.; Опис 39: 1985 р.;
  Опис 41: 1986-1991 рр.

Пiдбузький районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1959 рр.

ф. П-5019, 1940-1944, 1944-1959 рр., 1162 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р., лiквiдований у травнi 
1959 р. пiсля лiквiдацiї Пiдбузького району, територiя якого вiдiйшла до Дрогобицького 
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району. 

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань бюро 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 
Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних органiзацiях.

Опис 01: 1940-1941, 1944-1946 рр.; Опис 02: 1947 р.; Опис 04: 1948 р.;
Опис 07: 1949 р.; Опис 08: 1950 р.; Опис 09: 1950 р.;
Опис 10: 1951 р.; Опис 11: 1952 р.; Опис 12: 1953 р.;
Опис 14: 1954 р.; Опис 16: 1955 р.; Опис 18: 1956 р.;
Опис 20: 1957-1958 рр.; Опис 22: 1959 р.;
Опис 24: справи первиннх партiйних органiзацiй.

Пiдкамiнський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1959 рр.

ф. П-41, 1944-1959 рр., 772 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у травнi 1944 р., лiквiдований у травнi 
1959 р. пiсля лiквiдацiї Пiдкамiнського району, територiя якого вiдiйшла до Бродiвського 
району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди і агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань бюро 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї, плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 
Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.
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Статистичнi звiти про чисельнiсть партiйної органiзацiї, прове-         
дення звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних органiзацiях.

Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 03: 1949-1950 рр.; Опис 04: 1951 р.;
Опис 06: 1952 р.; Опис 09: 1953 р.; Опис 11: 1954 р.;
Опис 13: 1955 р.; Опис 16: 1956 р.; Опис 17: 1957-1958 рр.;
Опис 18: 1959 р.; Опис 18: справи первинних партiйних партiйних 
органiзацiй.

Поморянський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1959 рр.

ф. П-37, 1944-1958 рр., 898 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у червнi 1944 р., лiквiдований у травнi 1959 
р. пiсля лiквiдацiї Поморянського району, територiя якого вiдiйшла до Золочiвського 
району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засi-                дань 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про вико-        нання 
постанов обкому партiї, плани та звiти про роботу вiд-             дiлiв 
райкому партiї. Листування з установами та органiза-                цiями 
району про виконання народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних органiзацiях.

Опис 01: 1944-1946 рр.; Опис 02: 1948-1951 рр.; Опис 04: 1947 р.;
Опис 06: 1948 р.; Опис 08: 1949 р.; Опис 09: 1950 р.;
Опис 12: 1951 р.; Опис 13: 1952 р.; Опис 15: 1953 р.;
Опис 16: 1954 р.; Опис 19: 1955 р.; Опис 20: 1956 р.;
Опис 23: 1957 р.; Опис 24: 1958 р.;
Опис 26: справи первинних партiйних орнанiзацiй.

Пустомитiвський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстич-            
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ної партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1962, 1965-1991 рр.              
1940-1941, 1944 - листопад 1946 рр. - Сокiльницький районний        
комiтет КП(б)У, з грудня 1946 р. - Пустомитiвський районний комiтет 
КПУ (КП(б)У).

ф. П-36, 1944-1962, 1965-1991 рр., 4516 спр., описи.
Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 

тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р. У листопадi 1946 р. у 
зв’язку iз перейменуванням Сокiльницького району на Пустомитiвський Сокiльницький 
районний комiтет КП(б)У перейменовано на Пустомитiвський районний комiтет КПУ 
(КП(б)У). Ліквідований у грудні 1962 р. Вдруге відновлений у грудні 1964 р. Лiквiдований 
у серпнi 1991р. пiсля призупинення дiяльностi              КПУ.

Бюро (секретарiат, загальний вiддiл), сектор партiйної статистики та 
єдиного партiйного квитка, органiзацiйно-iнструкторський вiддiл (вiддiл 
партiйних, профспiлкових та комсомольських органiв, органiзацiйний 
вiддiл), вiддiл кадрiв,      вiддiл пропаганди i агiтацiї, вiддiл роботи серед 
жінок, сiльсько-господарський вiддiл, партiйна комiсiя, ревiзiйна комiсiя, 
первинна партiйна органiзацiя апарату райкому партiї. 

Протоколи загальних районних партiйних зборiв, конференцiй, 
пленумiв, засiдань бюро райкому партiї. Анкети делегатiв конференцiй. 
Доповiднi записки про виконання постанов обкому партiї. Вiдомостi, 
зведення про виконання планів сiвби та хлiбо-здачi, iнших держпоставок. 
Iнформацiї про стан промисло-               востi, промислової кооперацiї, 
торгiвлi, сiльського господарства, роботу МТС, хiд колективiзацiї. 
Доповiднi записки та подання прокурора, вiддiлу мiлiцiї про стан 
дотримання законностi в         районi.

Статистичнi звiти про  рух членів партії та чисельність районної  
партійної органiзацiї.

Плани роботи вiддiлу пропаганди i агiтацiї. Iнформацiї про роботу 
мережi партiйної освiти, агiтацiйних колективiв.

Довiдки про укомплектування керiвними працiвниками партiйних, 
радянських та господарських органiзацiй. Звiти про роботу вiддiлу 
роботи серед жінок, протоколи загальних зборiв жiнок, засiдань жiночих 
рад.

Плани роботи партiйної комiсiї. Довiдки про змiцнення партiйної 
та державної дисциплiни. Протоколи засiдань, акти ревiзiйної комiсiї. 

Протоколи загальних зборiв, засiдань бюро первинної партiйної 



75

органiзацiї апарату райкому партiї. 
Опис 01: 1944-1946 рр.; Опис 02: 1947 р.; Опис 03: 1948 р.;
Опис 04: 1949 р.; Опис 05: 1950 р.; Опис 06: 1951 р.;
Опис 07: 1952 р.; Опис 08: 1953 р.; Опис 09: 1954 р.;
Опис 10: 1955 р.; Опис 11: 1956-1957 рр.; Опис 12: 1958 р.;
Опис 14: 1959 р.; Опис 16: 1960-1961 рр.;
Опис 17: справи первинних партiйних органiзацiй; Опис 20: 1962 р.;
Опис 21: 1965 р.; Опис 22: 1966 р.; Опис 23: 1967 р.;
Опис 24: 1968 р.; Опис 25: 1969 р.; Опис 26: 1970 р.;
Опис 27: 1971 р.; Опис 28: 1972-1975 рр.; Опис 28: 1976-1978 рр.;
Опис 32: 1979-1981 рр.; Опис 34: 1982 р.; Опис 36: 1983 р.;
Опис 38: 1984 р.; Опис 40: 1985 р.; Опис 42: 1986 р.;
Опис 44: 1987-1991 рр.

Рава-Руський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з  жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1962 рр.

ф. П-32, 1944-1962 рр., 1620 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у червнi 1944 р., лiквiдований     у груднi 
1962 р. пiсля лiквiдацiї Рава-Руського району, територiя якого вiдiйшла    до Яворiвского  
району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди та агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань бюро 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. Довiдки 
про виконання рiшення Полiтбюро ЦК КП(б)У про лiквiдацiю ОУН-
УПА (1945 p.).

Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельнiсть партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних органiзацiях.
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 Опис 01: 1944-1948 pp.; Опис 02: 1949-1950 pp.; Опис 03: 1951 p.;
 Опис 04: 1952 p.; Опис 05: 1953-1954 pp.; Опис 06: 1955-1957 pp.;
 Опис 08: 1958 p.; Опис 09: 1959 p.; Опис 11: 1960 p.;
 Опис 13: 1961 p.; Опис 15: 1962 p.;
 Опис 15: справи первинних партiйних органiзацiй.

Радехiвський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1962, 1965-1991 рр.

ф. П-46, 1944-1962, 1965-1991 рр., 4439 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений     у червнi 1944 р., лiквiдований у груднi 
1962 р. пiсля лiквiдацiї Радехiвського району. Вдруге вiдновлений у            груднi 1966 
р. Лiквiдований у серпнi 1991 р. пiсля призупинення дiяльностi    КПУ.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських органiзацій, 
вiддiл органiзацiйно-партiйної роботи, органiзацiйний вiддiл), сектор 
партiйної статистики та єдиного партквитка, вiддiл про-паганди  агiтацiї 
(iдеологiчний вiддiл), вiддiл кадрiв, вiйськовий вiд-дiл, вiддiл роботи 
серед жінок, сiльськогосподарський вiддiл, партiй-на комiсiя, ревiзiйна 
комiсiя, контрольна комiсiя, первинна партiй-            на органiзацiя 
апарату райкому партiї, редакцiя газети «Нова зоря».

Протоколи районних партiйних зборiв, конференцiй, пленумiв, 
засiдань бюро райкому партiї. Анкети делегатiв конференцiй. Листування 
з обкомом партiї, установами району про роботу промислових, 
комунальних, сiльськогосподарських пiдприємств, машино-тракторних 
станцiй, бригад комунiстичної працi, добровiльних народних дружин 
(ДНД) (1959 p.). 

Iнформацiї в обком партiї про добiр та розстановку кадрiв, участь 
партiйних органiзацiй району у культурному будiвництвi, роботу 
добровiльних оборонно-спортивних товариств, стан полiтичної освiти, 
роботу лекторiв та пропагандистiв, контрпропагандистську роботу, 
використання культових споруд, боротьбу з алкоголiзмом тощо. 

Доповiдна записка про наслiдки перевiрки роботи Радехiвської 
геолого-розвiдувальної партiї (ГРП). 

Протоколи урочистих зборiв на вiдзначення державних свят та 
ювiлейних дат. 
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Листування за  заявами i скаргами громадян. Заяви комунiстiв про 
припинення членства у парiiї (1990-1991 pp.) Списки осiб, якi протягом 
1944-1952 рр. загинули у боротьбі з ОУН-УПА (1990 р.).

Доповiднi записки про роботу органiзацiйно-iнструкторського 
вiддiлу, довiдки, iнформацiї органiзацiйно-партiйної комiсiї про роботу 
партiйних груп при мiсцевих органах влади, громадських органiзацiй 
колгоспiв, стан дотримання законностi в колгоспах та установах 
району.

Статистичнi звiти про рух членів партії та  чисельнiсть районної 
партiйної органiзацiї.

Листування з обкомом партiї про стан пропаганди i агiтацiї, роботу 
закладiв культури i освiти району, редакцiї газети «Зоря комунiзму», 
звiти та iнформацiї про роботу вiддiлу пропаганди i агiтацiї, вiйськово-
патрiотичне виховання молодi, роботу шкiл наукового комунiзму.

Листування з обласними та районними установами про 
працевлаштування, розшук громадян, довiдки на працiвникiв райкому 
партiї (1945 p.), скерування партiйно-господарського активу на 
навчання.

Листування з обкомом партiї про роботу вiйськового вiддiлу, 
довiдки, донесення суду та районної прокуратури про стан дотримання 
законностi в районi.

Плани, звiти  вiддiлу роботи серед жінок. Протоколи  нарад та 
зборів жінок.

Iнформацiї про роботу сiльськогосподарського вiддiлу. Матерiали 
засiдань технiко-економiчної ради з координацiї упровадження 
Комплексної системи управлiння якiстю продук-         цiї. Матерiали 
проведення Дня ефективностi та якостi в ра-                  йонi. Протоколи 
засiдань ради сприяння науково-технiчному прогресу.

Плани роботи партiйної комiсiї, довiдки про стан дотримання 
державної дисциплiни в установах району. 

Протоколи засiдань та акти ревiзiйної комiсiї (1979-1991 рp.).
Протоколи пленуму та засiдань президiї контрольної комiсiї (1991 

p.).
Протоколи зборiв, засiдань бюро первинної партiйної органiзацiї 

апарату райкому партiї.
Добiрка газети «Нова зоря» за 1990-1991 рр.

 Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 02: 1949-1950 рр.; Опис 03: 1951 р.;
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 Опис 04: 1952 р.; Опис 05: 1953 р.; Опис 06: 1954 р.;
 Опис 07: 1955 р.; Опис 08: 1956 р.; Опис 09: 1957 р.;
 Опис 12: 1958 р.; Опис 13: справи первинних партiйних органiзацiй;
 Опис 14: 1959 р.; Опис 15: 1960 р.; Опис 16: 1961 р.;
 Опис 18: 1962 р.; Опис 19: 1965 р.; Опис 20: 1966 р.;
 Опис 21: 1967 р.; Опис 22: 1967-1968 рр.; Опис 23: 1969 р.;
 Опис 24: 1970 р.; Опис 25: 1971 р.; Опис 26: 1972 р.;
 Опис 27: 1973-1978 рр.; Опис 29: 1979-1981 рр.; Опис 31: 1982 р.;
 Опис 33: 1983 р.; Опис 35: 1984 р.; Опис 37: 1985 р.;
 Опис 39: 1986 р.; Опис 41: 1987-1989 рр.; Опис 41: 1988-1991 рр.

Рудкiвський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1962 рр.

ф. П-5020, 1940-1941,1944-1962 рр., 2182 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р., лiквiдований у груднi 
1962 р. пiсля лiквiдацiї Рудкiвського району,  територiя якого вiдiйшла до Городоцького 
району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань райкому 
партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов обкому 
партiї, плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї.

Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв у первинних партiйних органiзацiях. 
Опис 01: 1940-1941, 1944-1946 pp.; Опис 02: 1947 p.; Опис 04: 1948 p.;
Опис 06: 1949 p.; Опис 07: 1950 p.; Опис 08: 1951 p.;
Опис 09: 1952 p.; Опис 10: 1953 p.; Опис 12: 1954 p.;
Опис 14: 1955 p.; Опис 16: 1956 p.; Опис 18: 1957 p.;
Опис 20: 1958 p.; Опис 23: 1959 p.; Опис 25: 1960 p.;
Опис 27: 1961 p.; Опис 29: 1962 p.;
Опис 30: справи первинних партiйних органiзацiй.

Самбiрський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
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шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1957 рр.

ф. П-5027, 1940-1941, 1944-1957 рр., 1123 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної 
вiйни тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р. У груднi 1957 р. 
об’єднаний iз Самбiрським мiським партiйним комiтетом.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань бюро 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї.

Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних органiзацiях.

Списки родин, якi пiдлягали депортацii (1947 p.).

Опис 01: 1940-1941, 1944-1945 pp.; Опис 02: 1946 p.; Опис 04: 1947 p.;
Опис 05: 1948 p.; Опис 07: 1949 p.; Опис 11: 1950 p.;
Опис 12: 1951 p.; Опис 13: 1952 p.; Опис 14: 1953 p.;
Опис 16: 1954 p.; Опис 18: 1955 p.; Опис 20: 1956 p.;
Опис 23: 1957 p.

Сколiвський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1962, 1966-1991 рр.

ф. П-5024, 1940-1941, 1944-1962, 1967-1991 рр., 4531 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р., лiквiдований у груднi 
1962 р. пiсля лiквiдацiї Сколiвського району.  Bдруге вiдновлений у груднi 1966 р. пiсля 
вiдновлення Сколiвського району. Лiквiдований у серпнi 1991 р. пiсля призупинення 
дiяльностi КПУ.

Бюро (секретарiат, загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський 
вiддiл (органiзацiйний вiддiл, вiддiл партiйних, профспiлкових та 
комсомольських органiзацiй), сектор партiйної статистики та єдиного 
партквитка, вiддiл пропаганди i агiтацiї, вiйськовий вiддiл, вiддiл кадрiв,  
сiльськогосподарський вiддiл, вiддiл роботи серед жінок, партiйна 
комiсiя, первинна партiйна органiзацiя апарату райкому партiї, редакцiя 
газети «Радянська Верховина».
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Протоколи партiйних зборiв, зборiв партiйно-господарського 
активу, конференцiй, пленумiв, засiдань бюро райкому партiї. Анкети 
делегатiв партiйних конференцiй. Звiти про боротьбу з пiдроздiлами 
ОУН-УПА (1944-1946 рр.). Листування з ад-мiнiстративно-судовими 
установами району про стан дотримання законностi в районi. Iнформацiї 
загального вiддiлу райкому партiї про виконання райкомом постанов 
обкому партiї. Матерiали урочистих зборiв з вiдзначення державних 
свят та ювiлейних               дат.

