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І. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

Постанови РНК, РМ УРСР, СРСР, KM України
Ф. 41, 9 справ, журнали обліку справ
РНК УРСР

Асигнування на будівництво Управлінь НКВС в Сумах, Кіровограді та
інших містах; трудова дисципліна, державне соціальне страхування та боротьба
зі зловживаннями у цій сфері; створення в західній Україні дитячих приймачіврозподільників НКВС для ліквідації дитячої злочинності, безпритульності;
матеріально-побутові умови біженців з території колишньої Польщі (1939).
Створення при РНК УРСР Комісії з розгляду структури та штатів
наркоматів, центральних установ УРСР та їх місцевих установ; санітарний стан
та транспортування біженців з німецької території; заходи щодо забезпечення
безпеки громадян під час льодоходу та весняного паводку; націоналізація в
західних областях України; відселення, переселення (квітень 1940 р.) жителів
800-метрової прикордонної смуги західних областей України, встановлення 7,5кілометрової та 800-метрової прикордонних смуг; введення паспортної системи
в західних областях України; перехід на 8-годинний робочий день, 7-денний
робочий тиждень, про заборону самовільного відлучення робітників та
службовців з робочих місць на підприємствах та установах; розгляд скарг
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громадян в наркоматах, главках і трестах (1940).
Державний план розвитку тваринництва, реорганізація Економічної та
Господарської