Довiдки про роботу комсомольських та профспiлкових 
органiзацiй.

Статистичнi звiти про рух членів партії та чисельнiсть районної 
партiйної органiзацiї, довiдки про проведенi звiтно-виборнi збори в 
первинних партiйних органiзацiях.

Звiти, iнформацiї та вiдомостi про агiтацiйно-пропагандистську 
роботу в районi, роботу шкiл партiйної освiти.

Звiти та донесення в обком партiї про роботу вiйськового вiддiлу, 
довiдки про роботу вiддiлу серед демобiлiзованих вiйськовослужбовцiв 
(1945 p.), вiйськово-фiзкультурну роботу.

Довiдки про чисельнiсть радянських та партiйних кадрiв, що 
прибули в район (1945 p.).

Довiдки про стан сiльськогосподарського виробництва, хiд польових 
робiт в колгоспах.

Протоколи нарад жінок, довiдки про чисельнiсть жiнок, які зайнятi 
у громадському секторi виробництва.

Плани роботи партiйної комiсiї. Довiдки членiв партiйної комiсiї 
про наслiдки перевiрок первинних партiйних органiзацiй.

Протоколи партiйних зборiв, засiдань бюро первинної партiйної 
органiзацiї апарату райкому партії.

Свiдотцтво про реєстрацiю, статут та iншi органiзацiйно-розпорядчi 
документи редакцiї «Радянська Верховина». Добiрка газети за 1991 р.

Опис 01: 1940-1941, 1944-1945 рр.; Опис 02: 1946 р.;  Опис 03: 1947 р.;
Опис 04: 1948 р.; Опис 06: 1949 р.; Опис 11: 1950 р.;
Опис 12: 1951 р.; Опис 13: 1952 р.; Опис 13: 1952 р.;
Опис 14: 1953 р.; Опис 16: 1954 р.; Опис 18: 1955 р.;
Опис 20: 1956 р.; Опис 22: 1957 р.; Опис 28: 1961 р.;
Опис 26: 1959-1960 рр.; Опис 24: справи 
 первинних партiйних органiзацiй;
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Опис 30: 1962 р.; Опис 32: 1966-1967 рр.;
Опис 31(„окрема папка”): 1959-1960 рр.  
 Опис 33: 1966-1968 рр.;
Опис 34: 1969 р.; Опис 35: 1970 р.; Опис 36: 1971 р.;
Опис 37: 1972 р.; Опис 38: 1973-1978 рр.; Опис 40: 1979-1981 рр.;
Опис 42: 1982 р.; Опис 44: 1983 р.; Опис 46: 1984 р.;
Опис 48: 1985 р.; Опис 50: 1986 р.; Опис 52: 1986-1991 рр.

Славський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiльшовикiв) 
України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї України 
(КПУ). 1939-1941, 1944-1959 рр.

ф. П-5021, 1940-1941, 1944-1959 рр., 1095 спр., описи.

Створений у груднi 1939 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у 1944 р., лiквiдований у вереснi 1959 р. 
пiсля лiквiдацiї Славського району, територiя якого вiдiйшла до Сколiвського району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди та агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань бюро 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї, плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 
Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних органiзацiях.

Опис 01: 1940-1941,1944-1945 pp.; Опис 02: 1946 p.; Опис 03: 1946 p.;
Опис 06: 1947 p.; Опис 07: 1948 p.; Опис 08: 1949 p.;
Опис 09: 1950 p.; Опис 10: 1951 p.; Опис 11: 1952 p.;
Опис 12: 1953 p.; Опис 14: 1954 p.; Опис 16: 1955 p.;
Опис 18: 1956 p.; Опис 21: 1957-1958 pp.; Опис 22: 1959 p.

Сокальський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1991 рр.

ф. П-22, 1940, 1944-1962, 1965-1991 рр. 4918 спр., описи.
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Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної 
вiйни тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у червнi 1944 р., лiквiдований у 
серпнi 1991 р. пiсля призупинення дiяльностi КПУ. У 1962-1963 рр. райком партiї був 
реорганiзований у партiйний комiтет Сокальського виробничого колгоспно-радгоспного 
управлiння (див. ф. П-2948).

Бюро (загальний відділ), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл (з 
1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових, комсомольских органiзації), 
вiддiл агiтацiї i пропаганди, промислово-транспортний вiддiл, вiддiл 
сiльского господарства,  вiддiл роботи серед жінок, вiйськовий вiддiл, 
вiддiл кадрiв, сектор партстатистики i єдиного партквитка, партiйна 
комiсiя, бухгалтерiя.

Протоколи районних конференцiй, зборiв, пленумiв, засiдань 
бюро райкому партії, звiти, довiдки, iнформацiї: про створення 
первинних партiйних органiзацiй та затвердження кадрiв (1940 p.); про 
органiзацiйно-партiйну роботу, зокрема проведення звiтно-виборних 
зборiв, створення, об’єднання та лiквiдацiю парт-органiзацiй; про 
розвиток внутрiпартiйної демократiї (1975-               1988 pp.);  про 
удосконалення стилю i форм партiйної роботи (1977-1986 pp.); 
обговорення постанов ЦК КПРС «Про подолання культу особи i його 
наслiдкiв» (1956 p.), «Про антипартiйну групу Маленкова, Кагановича, 
Молотова» (1957 p.); про виконання рiшень з’їздiв КПРС та КПУ; про 
дотримання комунiстами району вимог Статуту партiї (1958-1989 pp.);  
про проведення обмiну партдокументiв (1973-1975 pp.); про полiтичну 
обстановку в трудових колективах, партiйних i громадських органiзацiях 
району (1990 p.); про послаблення виконавчої дисциплiни, пасивнiсть 
комунiстiв, вихiд з партiї (1990-1991 pp.).

Доповiднi записки про боротьбу з ОУН-УПА, популярiзацiю 
звернення уряду до учасникiв антрадянської боротьби про вихiд з 
пiдпiлля та припинення дiяльностi, роботу винищувальних батальонiв 
з лiквiдацiї оунiвського пiдпiлля, створення груп самоохорони (1944-
1949 pp.).

Плани роботи вiддiлiв. Заяви бюро райкому партiї з приводу 
виступiв УРП, НРУ та iнших органiзацiй проти компартiї, розгортання 
антикомунiстичної пропаганди (1990-1991 pp.), про пiдвищення ролi Рад 
народних депутатiв, посилення їх зв’язкiв з масами, участь компартiї в 
органiзацiї та проведенні виборiв до Рад депутатiв трудящих (народних 
депутатiв) усiх рiвнiв (1946-1975 pp.).
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Доповiднi записки про вiдсутнiсть контактiв комунiстичних 
осередкiв з осередками НРУ, Товариства української мови iм.Т.Шевченка 
та iншими громадськими органiзацiями (1990 p.), аналiз причин здавання 
партiйних квиткiв (масовий вихiд з партiї) (1991 p.).

Довiдки про звiтно-виборнi кампанiї профспiлок, комсомолу, 
товариства «Знання»,  про роботу груп i постiв партiйно-державного 
контролю, ситуацiю у молодiжних спiлках (1945-1990 pp.) та заходи 
щодо поновлення дiяльностi комсомолу (1991 p.), про пропагандистсько-
агiтацiйну роботу (1944-1991 pp.), про розвиток культури i освiти у 
районi, лiквiдацiю неписьменностi та молописьменностi серед дорослого 
населення, участь культосвiтнiх установ у пропагандi рішень з’їздiв партiї, 
стан викладання суспiльствознавства у школах та середнiх спецiальних 
навчальних закладах, участь (залучення) iнтелiгенцiї до проведення  
iдеологiчної роботи серед населення, iнернацiональне, атеїстичне, 
правове виховання учнiвської молодi та членів виробничих колективів, 
оперативнiсь та дiєвiсть полiтичної iнформацiї, удосконалення форм 
лекцiйної пропаганди (1944-1991 рр.), перебудову iдеологiчної роботи 
в умовах демократичних реформ та зростання антикомунiстичної 
пропаганди (1987-1990 pp.), передвиборча платформа компартiї на 
виборах Верховних (CРСР та УРСР) та мiсцевих Рад народних депутатiв 
(1989, 1990 pp.), пiдвищення вiдповiдальностi комунiстiв за виконання 
планiв соцiально-економiчного розвитку (1989-1991 pp.).

Звiти про робрту системи партiйної та комсомольської освiти, 
учбовi плани, програми мережi установ партiйної та комсомольської 
освiти (1949-1989 pp.), органiзацiю лекторiю з марксистсько-ленiнської  
пiдготовки вчителiв (1956 p.).

Звiти про вiйськово-патрiотичне виховання молодi, роботу з 
призовниками до лав Радянської Армiї (1944-1980 pp.), фiз-культурно-
масову роботу i пiдготовку до Спартакiад народiв СРСР (1946-1982 
pp.). 

Листування з первинними партiйними органiзацiями про створення 
народних музеїв, кiностудiї на громадських засадах (1965-1967 pp.), 
спорудження пам’ятникiв, написання iсторiї мiст i сiл району (1967 p.), 
створення ленiнських народних шкiл,  проведення ленiнських п’ятниць, 
суботникiв та iнших заходiв на вiдзначення ленiнських ювiлейних дат, в 
т.ч. 100-рiччя з дня народження                      В. I. Ленiна (1968-1970 pp.), 
про передплату на газети та журнали (1945-1975 pp.), про органiзацiю 
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науково-атеїстичної пропаганди, посилення контрпропагандистської 
роботи, боротьбу з унiатською та сектантськими церквами (1963-1979 
рр.), релiгiйну обстановку в селах Боб’ятин та Звижень (1971 p.), про 
подолання злочинностi, посилення охорони колгоспного i державного 
майна, боротьбу з безгосподарнiстю та непродуктивними втратами 
на пiдприємствах (1957-1967 pp.), партiйне керiвництво дiяльнiстю 
товариських судiв та добровiльнiх народних дружин (ДНД) (1960 p.), 
залучення населення до охорони державного кордону (1963 p.), посилення 
полiтичної пильностi серед вiйськовослужбовцiв прикордонних застав та 
населення прикордонних сiл (1973 p.), проведення масових полiтичних 
кампанiй: за ядерне роззброєння, припинення гонки озброєнь, пiдписання 
мирного договору, нового Союзного договору (1991 p.).

Листування з обкомом партiї, мiсцевими установами та органiзацiями 
про розвиток мiсцевої промисловостi, сiльського господарства, 
заготiвлю сiльськогосподарських продуктiв (1945-1987 pp.), створення 
земельних громад, колективiзацiю сiль-ськогосподарського виробництва, 
обкладання «куркульських» господарств пiдвищеними податками 
та обов’язковими поставками сiльгосппродуктiв (1944-1950 pp.), 
упровадження господарського розрахунку, орендного пiдряду та iнших 
форм господарювання (1989 p.), про роботу установ зв’язку, торгiвлi, 
комунального гос-подарства, про затвердження кадрiв партiйних та 
номенклатурних працiвникiв, дисциплiну та плиннiсть кадрiв, партiйнi 
характеристики.

Довiдки, звiти про висунення жiнок на керiвну роботу, проведення 
зборiв та нарад жiнок району (1946-1950 pp.).

Матерiали на учасникiв радянського партизанського та пiдпiльного 
руху в роки Великої Вiтчизняної вiйни (1961 p.). Представлення до 
урядових нагород активних учасникiв Жовтневої революцiї 1917 р. та  
громадянської вiйни в Українi 1917-1922 рр. (1967 p.).

Аналiз листiв та скарг трудящих.

Опис 01: 1940, 1944-1948 рр.; Опис 02: 1949-1950 рр.; Опис 03: 1951 р.;
Опис 04: 1952 р.; Опис 05: 1953 р.; Опис 07: 1954 р.;
Опис 08: 1955 р.; Опис 09: 1956-1957 рр.; Опис 11: 1958 р.;
Опис 10: справи первинних партiйних органiзацiй; Опис 13: 1959 р.;
Опис 14: 1960 р.; Опис 16: 1961 р.; Опис 18: 1962 р.;
Опис 19: 1965 р.; Опис 20: 1966 р.; Опис 21: 1967 р.;
Опис 22: 1968 р.; Опис 23: 1969 р.; Опис 24: 1970 р.;
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Опис 25: 1971 р.; Опис 26: 1972 р.; Опис 27: 1973 р.;
Опис 28: 1974 р.; Опис 29: 1975 р.; Опис 30: 1976 р.;
Опис 31: 1977 р.; Опис 33: 1978 р.; Опис 36: 1979-1981 pp.;
Опис 38: 1982-1984 pp.; Опис 40: 1985 p.; Опис 42: 1986 р.;
Опис 43: 1987 р.; Опис 46: 1988 p.; Опис 48: 1989-1891 pp.

Стрiлкiвський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1959 рр.

ф. П-5022, 1940-1941, 1944-1959 рр., 1159 спр., описи. 

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р., лiквiдований у вереснi 
1959 р. пiсля лiквiдацiї Стрілківского  району, територiя якого вiдiйшла до Старо-
Самбірського району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань  бюро 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї, плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 

Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних органiзацiях.

Опис 01: 1940-1941, 1944-1945 рр.; Опис 02: 1946 р.; Опис 03: 1947 р.;
Опис 05: 1948 р.; Опис 06: 1949 р.; Опис 09: 1949 р.;
Опис 10: 1950 р.; Опис 12: 1951 р.; Опис 13: 1952 р.;
Опис 14: 1953 р.; Опис 15: 1954 р.; Опис 17: 1955 р.;
Опис 19: 1956 р.; Опис 21: 1956-1957 pр.; Опис 23: 1958-1959 
pр.;
Опис 24: справи первинних партiйних органiзацiй.

Стрийський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1959, 1965-1991 рр.

ф. П-5023, 1940-1941, 1944-1959, 1965-1990  рр., 4944 спр., 
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описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений    у  вереснi 1944 р., лiквiдований у 1959 
р. пiсля об’єднання iз Стрийським мiським комiтетом КПУ (див. ф. П-5003). Вдруге 
вiдновлений у сiчнi 1965 р. Лiквiдований у серпнi 1991 р. пiсля призупинення дiяльностi 
КПУ.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(вiддiл партiйних, профспiлкових i комсомольських органiзацiй, 
органiзацiйний вiддiл), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди 
i агiтацiї (iдеологiчний вiддiл), вiйськовий вiддiл, вiд-дiл кадрiв,  вiддiл 
роботи серед жінок, промисловий вiддiл, сiльськогосподарський вiддiл, 
бухгалтерiя, ревiзiйна комiсiя, партiйна комiсiя, первинна партiйна 
органiзацiя апарату райкому партiї.

Протоколи партiйних зборiв, конференцiй, пленумiв, засiдань 
бюро райкому партії, протоколи партiйно-господарського активу. 
Анкети делегатiв конференцiй. Протоколи загальних зборiв се-        лян, 
листування з райвiддiлом мiлiцiї про переоблiк зброї та радiоприймачiв, 
вiдомостi про розподiл i наявнiсть земельного фонду, заготiвлю 
сiльськогосподарських продуктiв та здавання хлiба державi, збiр врожаю 
озимих культур, заготiвлю i вивезення лiсу (1944 р.), листування з 
райвiддiлами державної безпеки та мiлiцiї про дiяльнiсть оунiвського 
пiдпiлля та методи боротьби з ним (1948 р.), подання прокуратури, мiлiцiї 
про порушення законiв, розкрадання державної i громадської власностi, 
iнформацiї про виконання постанов обкому партiї.

Листування з обкомом партiї про органiзацiйно-партiйну роботу, 
довiдки первинних партiйних, профспiлкових, комсомольських 
органiзацiй про свою роботу, iнформацiї про виконання постанов 
райкому партiї з питань органiзацiйної         роботи.

Статистичнi звiти про рух членів партії та   чисельність районної 
партiйної органiзацiї.

Полiтдонесення про полiтичну роботу в селах, iнформацiї про 
проведння масово-полiтичної роботи в районi, листування з обласними 
та районними установами про роботу радiо, кiно, преси, iнформацiї про 
виконання постанов райкому партiї з iдеологiчної роботи, матерiали 
проведення традицiйного свята «В оновленому краї», сiльських сходiв 
«Народ пам’ятає, народ не прощає!», урочистих зборiв з вiдзначення 
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ювiлейних дат.
Номенклатура та штатний розпис райкому партії, листування з 

обкомом партiї, установами i органiзацiями про укомплек-тованiсть 
кадрами, списки партiйних i радянських працiвникiв, якi загинули у 
боротьбі з ОУН-УПА (1944 р.), довiдки про укоплектування керiвними 
працiвниками партiйних, радянських i господарських установ району, 
звiти вiддiлу кадрiв про роботу з пiдготовки кадрiв в установах, 
пiдприємствах i навчальних закладах району.

Довiдки про роботу серед жiнок, протоколи засiдань жiночих 
рад, iнформацiї жiночих рад про кiлькiсть жiнок, висунутих на керiвнi 
посади.

Довiдки, звiти промислового вiддiлу в обком партiї про роботу 
вiддiлу та промислових пiдприємств району, про виконання виробничих 
планiв.

Плани роботи сiльськогосподарського вiддiлу, листування з 
обласними та районними установами про заготiвлю сiль-ськогосподарської 
продукцiї, виконання сiльськогосподарських поставок, розвиток 
тваринництва та будiвництво тваринницьких примiщень. Протоколи 
зборiв колгоспникiв.

Звiти про фiнансову дiяльність, акти ревiзiйної комiсiї про перевiрку 
фiнансово-господарської дiяльностi райкому партiї.

Протоколи засiдань ревiзiйної комiсiї.
Iнформацiї партiйної комiсiї про роботу з молодими комунiстами, 

виконання постанов бюро райкому партiї щодо змiцнення партiйної, 
державної i трудової дисциплiни. Протоколи загальних зборiв, засi-дань 
бюро первинної партiйної органiзацiї апарату райкому партiї.

Опис 01: 1940-1941,1944 рр.; Опис 02: 1945 р.; Опис 03: 1946 р.;
Опис 04: 1947 р.; Опис 06: 1948 р.; Опис 09: 1949 р.;
Опис 11: 1950 р.; Опис 13: 1951 р.; Опис 14: 1952 р.;
Опис 15: 1953 р.; Опис 17: 1954 р.; Опис 19: 1955 р.;
Опис 21: справи первинних партiйних органiзацiй. Опис 23: 1957-1959 
рр.;
Опис 23: 1958-1959 рр.; Опис 29: 1965 р.; Опис 30: 1966 р.;
Опис 31: 1967 р.; Опис 32: 1968 р.; Опис 33: 1969 р.;
Опис 34: 1970 р.; Опис 35: 1971 р.; Опис 36: 1972-1978 
рр.;
Опис 38: 1979-1981 рр.; Опис 42: 1983 р.; Опис 44: 1984 р.;
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Опис 46: 1985 р.; Опис 48: 1986-1988 рр.; Опис 48: 1986-1990 рр.

Судововишнянський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941,1944-1959 рр.

ф. П-5026, 1940-1941, 1944-1959 рр., 988 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р., лiквiдований у вереснi 
1959 р. пiсля лiквiдацiї Судововишнянського району, територiя якого вiдiйшла до 
Мостиського району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань бюро 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 

Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність партiйної органiзацiї, проведення 
звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних органiзацiях.

Опис 01: 1940-1941, 1944-1946 pp.; Опис 02: 1947 p.; Опис 04: 1948 p.;
Опис 06: 1949 p.; Опис 07: 1950 p. Опис 08: 1951 p.;
Опис 09: 1952 p.; Опис 10: 1953 p.; Опис 11: 1954 p.;
Опис 13: 1955 p.; Опис 14: 1956 p.; Опис 15: 1957 p.;
Опис 16: 1958 p.; Опис 18: справи первинних партiйних
 органiзацiй.

Хирiвський районний комiтет Комунiстичної партiї 
(бiльшовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної 
партiї України (КПУ). 1940-1941, 1944-1957 рр.

ф. П-5031, 1940-1941, 1944-1957 рр., 1115 спр., описи.

Створений в сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної 
вiйни тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р., лiквiдований 
у червнi 1957 р. пiсля лiквiдацiї Хирiвського району,  територiя якого вiдiйшла до 
Добромильського району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань бюро 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
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обкому партiї; плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї. 
Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність районної партiйної органiзацiї, 
проведення звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних 
органiзацiях.

Опис 01: 1940-1941, 1944-1946 рр.; Опис 02: 1947 р.; О п и с  0 3 : 
1947 р.;
Опис 04: 1948 р.; Опис 05: 1949 р.; Опис 06: 1948 р.;
Опис 07: 1949 р.; Опис 08: 1950 р.; Опис 10: 1940-1941, 1945-1950 
рр.;
Опис 11: 1951 р.; Опис 14: 1952 р.; Опис 15: 1950-1952 рр.;
Опис 16: 1953 р.; Опис 17: 1954 р.; Опис 19: 1955 р.;
Опис 21: 1956 р.; Опис 23: справи первинних партiйних органiзацiй.

Щирецький районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1959 рр.

ф. П-33, 1944-1959 рр., 925 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної 
вiйни тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р., лiквiдований 
у вереснi 1959 р. пiсля лiквiдацiї Щирецького району, територiя якого вiдiйшла до 
Пустомитівського району.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(з 1949 р. - вiддiл партiйних, профспiлкових та комсомольських 
органiзацiй), сектор партiйної статистики, вiддiл пропаганди i агiтацiї, 
сiльськогосподарський вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл роботи серед 
жiнок, вiддiл кадрiв.

Протоколи районних партiйних зборiв, пленумiв, засiдань бю-ро 
райкому партiї. Доповiднi записки, iнформацiї про виконання постанов 
обкому партiї, плани та звiти про роботу вiддiлiв райкому партiї.

Листування з установами та органiзацiями району про виконання 
народногосподарських планiв.

Статистичнi звiти про чисельність районної партiйної органiзацiї, 
проведення звiтно-виборних зборiв в первинних партiйних 
органiзацiях. 
Опис 01: 1944-1948 pp.; Опис 03: 1949-1950 pp.; Опис 04: 1951 p.;
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Опис 06: 1952 p.; Опис 09: 1945-1953 pp.; Опис 10: 1954 p.;
Опис 12: 1950,1952-1955 pp.; Опис 14: 1956-1958 pp.; Опис 16: 1959 p.;
Опис 17: справи первинних партiйних органiзацiй.

Яворiвський районний комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1991 рр.

ф. П-12, 1944-1991 рр., 4510 спр., описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у вереснi 1944 р., лiквiдований у серпнi 
1991 р.  після  призупинення  дiяльностi КПУ.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл 
(вiддiл партiйних, профспiлкових i комсомольських органiзацій, 
органiзацiйний вiддiл), сектор партiйної статистики i єдиного партiйного 
квитка, вiддiл пропаганди i агiтацiї, вiддiл кадрiв, вiйсь-ковий вiддiл, 
вiддiл промисловостi i будiвництва, сiльськогос-подарський вiддiл, вiддiл 
роботи серед жінок, бухгалтерiя, партiйна комiсiя, первинна партiйна 
органiзацiя апарату райкому партії.

Протоколи загальних партiйних зборiв, конференцiй, плену-мiв, 
засiдань бюро райкому партії, протоколи нарад партiйно-господарського 
активу. Анкети делегатiв партiйних конференцiй. Довiдки про 
землекористування, сiльськогосподарськi зведення, вiдомостi про хiд 
виконання хлiбозаготiвлi, лiсозаготiвлi, мобiлiзацiї фiнансiв, пiдписку 
на державний займ (1944 р.), довiдки, iнформацiї райвiддiлу державної 
безпеки про перевiрку бiографiчних даних громадян району (1968-1977, 
1982 рр.), списки учасникiв Народних Зборiв Захiдної України 1939 
р., перших голiв сiльських Рад i колгоспiв, активiстiв соцiалiстичного 
будiвництва, членiв колишньої КПЗУ, осiб, якi загинули у боротьбі з 
ОУН-УПА, учасникiв Великої Вiтчизняної вiйни 1941-1945 рр. (1977-
1987 рр.). Заяви про вихiд з лав КПРС та протоколи зборiв первинних 
партiйних органiзацiй з розгляду цих заяв (1990-1991 рр.). Документи 
щодо протидiї полiтичнiй реабiлiтацiї ОУН-УПА (1991 р.).

Характеристики на партiйно-господарський актив району                
(1944 р.), протоколи партiйних зборiв, плани роботи первинних 
партiйних органiзацiй районного вiддiлу державної безпеки, вiддiлу 
торгiвлi, апарату Уповноваженого із заготівлi сiльськогосподар-ської 
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продукцiї, лiсгоспу тощо (1945, 1949-1950 рр.), довiдки та iнформацiї про 
роботу вiддiлу органiзацiйно-партiйної роботи та первинних партiйних 
органiзацiй, плани роботи, звiти, iнформацiї про виконання постанов 
вищих партiйних органiв, проведення партiйних конференцiй, роботу 
позаштатної партiйної комiсiї, звiти i вибори в первинних партiйних 
органiзацiях, розгляд заяв i скарг трудящих, роботу з кадрами.

Статистичнi звiти про  рух членів партії та чисельнiсть районної 
партiйної органiзацiї.

Доповiднi записки, iнформацiї про iдеологiчну роботу, відомості 
про стан пропагандистсько-агiтацiйної роботи в селах району, роботу 
районних редакцiй газети, радiо, установ культури i освiти, лекторської 
групи, кабiнету полiтичної освiти, стан атеїстичної роботи, економiчну 
освiту, вiдзначення ювiлейних дат.

Списки номенклатурних працiвникiв установ i органiзацiй, 
листування з установами i органiзацiями про працевлаштування 
комунiстiв.

Iнформацiї про розвиток торгiвлi, виконання плану то-варообiгу, 
використання матерiальних ресурсiв на промислових пiдприємствах, 
економiю палива i електоренергiю.

Доповiднi записки та iнформацiї щодо сiльського господарства.
Довiдки та iнформацiї  вiддiлу роботи серед жінок, про полi-тико-

виховну роботу серед жiнок, протоколи зборiв жiночих рад.
Штатнi розписи, кошториси витрат, звiти про виконання партiйного 

бюджету.
Довiдки, iнформацiї про партiйний контроль за діяльністю 

адмiнiстрацiї підприємств, установ, організацій, плани роботи партiйної 
комiсiї.

Протоколи загальних зборiв, засiдань бюро первинної партiйної 
органiзацiї апарату райкому партiї.

Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 03: 1949-1950 рр.; Опис 03: 1950-1952 рр.;
Опис 05: 1953 р.; Опис 06: 1953-1954 рр.; Опис 07: 1955 р.;
Опис 08: 1956 р.; Опис 09: 1957 р.; Опис 11: 1958 р.;
Опис 13: 1959 р.; Опис 16: справи первинних партiйних органiзацiй.
Опис 17: 1961 р.; Опис 18: 1962 р.; Опис 19: 1965 р.;
Опис 20: 1965-1967 рр.; Опис 21: 1968 р.; Опис 22: 1969 р.;
Опис 23: 1970 р.; Опис 24: 1971 р.; Опис 25: 1972 р.;
Опис 26: 1973 р.; Опис 27: 1974 р.; Опис 28: 1975 р.;
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Опис 29: 1976 р.; Опис 30: 1977 р.; Опис 32: 1978 р.;
Опис 34: 1979-1981 рр.; Опис 36: 1982-1984 рр.; Опис 38: 1985 р.;
Опис 40: 1986 р.; Опис 42: 1987 р.; Опис 44: 1988 р.;
Опис 46: 1989-1991 рр.

I.3. Фонди мiськкомiв КПУ

Бориславський мiський комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1991 рр. 

ф. П-5040, 1944-1991 рр., 7406 спр., описи.

Створений у груднi 1939 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у серпнi 1944 р., лiквiдований у серпнi 
1991 р. пiсля призупинення дiяльностi КПУ. 

Бюро (загальний вiддiл), вiддiл органiзацiйно-партiйної роботи, 
вiддiл кадрiв, вiддiл пропаганди та агiтацiї, промислово-транспортний 
вiддiл,  вiддiл роботи серед жінок, вiйськовий вiддiл, бухгалтерiя.

Стенограми i протоколи партiйних конференцiй, пленумiв та 
засiдань бюро міськкому партії, зборiв партiйно-господарського акти-ву, 
додатки та матерiали до протоколiв та стенограм, довiдки первин-них 
партiйних органiзацiй про виконання постанов міськкому партії.

Листування, доповiднi записки про пiдсумки звiтiв та виборiв 
в партiйних організаціях, партiйне керiвництво комсомолом, 
профспiлками, iншими громадськими органiзацiями, iнформацiї та звiти 
мiськкому партії про облiк комунiстiв, чисельнiсть партiйних органiзацiй, 
розгляд персональних справ, виключення та поновлення в КПРС, списки 
первинних партiйних органiзацiй, довiдки про внутрiшньопартiйну 
роботу.

Доповiднi записки про добiр, розстановку та вихован-                       ня 
партiйних, радянських, комсомольських та господарських кадрiв, звiти 
про укомплектування пiдприємств та органiзацiй керiвними кадрами, 
що входять до номенклатури мiськкому партії.

Документи про пропагандистську, агiтацiйно-масову та культурно-
освiтню роботу, керiвництво загальноосвiтнiми та середнiми 
спецiальними учбовими закладами.

Iнформацiї, довiдки про партiйне керiвництво промисловими 
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пiдприємствами, будiвельними органiзацiями, закладами транспорту 
та зв’язку, доповiднi записки, вiдомостi, звiти народногосподарських 
пiдприємств про їх виробничу та господарську дiяльнiсть.

Iнформацiї, довiдки, звiти мiськкому партiї, жiночих рад про 
полiтико-масову роботу серед жiнок, протоколи зборiв жiнок.

Штатнi розписи, акти перевiрки фiнансової дiяльностi.

Опис 01: 1940-1941, 1944-1971 pp.; Опис 43: 1972-1978 рр.; Опис 45: 1979-1981 рр.;
Опис 47: 1982 р.; Опис 49: 1983 р.; Опис 51: 1984 р.;
Опис 53: 1985 р.; Опис 55: 1986 р.; Опис 57: 1987-1991 рр.

Дрогобицький мiський комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941, 1944-1991 рр. 

ф. П-5002, 1944-1991 рр., 14330 спр., описи.

Створений у груднi 1939 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений в серпнi 1944 р., лiквiдований у серпнi 
1991 р. пiсля призупинення дiяльностi КПУ. 

Бюро (загальний вiддiл), вiддiл органiзацiйно-партiйної роботи, 
вiддiл пропаганди і агiтацiї, промислово-транспортний вiддiл, вiддiл 
адмiнiстративних та торгiвельно-фiнансових органiв, вiйськовий вiддiл 
(1944-1946 pp.), вiддiл  роботи серед жiнок (1944-1956 pp.), вiддiл кадрiв, 
бухгалтерiя.

Стенограми партiйних конференцiй, пленумiв, зборiв партiйно-
господарського активу, протоколи засiдань бюро міськкому партії 
та документи до них, iнформацiї первинних партiйних органiзацiй, 
пiдриємств, установ та органiзацiй про виконання постанов вищих 
партiйних органiв, удосконалення засобiв партiйного впливу на маси, 
виховання iнтернацiоналiзму та атеїстичного свiтогляду, документи про 
вiдзначення державних свят, урочистих подiй, ювiлейних дат.

Заяви про вихiд з партiї (1990-1991 pp.). Iнформацiї про перебування 
в Дрогобичi та Стебнику народних депутатiв О. Ємця, В. Фiленка, Т. 
Стецькiва, С. Хмари, проведення референдуму                   за збереження 
СРСР, хiд полiтичного страйку 4 квiтня 1991 р.

Статут, анкети, положення, списки та ін. документи регiо-нального 
об’єднання воїнiв-афганцiв.
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Директиви, листування, доповiднi записки партiйних органiзацiй про 
пiдсумки проведення звiтiв та виборiв, пар-тiйне керiвництво комсомолом, 
профспiлковими, радянськи-ми, громадськими  оргнанiзацiями та 
установами, iнформацiї, звiти мiськкому партiї про облiк комунiстiв, 
регулювання чисельного росту  партiї, поновлення у лавах КПРС, списки  
пер-винних партiйних органiзацiй, довiдки про внутрiшньо-партiйну 
роботу, розгляд заяв та звернень громадян в партiйнi органи. 

Документи унiверситету марксизму-ленiнiзму.
Звiти, iнформацiї, доповiднi записки про призов до Радянської Армiї, 

допомогу родинам вiйськовослужбовцiв, стан проти-пожежної охорони, 
хiд розмiнування об’єктiв мiста (1944-1945 pp.), працевлаштування та 
надання матерiально-побутової допомоги iнвалiдам вiйни (1946 p.), 
спецдонесення про факти порушень законiв, дизертирство з армiї, 
перевiрку полiтичної благонадiйностi громадян.

Вiдомостi про спецiалiстiв, що були вiдрядженi на роботу в 
Дрогобич із схiдних областей України, звiти про укомп-лектованнiсть 
пiдприємств та установ керiвними кадрами. Перелiки (номенклатура) 
посад керiвних працiвникiв, призначення на якi вимагає затвердження 
бюро мiськкому партiї, доповiдні записки прокуратури про дотримання 
законностi.

Доповiднi записки, довiдки, iнформацiї, звiти про пропагандистську, 
агiтацiйно-масову та культурно-освiтню роботу, партiйну освiту 
та лекцiйну роботу серед населення, навчально-виховну роботу в 
загальноосвiтнiх школах, середнiх спецiальних учбових закладах та 
педагогiчному iнститутi, викладання соцiальних дисциплiн у школах, 
участь комунiстiв у виборах до Рад депутатiв трудящих (народних 
депутатiв) усiх рiвнiв, протоколи засiдань iдеологiчної комiсiї.

Iнформацiї, довiдки про партiйне керiвництво промисловими 
пiдприємствами, будiвельними організаціями, закладами транспорту 
i зв’язку, доповiднi записки, звiти промислових пiдприємств про 
виробничу та господарську дiяльнiсть, розстановку та виховання кадрiв, 
партiйно-полiтичну роботу в колективах, хід соцiалiстич-ного змагання 
в колективах.

Звiти про хiд підписки  на державний займ, роботу пiдприємств 
торгiвлi та громадського харчування, стан боротьби з крадiжками, 
роботу фiнансових установ, суду та прокуратури, мiлiцiї, громадських 
добровiльних спортивних, оборонних органiзацiй тощо.
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Iнформацiї, довiдки, звiти про полiтико-масову роботу серед жiнок, 
протоколи мiських зборiв жiнок-стахановок.

Штатнi розписи, бюджети та звiти про їх виконання, акти ревiзiйної 
комiсiї з перевiрки фiнансової дiяльностi мiськкому партiї, надходжень 
партiйних внескiв, кошториси витрат унiверситету марксизму-
ленiнiзму.

Накази редакції районної газети, добірка газет (1990-1991 pp.).

Опис 01: 1940-1941, 1944-1972 pp.; Опис 41: 1973-1978 pp.; Опис 43: 1979-1981 pp.;
Опис 43: 1979-1981 pp.; Опис 45: 1982 p.; Опис 47: 1983 p.;
Опис 49: 1984 p.; Опис 51: 1985 p.; Опис 53: 1986 p.;
Опис 55: 1987-1991 pp.

Золочiвський мiський комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1944-1964 рр.

ф. П-5, 1944-1964рр., 2101 спр., описи.

Створений у вереснi 1944 р., лiквiдований у груднi 1964 р. пiсля вiднесення мiста 
Золочева до категорiї мiст районного пiдпорядкування.

Бюро (загальний відділ), органiзацiйно-iнструкторський вiддiл, 
сектор партстатистики, вiддiл пропаганди та агiтацiї, промислово-
транспортний вiддiл, вiддiл роботи серед жінок, вiддiл кадрiв.

Протоколи загальних, звiтно-виборних зборiв, засiдань бюро 
міськкому партії, доповiдi на загальних партiйних зборах з приводу 
обговорення постанови ЦК КП(б)У про недолiки у полiтичнiй роботi 
серед населення захiдних областей України (1944 р.), звiтнi доповiдi 
секретарiв міськкому партії, подання прокуратури, органiв МВС про 
притягнення до вiдповiдальностi комунiстiв, вiдповiдi на звернення 
громадян, листування з органами МДБ, окремим сектором обкому партiї 
про перевiрку кадрiв.

Звiти про роботу органiзацiйно-iнструкторського вiддiлу, до-
повiднi записки секретарiв первинних парторганiзацiй промис-лових 
пiдприємств про вiдбудову мiського господарства (1944 p.).

Статистичнi звiти про  рух членів партії та чисельний склад 
парторганiзацiй, якісний склад нових членiв партiї.

Звiти про роботу вiддiлу пропаганди і агiтацiї, шкiл, куль-турно-
освiтнiх установ, звiти про роботу мережi шкiл та гурткiв партiйної 
освiти.
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Протоколи зборiв жiночого активу мiста, звiти про діяльність 
вiддiлу роботи серед  жінок.

Статистичнi звiти про укомплектованнiсть керiвними кадрами 
промислових пiдприємств та органiзацiй, довiдки про призначення 
членiв партiї на керiвнi посади, затвердження громадян на посади  
номенклатури міськкому партії.

Звiти про роботу промислових пiдприємств та транспорту, установ 
комунального господарства.

Опис 01: 1944-1948 рр.; Опис 02: 1944-1948 рр.; Опис 04: 1949-1950 рр.;
Опис 06: 1950-1951 рр.; Опис 07: 1951 р.; Опис 10: 1952 р.;
Опис 11: 1953 р.; Опис 13: 1951-1956 рр.; Опис 16: 1956-1957 рр.;
Опис 18: 1958 р.; Опис 19: 1956-1957, 1959 рр.; Опис 21: 1960 р.;
Опис 23: 1961 р.; Опис 25: 1962 р.; Опис 26: 1962-1964 рр.;
Опис 27: Справи первинних партiйних органiзацiй.

Львiвський мiський комiтет Комунiстичної партiї (бiльшовикiв) 
України (КП(б)У), з жовтня 1952 р. - Комунiстичної партiї України 
(КПУ). 1939-1941, 1944-1991 рр.

ф.П-4, 1944-1991 рр. 5807 спр., описи.

Створений у груднi 1939 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у 1944 р. , лiквiдований у серпнi 1991 р. 
пiсля призупинення дiяльностi КПУ. 

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйний (органiзацiйно-
iнструкторський, органiзацiйно-партiйної роботи) вiддiл, вiддiл 
кадрiв, вiддiл пропаганди і агiтацiї, промислово-транспортний вiддiл, 
адмiнiстративний вiддiл (з 1952 р. - адмiнiстративних та тор-гово-
фiнансових органiв), вiйськовий вiддiл (1944-1948 pp.), вiддiл  роботи 
серед жiнок, фiнансово-торговий вiддiл (1947-1952 рр.).

Стенограми конференцiй, зокрема, про стан i завдання розвитку 
наукової спадщини I.П.Павлова у вузах та лiкувальних закладах Львова 
(1950 р.), пленумiв, зборiв партiйно-господарського активу; протоколи 
засiдань бюро міськкому партії та матерiали до них: про органiзацiю 
шефської допомоги пiдприємствами, установами, учбовими закладами 
i населенням Львова  з’єднанням i частинам Червоної Армiї, якi мають 
найменування «Львiвських», хiд збирання коштiв на  створення танкової 
колони, вiдбудову промислових, комунальних пiдприємств, соцiальних, 
учбових, медичних закладiв (1944 p.), будiвництво цвинтаря загиблих 
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офiцерiв та бiйцiв Червоної Армiї «Холм слави» у Львовi, дiяльнiсть 
пiдпiльної партизанської органiзацiї у Львовi під час  окупацiї мiста 
нiмецько-фашистськими загарбниками у 1942-1943 рр. (1945 p.), хiд 
евакуацiї польського населення з мiста Львова (1946 p.), довiдки про 
польське населення та роботу госпiталiв (1944-1945 рp.). 

Звiт пiдпiльної антифашистської органiзацiї «Народна Гвардiя iм. 
I.Франка» (1946 p.).

Інформації про органiзацiю обласної партiйної школи у Львовi 
(1947 p.), органiзацiю та пiдсумки роботи вечiрнього унiверситету 
марксизму-ленiнiзму, органiзацiю, реорганiзацiю партiйних кабiнетiв, 
багатотиражних газет на промислових пiдприємствах та учбових 
закладах, роботу медичних закладiв, промислових пiдприємств, про 
партiйно-полiтичну та виховну роботу у вищих, середнiх спецiальних, 
професiйно-технiчних учбових закладах та школах, на промислових 
пiдприємствах, про ремонт сiль-ськогосподарської технiки, про 
пiдготовку до проведення виборiв до Рад депутатiв трудящих, про роботу 
з допризовниками,  про стан торгiвлi,  добiр, розстановку кадрiв, зокрема, 
з мiсцевого населення, жiнок на промислових пiдприємствах, торгових 
працiвникiв, про визначення переможцiв соцiалiстичного змагання 
серед трудових колективiв, про роботу райкомiв ЛКСМУ м. Львова, 
про визначення переможцiв соцiалiстичного змагання серед трудових 
колективiв, упровадження передових методiв працi, про проведення у 
мiстi Львовi кампанiї  збору пiдписiв пiд Вiдозвою Постiйного комiтету 
Всесвiтнього Конгресу прихильникiв миру за заборону атомної зброї 
та зверненням Всесвiтньої ради миру про укладення Пакту Миру мiж 
п’ятьма великими державами: СРСР, США, Англiєю, Францiєю i Китаєм, 
про пiдготовку до роботи у зимовий перiод, завіз палива для шкiл, 
лiкувальних, дитячих закладiв та для населення мiста, про пiдготовку 
плодоовочевих баз до заготiвлi, закладання на осiнньо-зимовий перiод та 
зберiгання овочiв та картоплi у мiстi Львовi, про хiд прийому студентiв 
у вузи i технiкуми Львова, про пiдготовку та проведення державних і 
професiйних свят, проведення нарад директорiв, вчителiв, викладачiв, 
секретарiв первинних партiйних та комсомольських органiзацiй середнiх, 
середнiх спецiальних, професiйних, початкових учбових закладiв, 
хiд лiквiдацiї неписьменностi та малописьменностi серед дорослого 
населення, шефську роботу мiських партiйних органiзацiй в сiльських 
районах областi, стан науково-дослiдної та виховної роботи в iнститутi 
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суспiльних наук, антидержавнi прояви в унiверситетi iм. I.Франка, роботу 
кафедри української лiтератури педагогiчного iнституту , усунення 
недолiкiв в роботi iнституту прикладного та декоративного мистецтва 
(1951 p.), в iдейно-виховнiй роботi в академiчнiй капелi «Трембiта» 
(1952 p.), проведення мiської спартакiади виробничих фiзкультурних 
колективiв мiста, про репертуарну полiтику театрiв Львова, створення, 
реорганiзацiю, перепiдпорядкування первинних партiйних органiзацiй 
Львова, про вжиття заходiв за критичними зауваженнями комунiстiв, 
органiв масової iнформацiї, скаргами i заявами громадян, про хiд 
будiвництва автобусного, електролампового, велосипедного заводiв, 
дiї та виступи членiв партiї, квалiфiкованi як «полiтичнi помилки» та 
«антидержавна дiяльнiсть», про факти «засмiченностi неекспонуємих 
фондiв» картинної галереї та iсторичного музею полiтично «шкiдливими 
екпонатами» (1953 p.), про роман письменника М.Тарновського 
«Соняшний розлив», пiдготовку Львiвським театром опери i балету 
опери М. Мусоргського «Борис Годунов» (1954 р.), про органiзований 
набiр i вiдправку на роботу в МТС i радгоспи районiв, на освоєння 
цiлинних i перелогових земель робiтникiв, iнженерно-технiчних 
працiвникiв i службовцiв (1955 р.), про подолання наслiдкiв «культу 
особи Сталiна», посилення полiтичної роботи, праце- i побутове 
влаштування українцi в-репатрiантiв (1956 р.), про обговорення листа 
ЦК КПРС «Про посилення полiтичної роботи партiйних органiзацiй в 
масах i покладання краю вилазкам антирадянських, ворожих елементiв» 
(1957 р.), про створення мiського унiверситету культури, мiського 
Будинку атеїста, Ради пiонерської органiзацiї (1958 р.),  про створення 
мiського народного унiверситету фiзичної культури та спорту, мiського 
унiверситету санiтарної культури, мiського унiверситету правових знань, 
мiського Будинку дружби народiв, мiського народного унiверситету 
торгiвлi (1960 р.), про стан виховної роботи серед художникiв мiста 
Львова, студентiв консерваторiї, створення мiського пересувного 
Будинку пропаганди передового досвiду, органiзацiю мiського клубу 
революцiйних традицiй (1961 р.),  про зв’язки мiж Львiвським мiським 
комiтетом КПУ, Жешувським - ПОРП та УСРП - мiста Печ (1969 р.), про 
створення у Львовi iнформацiйно-полiтичних груп партiйно-радянського 
та господарського активу, про боротьбу проти буржуазної iдеологiї та 
нелегальних релiгiйних угруповань, про прояви притуплення полiтичної 
пильностi при продажу грамофонних платiвок та iмпортної лiтератури 
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(1973 р.), про участь партiйних органiзацiй мiста у запровадженнi 
Комплексної системи упралiння якiстю продукцiї (КСУЯП) (1976 р.), про 
запровадження у мiськiй партiйнiй органiзацiї системи автоматизованого 
опрацювання та аналiзу iнформацiї з питань органiзацiйно-партiйної 
роботи  (1977 р.),  про затвердження контрзаходiв у зв’язку iз проведенням 
III Свiтового конгресу вiльних українцiв (1978 р.), про участь партiйних 
органiзацiй, органiв мiлiцiї, суду, прокуратури у боротьбi з пияцтвом та 
алкоголiзмом, наркоманiєю, спекуляцiєю, порушеннями законодавства 
про валютнi операцiї (1987-1988 рр.), про ставлення мiської партiйної 
органiзацiї до Народного руху України за перебудову, платформу мiської 
парторганiзацiї на               виборах до Верховних та мiсцевих Рад народних 
депутатiв                 (1989 р.).

Протоколи зборiв, нарад секретарiв первинних партiйних 
органiзацiй, iнтелігенцiї, професорсько-викладацького складу та студентiв 
вузiв Львова, працiвникiв закладiв мистецтва, ад-мiнiстративних органiв, 
у т.ч. суду та прокуратури, працівникiв торгiвлi, житлово-комунального 
господарства, медичних установ, винахiдникiв та рацiоналiзаторiв, 
передовикiв виробництва.

Iнформацiї про виконання постанов мiськкому партiї.
Матерiали нарад з обговорення ходу пiдготовки участi львiвських 

митцiв у «Декадi укрїнського мистецтва в Москвi», сюжету та постановки 
балету «Хустка Довбуша» (1951 p.). Стенограма зборiв, листи про 
пiдведення пiдсумкiв соцiалiстичного змагання трудящих мiст Львова, 
Ростова-на-Дону, Одеси та Луганська (1961, 1984-1987 рp.). Iнформацiї 
про боротьбу проти буржуазної iдеологiї та нелегальних  релiгiйних 
органiзацiй (1973 p.), обмеження «посилочного каналу» з-за кордону, 
боротьбу з алкоголiзмом, неробством (1974 p.), пiдготовку спецiалiстiв 
для роботи за кордоном (1975 p.).

Протоколи засiдань, звiти i довiдки про роботу ради ветеранiв партiї 
(1988 p.), документи клубу «Демократична альтернатива», Комiтету 
захисту пам’ятi В.I.Ленiна (1990 p.).

Довiдки, iнформацiї, доповiднi записки  про пiдготовку, проведення 
звiтiв та виборiв в партiйних органах та органiзацiях Львова, практику 
проведення пленумiв, партiйних зборiв, про виконання рiшень вищих 
органiв та своїх власних, про керiвництво радянськими, профспiлковими 
та комсомольськими органiзацiями, про шефську допомогу колгоспам, 
розстановку та виховання кадрiв. Стенограми нарад секретарiв партiйних 
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органiзацiй. Спецiальнi донесення прокуратури та мiлiцiї про роботу 
вiддiлiв мiлiцiї та кримiнальнi прояви у м. Львові, iнформацiї про 
реагування населення на подiї у Польщi, Угорщинi та Близькому Сходi               
(1956 p.).  

Довiдки Уповноваженого у справах релiгiй про релiгiйну обстановку 
в мiстi (1957 p.). 

Статистичнi звiти та довiдки до них, списки первинних партiйних 
органiзацiй.

Довiдки, звiти, iнформацiї мiськкому, райкомiв партiї м.Львова 
про добiр, розстановку та виховання кадрiв партiйних, радянських, 
господарських органiв та органiзацiй, списки осiб, вiдiбраних на курси  
пiдготовки радянських кадрiв, вiдомостi про працiвникiв мiлiцiї, які 
прибули iз схiдних областей України (1944 р.), звiти про роботу вiддiлiв 
кадрiв партiйних комiтетiв.

Доповiднi записки, iнформацiї про партiйне керiвництво вузами, 
середнiми спецiальними учбовими закладами, професiйно-технiчними 
училищами, загальноосвiтнiми школами, дошкiльними установами - 
дитячими садками та яслами; доповiднi записки, iнформацiї партiйних 
органiв про проведення агiтацiйно-пропагандистської, в т.ч. лекцiйної 
роботи серед населення, роботу унiверситету марксизму-ленiнiзму, 
мережi гурткiв та шкiл парт-освiти, культосвiтнiх установ - будинкiв 
культури, музеїв, театрiв, бiблiотек. Iнформацiї про органiзацiю та 
проведення мiтингiв у зв’язку iз справою Л. Берiї (1953 p.).

Стенограми нарад партiйно-господарських працiвникiв пiд-
приємств промисловостi, транспорту та зв’язку; довiдки, звiти, iнформацiї 
партiйних органiв та органiзацiй про виробничо-госпо-дарську дiяльнiсть 
промислових пiдприємств, виконання виробни-чих планiв, органiзацiю 
соцiалiстичного змагання, мобiлiзацiю молодi у школи ФЗН, вiдбудову 
та роботу залiзничного, автомобiль-ного транспорту, зв’язку. Рапорти 
пiдприємств про виконання соцiа-лiстичних зобов’язань на честь 50-
рiччя Жовтневої революцiї (1967 p.).

Довiдки, доповiднi записки, звiти органiв КДБ, МВС, суду та 
прокуратури про стан та заходи щодо змiцнення соцiалiстичної за-
конностi та правопорядку, роботу комiсiй сприяння учасникам Ве-ликої 
Вiтчизняної вiйни, комiтетiв фiзкультури та спорту при викон-комах 
мiсцевих Рад депутатiв трудящих (народних депутатiв), гро-мадських 
добровiльних спортивних та вiйськово-оборонних товариств.
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Довiдки, звiти про роботу органiв державного забезпечення 
вiйськовослужбовцiв та членiв їх родин, працевлаштування iнвалiдiв 
вiйни, демобiлiзованих з армiї.

Звiти районних вiддiлiв роботи серед жінок.
Звiти про партiйне керiвництво фiнансово-банкiвськими установами, 

закладами торгiвлi.

Опис 01: 1944-1962 рр.; Опис 20: 1963 р.; Опис 23: 1964-1965 рр.;
Опис 24: 1966 р.; Опис 25: 1967 р.; Опис 26: 1968 р.;
Опис 27: 1969 р.; Опис 28: 1970 р.; Опис 29: 1971 р.;
Опис 30: 1972 р.; Опис 31: 1973-1978 pр.; Опис 33: 1979-1981 pр.;
Опис 35: 1982 р.; Опис 37: 1983 р.; Опис 39: 1984 р.;
Опис 40: 1985 р.; Опис 43: 1986 р.; Опис 45: 1987 р.;
Опис 47: 1988 р.; Опис 49: 1976, 1978, 1984-1991 pp.

Перемишльський мiський комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У). 1940-1941 рр.

ф. П-5018, 1940-1941, 1944 рр., 117 справ, описи.

Створений у сiчнi 1940 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
припинив дiяльнiсть, вiдновлений у жовтнi 1944р. i дiяв до початку 1945 р. - до остаточної 
передачi територiї району Польськiй Республiцi.

Протоколи загальних партiйних зборiв, засiдань бюро міськкому 
партiї.

Опис 01: 1940 р.; Опис 02: 1941 р.; Опис 03: 1944 р.

Самбiрський мiський комiтет Комунiстичної партiї (бiль-
шовикiв) України (КП(б)У), з жовтня 1952 р.- Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1940-1941,1944-1991 рр.

ф. П-5004, 1944-1991 рр., 7510 спр., описи.

Створений у груднi 1939 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений  у серпнi 1944 р., лiквiдований у серпнi 
1991 р. пiсля призупинення дiяльностi КПУ. 

Бюро (загальний вiддiл), вiддiл органiзацiйно-партiйної роботи, 
сектор партiйного облiку, вiддiл пропаганди (iдеологiчний вiддiл), 
промислово-транспортний вiддiл, вiддiл сiльського господарства, вiддiл  
роботи серед жiнок, вiйськовий вiддiл, вiддiл кадрiв, бухгалтерiя.

Стенограми конференцiй мiської партiйної органiзацiї, пленумiв, 
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зборiв партiйно-господарського активу, протоколи засiдань бюро 
мiськкому партiї з додатками, довiдки про роботу органiв мiлiцiї, КДБ, 
суду та прокуратури, листи мiськкому партiї партiйним органiзацiям 
України про надання пiдтримки мiськiй партiйнiй органiзацiї (1991 
p.).

Листування мiськкому партiї з первинними партiйними органi-
зацiями, доповiднi записки, довiдки про пiдготовку та проведення звiтiв 
і виборiв, партiйне керiвництво профспiлками, комсомолом, iншими 
громадськими органiзацiями, радянськими органами.

Доповiднi записки адмiнiстративних органiв про посилення 
боротьби з особами, якi ухиляються вiд суспiльно-корисної працi, списки 
старих бiльшовикiв, колишнiх членiв КПЗУ, Героїв Соцiалiстичної 
Працi.

Iнформацiї та звiти мiськкому партії та первинних партiй-           них 
органiзацiй про облiк комунiстiв, статистичнi данi про склад мiської 
партiйної органiзацiї, переліки первинних партiйних ор-ганiзацiй.

Довiдки про укомплектованнiсть керiвних посад членами партiї, 
кiлькiсть спецiалiстiв, якi були скерованi на радянську, господарську 
роботу, в громадськi органiзацiї iз схiдних регiонiв України.

Документи про iдеологiчну, пропагандистську, агiтацiйно-масову, 
культурно-освiтню роботу, мережу закладiв та систему партiйної, 
економiчної освiти в установах, пiдприємствах та органiзацiях, лекцiйну 
роботу лекторiв, пропагандистiв та агiтаторiв мiськкому партiї серед 
населення, пiдготовку та проведення комунiстичних суботникiв, стан 
навчально-виховної та за-гальноосвiтньої роботи в учбових закладах, 
проведення святкування ювiлейних дат, хiд передплати на газети i 
журнали.

Iнформацiї, довiдки про партiйне керiвництво народно-
господарським комплексом: промисловими пiдприємствами, 
будiвельними органiзацiями, закладами транспорту та зв’язку. Доповiднi 
записки, звiти пiдприємств про виробничу та господарську дiяльнiсть, 
кадрову полiтику, партiйно-полiтичну роботу в колективах, розвиток 
соцiалiстичного змагання, у тому числi за звання колективiв та ударникiв 
комунiстичної працi, роботу винахiдникiв і рацiоналiзаторiв.

Довiдки про роботу комiтету Червоного Хреста, спортивних, 
вiйськово-спортивних та оборонних громадських органiзацiй, стан 
фiзкультурно-масової, спортивної роботи, спорудження, охорону та 
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упрядкування пам’ятникiв і вiйськових поховань, списки учасникiв 
радянського партизанського руху.

Iнформацiї, довiдки мiськкому партiї, звiти жiночих рад про 
полiтико-масову роботу серед жiнок, протоколи зборiв жiнок.

Довiдки, iнформацiї про розвиток сiльського господарства у 
повоєннi роки, органiзацiю колгоспiв, проведення звiтiв та виборiв у 
колгоспах, дотримання колгоспниками статуту колгоспу, проведення 
польових робiт, розвиток тваринництва, промислове, житлове, соцiально-
культурне будiвництво на селi, допомогу економiчно вiдсталим 
колгоспам, кадрову полiтику.

Штатнi розписи, кошториси витрат, баланси, акти ревiзiйної комiсiї 
з перевiрки фiнансової дiяльностi мiськкому партiї, вiдомостi про 
надходження членських внескiв вiд первинних партiйних органiзацiй.

Протоколи зборiв, заciдань бюро первинної партiйної органiзацiї 
апарату мiськкому партiї.

Опис 01: 1940-1941, 1944-1972 рр.; Опис 66: 1973-1978 рр.; Опис 68: 1979-1981 
рр.;
Опис 70: 1982 р.; Опис 72: 1983 р.; Опис 74: 1984 р.;
Опис 76: 1985 р.; Опис 78: 1986 р.; Опис 80: 1987-1991 рр.

Стрийський мiський комiтет Комунiстичної партiї (бiльшовикiв) 
України (КП(б)У), з жовтня  1952 р. - Комунiстичної партiї України 
(КПУ). 1940-1941, 1944-1991 рр.

ф. П-5003, 1944-1991 рр., 9779 спр., описи.

Створений у груднi 1939 р. У червнi 1941 р. з початком Великої Вiтчизняної вiйни 
тимчасово припинив дiяльнiсть, вiдновлений у серпнi 1944 р., лiквiдований у серпнi 
1991 р. пiсля призупинення дiяльностi КПУ. 

Бюро (загальний вiддiл), вiддiл органiзацiйно-партiйної роботи, 
сектор партiйного облiку, вiддiл кадрiв, вiддiл пропаганди (iдеологiчний 
вiддiл), промислово-транспортний вiддiл, вiйськовий вiддiл, вiддiл  
роботи серед жiнок, бухгалтерiя.

Стенограми конференцiй мiської партiйної органiзацiї, пленумiв, 
зборiв партiйно-господарського активу, протоколи засiдань бюро 
мiськкому партiї з додатками, довiдки про роботу органiв мiлiцiї, 
КДБ, суду та прокуратури, iнформацiї про направлення комунiстiв i 
комсомольцiв на роботу в органи внутрiшнiх справ (1972 p.), заяви з 
приводу перейменувань назв вулиць мiста Стрия (1991 p.).
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Списки, вiдомостi про кiлькiсний склад мiської партiйної органiзацiї 
(1940 p.), списки нагороджених медаллю «За доблесну працю у Великiй 
Вiтчизнинiй вiйнi 1941-1945 рр.» по мiсту Стрию (1945 p.), листування 
мiськкому партiї з первинними партiйними органiзацiями, доповiднi 
записки, довiдки про пiдготовку та проведення звiтiв та виборiв, 
партiйне керiвництво профспiлками, комсомолом iншими громадськими 
органiзацiями, радянськими органами, посилення боротьби з особами, 
якi ухиляються вiд суспiльно-корисної працi.

Iнформацiї та звiти мiськкому партії та первинних партiйних 
органiзацiй про облiк комунiстiв, статистичнi данi про склад мiської 
партiйної органiзацiї, переліки первинних партiйних органiзацiй.

Довiдки про укомплектованнiсть керiвних посад членами партiї, 
кiлькiсть спецiалiстiв, якi були скерованi на радянську, господарську 
роботу, в громадськi органiзацiї iз схiдних регiонiв України. 

Документи про iдеологiчну, пропагандистську, агiтацiйно-масову, 
культурно-освiтню роботу, мережу закладiв та систему партiйної, 
економiчної освiти в установах, пiдприємствах та органiзацiях мiста, 
лекцiйну роботу лекторiв, пропагандистiв та агiтаторiв мiськкому партiї 
серед населення, пiдготовку та проведення комунiстичних суботникiв, 
стан навчально-виховної та загальноосвiтньої роботи в учбових закладах, 
проведення святкування ювiлейних дат, хiд передплати на газети i 
журнали, iнформацiї про хiд переселення польських громадян у Польщу         
(1944 p.), проведення загальномiського мiтингу у зв’язку iз викриттям  
«лiкарiв-шпигунiв» (1952 p.).

Iнформацiї, довiдки про партiйне керiвництво народно-
господарським комплексом: промисловими пiдприємствами, 
будiвельними органiзацiями, закладами транспорту та зв’язку. Доповiднi 
записки, звiти пiдприємств про виробничу та господарську дiяльнiсть, 
кадрову полiтику, партiйно-полiтичну роботу в колективах, розвиток 
соцiалiстичного змагання, у тому числi за звання колективiв та ударникiв 
комунiстичної працi, роботу винахiдникiв та рацiоналiзаторiв, довiдки 
про розвиток курорту Моршин.

Довiдки про роботу комiтету Червоного Хреста, спортивних, 
вiйськово-спортивних та оборонних громадських органiзацiй, стан 
фiзкультурно-масової, спортивної роботи, спорудження, охорону та 
упорядкування пам’ятникiв та вiйськових поховань, списки учасникiв 
радянського партизанського руху.
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Iнформацiї, довiдки мiськкому партiї, звiти жiночих рад про 
полiтико-масову роботу серед жiнок, протоколи зборiв жiнок.

Штатнi розписи, кошториси витрат, баланси, акти ревiзiйної комiсiї 
з перевiрки фiнансової дiяльностi мiськкому партiї, вiдомостi про 
надходження членських внескiв вiд первинних партiйних органiзацiй.

Протоколи зборiв, заciдань бюро первинної партiйної органiзацiї 
апарату мiськкому партiї.

Добірка  газети «Голос Стрийщини» (1991 p.).

Опис 01: 1940-1941, 1944-1971 рр.; Опис 42: 1972-1978 рр.; Опис 44: 1979-1981 р.;
Опис 45: 1982 р.; Опис 47: 1983 р.; Опис 49: 1984 р.;
Опис 51: 1985 р.; Опис 53: 1986 р.; Опис 55: 1987-1991 р.

Червоноградський мiський комiтет Комунiстичної партiї 
України (КПУ). 1965-1991 рр. 

ф. П-3081, 1965-1986 рр. 5379 спр. описи.

Створений в 1965 р. пiсля вiднесення Червонограда до категорії мiст обласного 
пiдпорядкування (У перiод 1962-1963 рр. дiяв промислово-виробничий партiйний 
комiтет (див. ф. П-2922). Лiквiдований у серпнi 1991 р. пiсля призупинення дiяльностi            
КПУ.

Бюро (загальний вiддiл), органiзацiйний вiддiл, вiддiл пропаганди  
агiтацiї, промислово-транспортний вiддiл.

Протоколи загальних, звiтно-виборних зборiв, конференцiй, 
засiдань бюро міськкому партії, урочистих зборiв та мiтингiв з нагоди 
урочистих та ювiлейних дат, iнформацiї про скерування членiв партiї та 
комсомольцiв на роботу в правоохороннi органи.

Iнформацiї про роботу первинних партiйних органiза-                   цiй, 
пiдвищення ролi комунiстiв на  виробництвi та у громадському життi, 
стан дотримання провопорядку та законностi, дотри-           мання 
комунiстами вимог законодавства та партiйної етики,           зв’язки 
пiдприємств iз спорiдненими колективами Угорщини, Польщi.

Iнформацiї про комунiстичне, атеїстичне виховання трудящих, 
роботу засобiв масової iнформацiї, контрпропагандистську роботу 
партiйних комiтетiв, діяльність релiгiйних громад та боротьбу з 
українською нацiоналiстичною, сiонiстською, релiгiйною дiяльнiстю, 
проведення реформи загальної та професiйно-технiчної освiти, роботу 
гурткiв полiтичного та економiчного навчання.

Iнформацiї, довiдки, доповiднi записки про роботу про-мисловостi 
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та транспорту.

Опис 01: 1965 р.; Опис 02: 1966 р.; Опис 03: 1965-1967 рр.;
Опис 04: 1968 р.; Опис 05: 1969 р.; Опис 06: 1970 р.;
Опис 07: 1971 р.; Опис 08: 1972-1978 рр.; Опис 10: 1979-1981 рр.;
Опис 12: 1982 р.; Опис 14: 1983 р.; Опис 16: 1984 р.;
Опис 18: 1985 р.; Опис 20: 1986 р.; Опис 22: 1987-1991 рр.

II. Фонди партiйних комiтетiв (парткомiв) КПУ установ, 
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пiдприємств та органiзацiй *

Партiйний комiтет Комунiстичної партiї України (КПУ) 
Львiвского раднаргоспу. 1957-1965 рр.

ф. П-2940, 1957-1965 рр. 300 спр, опис.

Створений у 1957 р. з організацією територіальних рад народного господарства 
(раднаргоспів). Ліквідований у 1965 р. після ліквідації раднаргоспів.

Протоколи партiйних зборiв, засiдань парткому раднаргоспу та 
партбюро галузевих управлiнь. Довiдки про iдеологiчну          роботу.

Партiйний комiтет Комунiстичної партiї (бiльшовикiв) України 
(КП(б)У) Львiвського державного унiверситету iм.I.Франка, з жовтня 
1952 р. - Комунiстичної партiї України (КПУ). 1946-1991 рр.

ф. П-92, 1946-1989 рр., 1520 спр., описи.

Створений шляхом реорганiзацiї бюро первинної партiйної органiзацiї постановою 
бюро Львiвського мiськкому партiї вiд 11 сiчня 1954 р.

Протоколи, стенограми звiтно-виборних, загальних вiдкритих, та 
закритих партiйних зборiв, засiдань партiйного комiтету, первинних 
партiйних органiзацiй факультетiв та пiдроздiлiв унiверситету. Звiти, 
доповiднi записки Львiвським мiському та обласному комiтетам партiї, 
зокрема про: полiтико-виховну роботу партiйної органiзацiї, первинних 
партiйних осередкiв, внут-рішньопартiйну роботу; керiвництво кадровою 
полiтикою, добiр та затвердження деканiв факультетiв, завiдувачiв кафедр, 
керiвникiв вiддiлiв та пiдроздiлiв, видавництва; про iдейно-виховну 
роботу в профспiлках, серед комсомольської та неспiлкової молодi; 
про проведення полiтичних кампанiй у зв’язку iз станом викладання 
суспiльно-полiтичних наук (1947 р.), боротьбу з «плазуванням» перед 
захiдною культурою (1947р.), проявами нацiоналiстичного свiтогляду 
у роботi Інституту iсторiї АН УРСР (1947 р.), антимарксистськими 
поглядами проф. бiологiї М.Є.Попова та подо-

* Документи  про час  ліквідації відсутні.
ланням буржуазних наукових концепцiй у бiологiчнiй науцi у 
ходi перебудови роботи бiологiчного факультету (1947-1948 рр.), 
iдеалiстичними поглядами академiка М.Возняка, професорiв 
Рудницького, Левицького, Домбковського (1948 р.); про викриття 
космополiтизму - єврейського «буржуазного»  нацiоналiзму, арешти 
серед студентiв юридичного факультету, засудження приховування 
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«справжньої» нацiональностi (1948, 1949, 1951рр.); про прояви 
українського «буржуазного»  нацiоналiзму, арешти серед викладачiв та 
студентiв (1949, 1951, 1952, 1966 рр.); про спробу ректора університету 
академiка Савiна «українiзувати» унiверситет (1951 р.); про висунення 
на роботу, участь у громадсько-полiтичному життi вихiдцiв iз захiдних 
областей УРСР (1950 р.); про антипартiйнi погляди професора Гофмана 
та кандидата iсторичних наук Чуприни (1957 р.); про засудження 
студентського рукописного журналу «Холостяк», стiнної газети «Новое» 
(1958 р., 1961 р.); про критику проявiв «буржуазної» iдеологiї у дiяльностi 
ректора - академiка Лазаренка та звiльнення його з посади  (1963 р.); про 
вiдзначення 70-рiччя від дня народження та 40-рiччя наукової дiяльностi 
академiка М.Возняка (1951 р.), iнших святкових, ювiлейних дат.

Документи про прийом у члени партiї, поновлення у партiї 
репресованих та реабiлiтованих членiв партiї, розгляд персональних 
справ комунiстiв за полiтичнi, побутовi вчинки, порушення вимог 
партiйного статуту.

Опис 01: 1946-1978 рр.;                    Опис 02: 1979-1989 рр.

Партiйний комiтет Комунiстичної партiї (бiльшовикiв) України 
(КП(б)У) Львiвського полiтехнiчного iнституту, з жовтня 1952 р. - 
Комунiстичної партiї України (КПУ). 1939-1941, 1944-1990 рр.

ф. П-380, 1944-1990 рр., 967 спр., опис.

Створений шляхом реорганiзацiї бюро первинної партiйної органiзацiї постановою 
бюро Львiвського мiського комiтету партiї вiд 24 листопада 1952 р.

Протоколи, стенограми загальноiнститутських партiйних зборiв, 
партiйних зборiв факультетiв, звiтно-виборних конференцiй (1962-1990 
рр.), засiдань партiйного бюро (комiтету) iнституту (протокол засiдання 
бюро iнституту вiд 15 грудня 1939 р. див. ф. П-9, оп. 1), бюро факультетiв, 
зборiв жiночої ради (1945 р.).

Плани роботи партiйної органiзацiї.
Звiти i полiтiнформацiї (1945-1946 рр.).
Iнформацiї, довiдки про iдейно-виховну, органiзацiйну роботу, 

виконання рiшень вищих партiйних комiтетiв, статистичнi звiти (1974-
1978 рр.).

Партiйний комiтет Комунiстичної партiї (бiльшовикiв) України 
(КП(б)У), з жовтня 1952р. - Комунiстичної партiї України (КПУ) 
Управлiння Львiвської залiзницi. 1940-1941, 1944-1990 рр.

ф. П-87, 1940-1941, 1944-1986 рр., 1311 спр., опис.

Створений шляхом реорганiзацiї бюро первинної партiйної органiзацiїї постановою 
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бюро Львiвського мiського комiтету КП(б)У вiд 20 жовтня 1950 року.

Протоколи загальних партiйних зборiв управлiння, цехових 
партiйних органiзацiй, звiтно-виборних конферецiй, засiдань бюро, 
парткому управлiння, документи теоретичної конференцiї парторганiзацiї 
управлiння (1947 p.), плани роботи, полiтичнi iнформацiї, довiдки про 
роботу цехових партiйних органiзацiй, роботу гурткiв полiтичної освiти, 
надання шефської допомоги колгоспам, участь партiйної органiзацiї у 
пiдготовцi i проведеннi виборiв до Рад депутатiв трудящих усiх рiвнiв.

Партiйний комiтет Комунiстичної партiї України (КПУ) Все-
союзного технiчного об’єднання iм. В.I.Ленiна, м. Львiв. 1945-1991 
рр.

ф. П-247, 1945-1986 рр. 2125 спр., опис.

Реорганiзований з бюро первинної партiйної органiзацiї постановою бюро 
Львiвського мiського комiтету КПУ вiд 13 жовтня 1960 р.

Протоколи партiйних зборiв i конференцiй, засiдань бюро парткому 
i цехових парторганiзацiй.

Анкети делегатiв партiйних конференцiй.
Інформацiї та довiдки про проведення семiнарiв з секретарями 

низових парторганiзацiй, про пiдсумки звiтiв i виборiв у цехових 
органiзацiях, органiзацiйно-партiйну i масово-полiтичну роботу на 
виконання рiшень з’їздiв партiї, змiни структури i найменувань цехових 
парторганiзацiй, порушення вимог статуту КПРС, пiдсумки прийому 
у партiю i роботу щодо змiцнення партiйних рядiв, демократизацiю 
внутрiшньопартiйного життя, затвердження складу комiсiй парткому, 
сплату членських внескiв, про пiдвищення квалiфiкацiї, стабiльностi 
i вiдповiдальностi кадрiв, інженерно-технічних працівників, завдання 
щодо покращення добору, розтановки i виховання кадрiв, затвердження 
характеристик, виховання молодих комунiстiв, про роботу з комунiстами, 
якi мали партiйнi стягнення, премiювання партiйних, комсомольських 
i профспiлкових активiстiв, про полiтичне i економiчне навчання, 
затвердження групи пропагандистiв, рекомендацiї слухачiв унiверситету 
марксизму-ленiнiзму, про покращення роботи i перебудову системи 
партiйної освiти, роботу школи основ марксизму-ленiнiзму, роль 
партiйного навчання у пiдвищеннi трудової i громадсько-полiтичної 
активностi слухачiв, про iдеологiчну роботу в колективi, добір i 
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виховання iдеологiчних кадрiв, обговорення проекту Конституцiї СРСР, 
передплату на газети та журнали, наочну агiтацiю, покращення житлово-
побутових умов i полiтико-виховну роботу в робiтничих гуртожитках, 
вивчення громадської думки як важливого важеля для ефективного 
планування i проведення iдеологiчної роботи, стан правової пропаганди, 
роботу редколегiї тижневика «Трибуна робiтника», про боротьбу з 
буржуазною iдеологiєю i полiтичну пильнiсть, атеїстичне виховання, 
посилення iнтернацiонального виховання трудящих, про роль комсомолу 
у справi комунiстичного виховання молодi, роботу профспiлок, роботу 
ради громадськостi мiкрорайону, комiтету народного контролю, роботу 
комсомолу щодо змiцнення низових ланок, роботу комiсiї контролю 
дiяльностi адмiнiстрацiї, про створення громадсько-полiтичного центру 
iнформування населення з питань культури i науково-технiчного 
прогресу на базi Будинку культури, дiяльнiсть товариства «Знання», 
товариських судiв i добровiльних народних дружин, роботу профкому 
щодо покращення громадського харчування, про органiзацiю i пiдсумки 
виборiв до Верховної Ради СРСР i УРСР та мiсцевих Рад народних 
депутатiв, висунення кандитатiв у народнi депутати СРСР вiд КПРС, 
про виконання виробничих планiв, упровадження Комплексної системи 
управлiння якiстю продукцiї, пiдвищення продуктивностi працi, 
органiзацiю соцiалiстичного змагання, про освоєння нових виробiв i 
пiдвищення якостi продукцiї, рацiональне використання матерiальних 
цiнностей на виробництвi, пiдвищення авангардної ролi комунiстiв, 
удосконалення бригадної форми органiзацiї працi, роботу профкому 
з розвитку масових форм управлiння виробництвом, виконання 
комплексних планiв розвитку наукових дослiджень i прискорення 
науково-технiчного прогресу, удосконалення господарського механiзму, 
покращення планування, виконання плану капiтального i житлового 
будiвництва, про роботу ради наставникiв щодо змiцнення трудової 
дисциплiни, про покращення умов працi та вiдпочинку робiтникiв, 
роботу комiсiї з контролю за освоєнням нових видiв продукцiї, стан 
роботи щодо забезпечення схоронностi соцiалiстичної власностi,  
забезпечення безперервної роботи залiзничного транспорту в зимових 
умовах, виконання програми пiдвищення якостi i надiйностi виробiв, 
про пiдвищення ефективностi використання технологiчного об-
ладнання, дотримання технологiчного порядку та правил технiки 
безпеки, запровадження нових методiв господарювання i посилення 



111

їх впливу на прискорення науково-технiчного прогресу, перехiд на 
повний госпрозрахунок i самофiнансування, розвиток соцiа-лiстичного 
самоуправлiння на пiдприємствi, шефську допомогу колгоспам, 
органiзацiю комунiстичних суботникiв, про боротьбу з пияцтвом i 
алкоголiзмом, роботу з листами та заявами трудящих, пiдготовку до 
революцiйних свят, затвердження заходів та органiзацiю навчання з 
цивiльної оборони,  пiдсумки перевiрки дiяльностi об’єднання комiсiєю 
ЦК КПУ, розгортання дискусiї в партiйнiй органiзацiї  в перiод пiдготовки 
до XXVIII з’їзду КПУ, заснування заводської групи Народного Руху 
України за пере-будову, заходи щодо розширення сфери функцiонування 
української мови на пiдприємствi, газету «Пора» Товариства української 
мови iм. Т.Г.Шевченка на об’єднаннi, ставлення партiйного комiтету до 
дiяльностi страйкового комiтету, проведення мiтингу на територiї заводу 
з приводу подiй у Львовi 1 жовтня 1989 року, звернення до трудiвникiв 
пiдприємства з нагоди 50-рiччя возз’єднання захiдно-українських земель 
з УРСР (1989 p.), про роботу партiйної комiсiї.

Плани роботи парткому, парткомiсiї, статистичнi звiти.
Документи про прийом у члени партiї, розгляд персональних справ 

комунiстiв за неправильні полiтичнi, побутовi вчинки, порушення вимог 
партiйного статуту.

Опис 01: 1945-1972 pp.; Опис 02: 1973-1978 pp.; Опис 04: 1979-1981 pp.;
Опис 06: 1982 p.; Опис 08: 1983 p.; Опис 10: 1984 p.;
Опис 12: 1985 p.; Опис 14: 1986 p.; Опис 16: 1987-1989 pp.

Партiйний комiтет Комунiстичної партiї України (КПУ) 
виробничого об’єднання «Кiнескоп», м.Львiв. 1944-1991 рр.

ф. П-359, 1944-1986 рр., 2715 спр., описи.

Реорганiзований з бюро первинної партiйної органiзацiї постановою Львiвського 
мiськкому КПУ вiд 18 лютого 1958 р.

Протоколи заводських партiйних зборiв, конференцiй, засiдань 
бюро парткому, цехових парторганiзацiй, партiйно-господарського 
активу об’єднання. Анкети делегатiв партiйних конференцiй.

Звiти та iнформацiї парткому про виконання вимог Статуту КПРС 
комунiстами, хiд звiтiв i виборiв у цехових парторганiзацiях та партгрупах, 
змiни структури партiйної органiзацiї об’єднання, удосконалення стилю i 
методiв роботи, пiдвищення вiдповiдальностi членiв партiї за виконання 
службових та громадських обов’язкiв, стан сплати членських внескiв, 
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комплектування i роботу мережi партiйної i комсомольської освiти, 
партiйне керiвництво комсомолом, покращення виховної роботи серед 
молодi,  роботу комiтету комсомолу щодо мобiлiзацiї молодi на виконання 
рiшень партiйних з’їздiв,  роботу профспiлкової органiзацiї, комiтету 
народного контролю, комiсiї контролю за дiяльнiстю адмiнiстрацiї, 
добровiльних народних дружин та ради профiлактики правопорушень, 
премiювання партiйних, комсомольських i профспiлкових активiстiв,  
роботу з кадрами, пiдготовку i закрiплення робочих кадрiв в об’єднаннi, 
пiдвищення ролi майстра на виробництвi, роботу з листами та за вами 
трудящих, пiдвищення ролi критики та самокритики, участь партiйної 
органiзацiї у виборах до Рад депутатiв трудящих (народних депутатiв) 
усiх рiвнiв, iдейно-полiтичне виховання комунiстiв, вiйськово-
патрiотичне виховання трудящих та роботу ДТСААФ, пiдвищення ролi 
багатотиражної газети «Лампочка Iллiча», радiогазети «Хвиля (Волна)» 
у мобiлiзацiї працiвникiв на виконання партiйних директив, пiдвищення 
полiтичної пильностi, роботу ради атеїстичного виховання у формуванні 
науково-матерiалiстичного свiтогляду, розробку i упровадження 
автоматизаваної iнформацiйної системи аналiзу iдеологiчної роботи, стан 
полiтичного iнформування працiвникiв  про завдання парторганiзацiї, 
пiдвищення ефективностi використання електронно-обчислювальної 
технiки, виробництво кольорових телевiзорiв, якiсть розробок нових 
виробiв, упро-вадження Комплексної системи управлiння якiстю 
продукцiї, упровадження передових бригадних форм органiзацiї працi, 
розробку та виробництво додаткових видів товарiв широкого вжитку, 
про якiсть побуту та умови вiдпочинку трудящих та заходи щодо їх 
покращення, про економне та рацiональне витрачання сировинних 
та паливно-енергетичних ресурсiв, покращення облiку та зберiгання 
матерiальних цiнностей, хiд капiтального будiвництва, реконструкцiю 
виробничих об’єктiв, удосконалення планування i посилення впливу 
господарських механiзмiв, пiдвищення ефективностi виробництва i 
якостi роботи, виконання планiв соцiально-економiчного розвитку ВО, 
розвиток соцiалiстичного змагання, шефську допомогу колгоспам, про 
затвердження характеристик для поїздок за кордон, про стан цивiльної 
оборони на об’єднаннi, проведення комплексного навчання працiвникiв 
з цивільної охорони.

Статистичнi звiти про склад парторганiзацiї.
Документи про прийом у члени партiї, розгляд персональних справ 
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комунiстiв за неправильні полiтичнi, побутовi вчинки, порушення вимог 
партiйного статуту.

Опис 01: 1944-1974 рр.; Опис 02: 1975-1978 рр.; Опис 04: 1979-1981 
рр.;
Опис 06: 1982 р.; Опис 08: 1983 р.; Опис 10: 1984 р.;
Опис 12: 1985 р.; Опис 14: 1986 р.

Партiйний комiтет Комунiстичної партiї України (КПУ) ви-
робничо-технiчного об’єднання «Електрон», м.Львiв. 1946-1991 
рр.

ф. П-568, 1946-1989 рр., 2343 спр., описи.
Протоколи партiйних конференцiй, партійних зборiв об’єднання 

та цехових органiзацiй, зборів партактиву, засiдань партійного комiтету 
об’єднання та бюро цехових органiзацiй. Анкети делегатiв звiтно-
виборних конференцiй.

Довiдки та iнформацiї про виконання рiшень з’їздiв КПРС та КПУ, 
обкому партiї  про органiзацiйно-партiйну роботу, пiдсумки виборiв 
у цехових парторганiзацiях, роботу комiсiї контролю за дiяльнiстю 
адмiнiстрацiї, покращення партiйного керiвництва комсомолом та 
профспiлками, контроль за виконанням партiйних доручень, роботу 
комiтету народного контролю, роботу цехових парторганiзацiй з 
прийому у члени партiї i виховання молодих комунiстiв, удосконалення 
роботи парткому, прийом у члени партiї, керiвництво профспiлковою 
органiзацiєю, роботу комiтету комсомолу з iдейного виховання 
молодi, роботу первинної органiзацiї товариства «Знання», обмiн 
партдокументiв, роботу парторганiзацiй цехiв щодо забезпечення 
авангардної ролi комунiстiв у виробничому i громадському життi, про 
роль профспiлок та постiйнодiючих робiтничих зборiв в органiзацiї 
соцiалiстичного змагання i самокритики, про iдейно-виховну роботу 
парткому, органiзацiю мережi партiйної освiти, дружбу i спiвробiтництво 
з трудящими  країн соцiалiстичного табору, роботу з пiдбору та виховання 
iдеологiчних кадрiв, атеїстичне виховання трудящих, роботу редакцiiї 
газети «Робiтнича трибуна», ефективнiсть системи вивчення громадської 
думки, затвердження кодексу соцiальних норм колективу Львiвського 
телевiзiйного заводу, участь у виборах до Рад депутатiв трудящих 
(народних депутатiв) усiх рiвнiв, стан партiйно-полiтичної iнформацiї, 
спортивно-масової роботи, роботу комiтету комсомолу з iдейного 
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виховання молодi, стан наочної агiтацiї i передплати на перiодичну 
пресу, проведення революцiйних свят, вiйськово-патрiотичне виховання 
у колективi, стан науково-атеїстичної пропаганди, обговорення проекту 
Конституцiї СРСР (1977 p.), про соцiальне планування i перспективний 
розвиток колективу, покращення якостi продукцiї та органiзацiю 
соцiалiстичного змагання, змiцнення зв’язкiв з центром професiйної 
орiєнтацiї та трудового навчання учнiв, упровадження заходiв для 
зниження рiвня ручної працi, покращення роботи ради з економiчної 
освiти, роботу адмiнiстрацiї щодо збереження соцiалiстичної власностi, 
удосконалення бригадних форм органiзацiї працi, покращення 
використання резервiв виробництва i посилення режиму економiї у 
народному господарствi, роботу цехових парторганiзацiй щодо змiцнення 
трудової i виробничої дисциплiни, пiдготовку до випуску кольорових 
телевiзорiв, участь у комунiстичних суботниках, стан наукової органiзацiї 
працi, завдання парторганiзацiй щодо збiльшення випуску товарiв 
широкого вжитку, проведення соцiально-економiчного експерименту 
«Пульсар», надання шефської допомоги колгоспам, про пiдвищення 
ролi колективу в профiлактицi правопорушень, посилення боротьби з 
правопорушеннями, роботу груп народного контролю та добровiльних 
народних дружин (ДНД), про роботу з листами та заявами трудящих, 
органiзацiю лiтнього вiдпочинку працiвникiв та членiв їх родин, про 
створення музею iсторiї заводу, про роботу з кадрами, затвердження 
партiйних характеристик. 

Протокол-стенограма зустрiчi представникiв трудових колективiв 
з членом ЦК КПРС завідувачем вiддiлу оборонної промисловостi ЦК 
КПРС Беляковим О.С.

Документи про прийом у члени партiї, розгляд персональних справ 
комунiстiв за неправильні полiтичнi, побутовi вчинки, порушення вимог 
партiйного статуту.

Опис 01: 1946-1972 pp.; Опис 02: 1973-1978 pp.; Опис 04: 1978-1981 pp.;
Опис 06: 1982 p.; Опис 06: 1982-1983 pp.; Опис 10: 1984 p.;
Опис 12: 1985 p.; Опис 14: 1986 p.; Опис 16: 1987-1989 pp.

Партiйний комiтет Комунiстичної партiї (бiльшовикiв) 
України (КП(б)У) Львiвського автобусного заводу, з жовтня 1952 р. 
- Комунiстичної партiї України (КПУ). 1945-1990 рр.

ф. П-2638, 1945-1990 рр., 740 спр., опис.
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Реорганiзований з бюро первинної партiйної органiзацiї постановою Львiвського 
мiського комiтету КПУ  вiд 13 серпня 1958 р.

П р ото кол и  з в i т н о - в и б о р н и х  ко н ф е р е н ц i й ,  з б о р i в  – 
загальнозаводських, цехових, партiйно-господарського активу, засiдань 
парткому та бюро цехових партiйних органiзацiй з питань виконання 
рiшень з’їздiв КПРС та КПУ, обговорення закритих листiв ЦК КПРС 
(1956-1960 pp.) про подолання наслiдкiв культу особи Сталiна, 
пiдвищення революцiйної пильностi, посилення полiтичної роботи 
партiйних органiзацiй в масах i припинення діяльності антирадянських 
сил, про стан органiзацiйно-партiйної роботи, проведення зборiв про 
моральне обличчя комунiстiв, стан партiйної дисциплiни i сплату 
членських внескiв, органiзацiю консультацiйних пунктiв з роз’яснення 
документiв Мiжнародної наради комунiстичних i робiтничих партiй у 
Москвi 1969 р., зростання чисельності партiї, роботу школи молодого 
комунiста, роботу партiйної органiзацiї заводу в умовах перебудови 
та кризових явищ у партiї, вихiд з членiв партiї (1989-1990 pp.), 
про дiяльнiсть профспiлки та комсомольської органiзацiї на заводi, 
покращення партiйного контролю за якiстю продукції i упро-вадження 
нової технiки, роботу заводської органiзацiї товариства «Знання» та 
осередку «Друзiв природи», роботу шкiл комунiстичної працi, хiд 
обмiну партiйних та комсомольських квиткiв, органiзацiю роботи 
полiтiнформаторiв, про участь партiйної органiзацiї заводу у виборах до 
Рад депутатiв трудящих (народних депутатiв), народних суддів, роботу 
депутатських груп на заводi, про полiтико-масову роботу в колективi, 
створення «Книги трудової слави», пiдготовку до фестивалю молодi 
i студентiв у Москвi (1956 p.), роботу заводської газети «Львiвський 
машинобудiвник» i заводського радiомовлення, передплату на газети 
та журнали, роботу червоних куткiв, пiдготовку до революцiйних свят, 
полiтико-виховну роботу серед комсомольцiв i молодi, органiзацiю 
науково-технiчної пропаганди, вiйськово-патрiотичне виховання 
молодi, ведення науково-атеїстичної пропаганди, наочну агiтацiю на 
заводi, органiзацiю мережi партiйної освiти, затвердження програм 
навчання i складу пропагандистiв i агiтаторiв, затвердження кандидатур 
для навчання в унiверситетi марксизму-ленiнiзму, про роботу штабу 
цивiльної оборони пiдприємства, народних дружин, посилення боротьби 
з антигромадськими проявами, стан допризовної пiдготовки молодi, про 
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стан будiвництва заводу, роботу окремих цехiв, виконання виробничих 
планiв, ритмiчнiсть у роботi i органiзацiю соцiалiстичного змагання, 
матерiальне забезпечення програми випуску автобусiв, шляхи зниження 
собiвартостi товарної продукцiї i упровадження нової технiки, про 
пiдвищення якостi автобусiв, створення позапланових нагромаджень, 
стан нормування на заводi, охорони працi i технiки безпеки, культури 
та рентабельності виробництва, роботу в нових умовах планування 
i економiчного стимулювання, житлове будiвництво та органiзацiю 
громадського харчування, лiтнього вiдпочинку працiвникiв заводу, 
про органiзацiю шефської допомоги колгоспам, будiвництво клубiв у 
пiдшефних колгоспах, проведення суботникiв, про добiр та розстановку 
кадрiв, затвердження партiйних характеристик, подань до нагородження 
урядовими нагородами.

Справи з прийому у члени КПРС та персональнi справи 
комунiстiв.

Плани роботи, статистичнi звiти про змiни у чисельнiстi та якiсному 
складi партiйної органiзацiї.

Партiйний комiтет Комунiстичної партiї України (КПУ) 
Львiвського Головного управлiння промислового будiвництва 
«Головльвiвпромбуд», м. Львiв. 1977-1991 рр.

ф. П-10066, 1977-1990 рр., 1254 спр., описи.

Протоколи партiйних конференцiй, зборiв партiйно-господарського 
активу, засiдань парткому та бюро первинних цехових парторганiзацiй, а 
також довiдки та  iнформацiї про прийом у партiю, розгляд персональних 
справ комунiстiв, розподiл обов’язкiв мiж членами бюро парткому, 
створення партiйних комiсiй, вiдкриття методичного кабiнету парткому, 
затвердження групи iнформаторiв, проведення атестацiї пропагандистiв, 
створення та лiквiдацiю первинних партiйних органiзацiй та партiйних 
груп, хiд звiтiв та виборiв у первинних партiйних осередках, 
пiдвищення вiдповiдальностi комунiстiв за виконання вимог Статуту 
КПРС, пiдсумки роботи з прийому до лав партiї, роботу партiйних 
комiтету i бюро з молодими комунiстами, пiдвищення ролi i авторитету 
партiйної органiзацiї, посилення партiйно-полiтичної роботи в умовах 
перебудови та демократизацiї суспiльного життя (1989-1990 pp.), 
партiйне керiвництво профспiлковою, комсомольською, iншими 
громадськими органiзацiями, групою комiтету народного контролю, 
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контроль   за дiяльнiстю адмiнiстрацiї, полiтичну i виховну роботу з 
резервом партiйних, громадських та господарських кадрiв, затвердження 
характеристик, полiтичну та iдейно-виховну роботу в колективi, участь 
комунiстiв у лекцiйно-пропагандистськiй, атеїстичнiй роботi, проведення 
«Дня пропагандиста», стан наочної агiтацiї, передплату на газети i 
журнали, навчання у системi партiйної освiти, затвердження кандидатiв 
на слухачiв Вечiрнього унiверситету марксизму-ленiнiзму, роботу школи 
молодого комунiста, змiни та удосконалення системи полiтичного i 
економiчного навчання, роботу Будинку культури, багатотиражної газети 
«Львiвський будiвельник», стан розгляду заяв i листiв працiвникiв до 
адмiнiстацiї,  розвиток критики i самокритики членiв партiї, «демократiї i 
гласностi», здiйснення постiйного контролю за уведенням в експлуатацiю 
пускових об’єктiв, житлових будинкiв, iнженерну роботу з формування 
будiвельних програм, удосконалення технологiчної комплектацiї 
будiвельних майданчикiв матерiалами i конструкцiями, забезпечення 
належного стану технiки безпеки i промислової санiтарiї на виробництвi, 
персональну вiдповiдальнiсть керуючих будiвництвом - комунiстiв за 
випадки професiйного травматизму, пiдвищення продуктивностi працi, 
трудової дисциплiни, упровадження комплексного плану пiдвищення 
ефективностi капiтального будiвництва, Комплексної системи управлiння 
якiстю продукцiї, нових форм органiзацiї працi, бригадного пiдряду, 
внутрiшнього господарського розрахунку, економiю енергетичних i 
матерiальних ресурсiв, участь партiй-            ної органiзацiї у реалiзацiї 
аграрної, житлової, iнших загальнодержавних програм, особистий 
внесок комунiстiв у покращення умов працi i побуту на будiвельних 
майданчиках, звiти керiвникiв перед трудовими колективами, пiдготовку 
i проведення виборiв до Верховних СРСР та УРСР, а також мiсцевих 
Рад народних депутатiв, передвиборчу агiтацiю за кандидатiв вiд КПУ 
напередоднi виборiв 1989 р., соцiалiстичне змагання за дострокове 
виконання виробничих програм, обмiн досвiдом з будiвельниками 
Польщi, проведення ленiнських комунiстичних суботникiв, контроль 
i вiдповiдальнiсть партiйної органiзацiї та окремих комунiстiв за 
стан боротьби з правопорушеннями, хабарництвом i спекуляцiєю, 
розкраданнями соцiалiстичної власностi, пияцтвом, нетрудовими 
доходами, створення i роботу первинного осередку тверезостi, 
затвердження спискiв партiйних, комсомольських, профспiлкових 
активiстiв на премiювання.
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Статистичнi звiти про склад та змiни парторганiзацiї.
Справи про прийом у партiю, персональнi справи комунiстiв за 

порушення вимог Статуту та iншi вчинки.
Справи про вихiд з партiї в перiод 1989-1991 рр. 

Опис 01: 1977-1978 pp.; Опис 03: 1979-1981 pp.; Опис 05: 1982 p.;
Опис 07: 1983 p.; Опис 09: 1984 p.; Опис 11: 1985 p.;
Опис 13: 1986 p.; Опис 15: 1987 p.; Опис 17: 1988 p.;
Опис 19: 1989 p.; Опис 21: 1990 p.

Партiйний комiтет  Комунiстичної партiї (бiльшовикiв) України 
(КП(б)У), з жовтня 1952р. - Комунiстичної партiї України (КПУ) 
Львiвського заводу автонавантажувачiв. 1948-1990 рр.

ф. П-1695, 1948-1986 рр., 348 спр., опис.

Створений шляхом реорганiзацiї бюро первинної партiйної органiзацiї постановою 
бюро Львiвського мiського комiтету КПУ вiд 14 грудня 1957 року.

Протоколи партiйних зборiв, засiдань парткому, бюро первинних 
(цехових) партiйних органiзацiй, статистичнi звiти про чисельнiсть 
партiйної органiзацiї заводу.

Партiйний комiтет  Комунiстичної партiї (бiльшовикiв) України 
(КП(б)У), з жовтня 1952р. - Комунiстичної партiї України (КПУ) 
Львiвського обласного управлiння внутрiшнiх справ. 1944-1990 
рр.

ф. П-86, 1944-1986 рр., 846 спр., опис.

Створений шляхом реорганiзацiї бюро первинної партiйної органiзацiї постановою 
бюро Львiвського мiського комiтету КПУ вiд 26 листопада 1956 р.

Протоколи засiдань бюро (парткому), загальних партiйних зборiв, 
плани роботи, протоколи загальних зборiв, засiдань бюро первинних 
партiйних органiзацiй структурних пiдроздiлiв обласного управлiння 
внутрішніх справ.
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III. Фонди полiтичних вiддiлiв установ i органiзацiй.

Полiтичний вiддiл Управлiння Львiвської залiзницi. 
ф. П-3744, 1949-1956 рр., 103 спр., опис.
Протоколи, стенограми нарад, звiти полiтвiддiлiв управлiння та 

вiддiлень Львiвської і Ковельської залiзниць.
Довiдки, доповiдi, iнформацiї про стан та заходи шодо кращення 

культурно-освiтньої роботи на залiзницi.
Листування з полiтичним управлiнням Мiнiстерства шляхiв 

сполучень СРСР, партiйними комiтетами, органами КДБ.
Статистичнi звiти про склад та розстановку членiв КПРС та 

ВЛКСМ.

Полiтичний вiддiл Львiвського вiдiлення залiзницi.
ф. П-3745, 1949-1956 рр., 34 спр., опис.
Постанови полiтвiддiлу вiддiлення. 
Полiтичнi донесення загонiв воєнiзованої охорони. Листування з 

партiйними комiтетами, органами КДБ.

Полiтичний сектор Львiвського обласного управлiння 
сiльського господарства та полiтичнi вiддiли (полiтвiддiли) машино-
тракторних станцiй (МТС). 1950-1953 рр.

59 фондiв, 1950-1953 рр., 2278 спр., описи.
Накази, плани, звiти, довiдки, iнформацiї про роботу обласного 

сектору та вiддiлiв, бюджети видаткiв, договори про соцiалiстичне 
змагання мiж МТС та окремими трактористами.

Полiтичний сектор Львiвського обласного управлiння сiльського 
господарства.

ф. П-1654, 1950-1953 рр. 219 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Андрiївської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-2092, 1950-1953 рр., 34 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Белзької машино-тракторної станцiї 

(МТС).
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ф. П-3645, 1952-1953 рр., 12 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Бенiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-2751, 1953 р., 6 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Березинської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-6961, 1950-1953 рр., 47 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Бiбрської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-3225, 1950-1953 рр., 12 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Борщiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-2293, 1950-1953 рр., 11 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Бродiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-2080, 1950 р., 5 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Великомостiвської машино-

тракторної станцiї (МТС).
ф. П-2397, 1950-1953 рр., 30 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Викотiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-7214, 1950-1953рр., 32 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Винникiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-7193, 1950-1953 рр., 40 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Виткiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-3686, 1950-1953 рр., 47спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Глинянської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-1538, 1950-1953 рр., 35 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Гнiздичiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-7057, 1950-1953 рр., 42 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Городоцької машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-1558, 1950-1953 рр., 17 спр.
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Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Грядiвської машино-тракторної 
станцiї (МТС).

ф. П-1643, 1950-1953 рр., 33 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Добромильської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-7190, 1950-1953 рр., 37 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Довгiнської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-7192, 1950-1953 рр., 41 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Дрогобицької машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-7189, 1950-1953рр., 39 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Дубинської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-6962, 1950-1953 рр., 43 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Жовкiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-2749, 1950-1953 рр., 39 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Журавненської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-7017, 1950-1953 рр., 44 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Заболотцiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-1813, 1950-1953 рр., 35 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Завишнянської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-1643, 1950-1953 рр., 32 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Кам’янко-Бузької машино-

тракторної станцiї (МТС).
ф. П-1525, 1950-1953 рр., 11 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Краковецької машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-1528, 1950-1953 рр., 41 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Крисовицької машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-7188, 1950-1953 рр., 64 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Куликiвської машино-тракторної 
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станцiї (МТС).
ф. П-2756, 1950-1953 рр., 26 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Купченської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-1652, 1950 р., 38 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Лопатинської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-2730, 1950-1953 рр., 70 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Магерiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-2474, 1950-1951 рр., 16 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Мальчицької машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-1624, 1951-1953 рр., 19 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Надибської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-7569, 1950-1953 рр., 33 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Немирiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-1519, 1950-1953 рр., 22 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Неслухiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-2752, 1950-1953 рр., 22 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Нижанковицької машино-

тракторної станцiї (МТС).
ф. П-6992, 1950-1953 рр., 59 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Нижньоустрицької машино-

тракторної станцiї (МТС). 
ф. П-7060, 1950-1953 рр., 38 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Новошицької машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-6917, 1950-1953 рр., 51 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Ожидiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-2231, 1950-1953 рр., 36 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Опарiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
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ф. П-7061, 1950-1953 рр., 46 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Перемишлянської машино-

тракторної станцiї (МТС).
ф. П-2754, 1950-1953 рр., 42 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Поморянської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-1705, 1950-1953 рр., 67 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Пiдкамiнської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-2494, 1950-1953 рр., 33 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Пнiкутської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-7191, 1950-1953 рр., 40 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Пустомитiвської машино-

тракторної станцiї (МТС). 
ф. П-1514, 1950-1953 рр., 29 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Рава-Руської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-2755, 1950-1953 рр., 28 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Радехiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-3687, 1950-1953 рр., 43 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Рудкiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-6928, 1950-1953 рр., 41 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Самбiрської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-7194, 1950-1953 рр., 44 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Стрийської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-6991, 1950-1953 рр., 28 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Судововишнянської машино-

тракторної станцiї (МТС).
ф. П-6959, 1950-1953 рр., 39 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Тартакiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-2198, 1950-1953 рр., 53 спр.
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Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Тулиголiвської  машино-тракторної 
станцiї (МТС).

ф. П-7218, 1950-1953 рр., 41 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Туркiвської  машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-7058, 1950-1953 рр., 34 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Хирiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-6960, 1950-1953 рр., 52 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Ходорiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-7018, 1950-1953 рр., 41 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Чорноострiвської машино-

тракторної станцiї (МТС).
ф. П-7059, 1950-1953 рр., 50 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Щирецької машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-2753, 1950, 1953 рр., 23 спр.
Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Яворiвської машино-тракторної 

станцiї (МТС).
ф. П-2629, 1950-1951рр., 26 спр.

Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Дрогобицького обласного 
вiйськового комiсарiату. 1940-1941, 1944-1959 рр.

ф. П-8665, 1940-1941, 1944-1959 рр., 531 спр., опис.
Полiтичнi донесення про полiтико-моральний стан вiйськ, партiйно-

полiтичну та комсомольську роботу у вiйськах, документи про факти 
бандитизму (1944-1945).

Полiтичний вiддiл (полiтвiддiл) Львiвського обласного 
вiйськового комiсарiату. 1940-1941, 1944-1991 рр.

ф. П-3816, 1940-1941, 1944-1986 рр., 1383 спр., описи.
Протоколи партiйних конференцiй мiсцевих органiв вiйськового 

управлiння Львiвської областi.
Накази начальника полiтвiддiлу, протоколи партiйних зборiв, 

засiдань партiйної комiсiї, плани роботи, звiти, полiтичнi донесення 
про полiтико-моральний стан особового складу воєнкоматiв, партiйно-
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полiтичну та комсомольську роботу.
Вiдомостi про втрати особового складу пiд час мобiлiзацii  (1944 

p.)

Опис 01: 1939-1941, 1944-1973 рр.;                    Опис 02: 1973-1986 рр.
IV. Фонди архiвiв обкомів КПУ, філіалу музею В. І. Леніна,

колекцiя документiв

Архiв Дрогобицького обласного комiтету Компартiї України. 
1945-1959 рр.

ф. П-6772, 1945-1959 рр., 45 спр., опис.
Плани, звiти про роботу партархiву.
Листування з зав. вiддiлів обкому КПУ та органами УВС про 

надання архiвних документiв з оперативною метою та з партiйними 
архiвами з питань архiвних матерiалiв (1945).

Спогади учасникiв революцiйного руху  Захiднiй Українi, учасникiв 
Великої Вiтчизняної вiйни, архiвнi бiографiчнi довiдки на учасникiв 
революцiйного руху. 

Листiвки КПЗУ (1928-1936).

Архiв Львiвського обласного комiтету Компартiї України. 
1945-1991 рр.

ф. П-1, 1946-1990 рр., 679 спр., описи.
Протоколи виробничих нарад, засідань експертно-перевiрочної 

комiсiї (ЕПК), вiдбiрковi списки, перспективнi та рiчнi плани роботи, 
звiти про їх виконання, машинописи та контрольнi примiрники видань, 
пiдготовлених за документами архiву, статтi, повiдомлення, рецензiї 
працiвникiв архiву.

Спогади, списки ветеранiв партiї та учасникiв революцiйного 
руху, Великої Вiтчизняної вiйни (1941-1945 pp.), соцiалiстичного 
будiвництва. 

Фотоальбоми про злочини нiмецько-фашистських загарбникiв на 
Львiвщинi та Дрогобиччинi, про учасникiв Великої Вiтчизня-      ної 
вiйни, Святоюрського собору (1946 р.), вiдбудовані на-родногосподарські 
об’єкти, зразки нової продукцiї, про вiдвiдини партiйними та державними 
дiячами областi тощо.
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Опис 01: 1945-1990 рр.; Опис 02 (спогади): 1946-1990 рр.;
Опис 03 (фотоальбоми): 1941-1961 рр.

Групи пiдпiльних органiзацiй Львiвщини (колекцiя 
документiв).

ф. П-183, 1942-1977 рр., 216 спр., опис.
Накази, розпорядження, iнструкцiї, записи прийому радiо-

повiдомлень та iншi документи пiдпiльних органiзацiй «Народна 
Гвардiя iменi I.Франка», «Визволення Вiтчизни», А.Кундiуса, «Патрiоти 
слов’ян», партизанського загону Г.Ковальова, з’єднання генерал-майора 
М.Наумова (1942-1945 pp.). Пiдпiльнi газети, вiдозви, листiвки перiоду 
Великої Вiтчизняної вiйни (1942-1944 pp.).

Спогади, особовi справи учасникiв пiдпiлля.
Звiти, довiдки, листування з райкомами партiї, учасниками 

пiдпiльного руху про дiяльнiсть пiдпiльної органiзацiї «Народна Гвардiя 
iменi I.Франка», iнших  груп. Протокол бюро Львiвського мiського 
комiтету партiї про затвердження звiту пiдпiльної органiзацiї «Народна 
Гвардiя iменi I.Франка» (1946 p.). Списки учасникiв антифашистського 
руху Захiднiй Українi. Протоколи, стенограми зборiв учасникiв 
антифашистського руху (1961 p.).

Постанови бюро мiськкомiв та райкомiв партiї про за-твердження 
офiцiйного статусу учасникiв пiдпiльних органiзацiй. Укази Президiї 
Верховної Ради Української РСР про нагородження учасникiв пiдпiльного 
антифашистського руху. Вiдомостi районних комiсiй про вручення 
посвiдчень колишнім партизанам та пiдпiльникам Львiвщини.

Львiвський фiлiал Центрального республiканського музею              
В. I. Ленiна. 1949-1991 рр.

ф. П-3484, 1949-1991 рр., 400 спр., опис.
Накази, протоколи науково-методичних нарад, тематико-

експозицiйнi плани, каталоги виставок, методичнi розробки лекцiй, 
кошториси, звiти, листування з Центральним музеєм В. I. Ленiна, 
Iнститутом марксизму-ленiнiзму, утановами, в т.ч. музеями про 
створення, обновлення експозицiй, вiдкриття народних музеїв                 В. 
I. Ленiна, книги вiдгукiв вiдвiдувачiв.
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V. Неанотовані фонди.

                                 Назва групи фондiв                                     К-сть  фондiв         К-сть справ

                                               1                                                                  2                             3

Первиннi партiйнi органiзацiї КПУ:
- апаратів  комiтетiв партiї та комітетів комсомолу 35 2005
- органiв державної влади 47 2600
- органiв державного управлiння 33 1424
- органiв державного контролю 4 86
- суду i прокуратури 20 834
- установ управлiння внутрiшнiх справ 32 2203
- органiв i пiдроздiлiв КДБ 26 1060
- профспiлкових установ та органiзацiй 3 159
- творчих спiлок, оборонних товариств тощо 3 141
- засобiв масової, науково-технiчної iнформацiї 18 669
   тощо
- пiдприємств енергетики 14 554
- пiдприємств металообробки, верстато- i приладо- 60 3878
   машинобудування
- пiдприємств хiмiчної промисловостi 16 1286
- пiдприємств видобувних галузей 27 1630
- пiдприємств деревообробної промисловостi 25 1378
- пiдприємств будiвельної iндустрiї 39 1389
- пiдприємств легкої промисловостi 12 687
- пiдприємств взуттєвої промисловостi 9 590
- пiдприємств харчової промисловостi 54 2741
- склозаводiв та підприємств з виробництва 
   керамiки 9 542
- пiдприємств фармацевтичної промисловостi 4 278
- пiдприємств полiграфiчної промисловостi 7 306
- будiвельних органiзацiй 64 2002
- фiнансово-банкiвських i кредитних установ 7 314
- транспортних пiдприємств 72 5364
- пiдприємств зв’язку 18 830
- сiльськогосподарських пiдприємств 527 23681
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- водогосподарських пiдприємств 5 162
- лiсогосподарських пiдприємств 12 570
- збуто-постачальницьких, торгiвельних 
   пiдприємств 58 2928
- пiдприємств побутового обслуговування 
  населення 29 1199

                                                          1                                                          2                          3
- установ культури 23 875
- середнiх загальноосвiтнiх шкiл 59 2032
- закладiв професiйно-технiчної освiти 25 834
- середнiх спецiальних учбових закладiв 39 1995
- вузiв 12 2860
- наукових, проектно-конструкторських установ 43 1787
- медичних закладiв 46 2218
 Комiтети комсомолу 155 62892
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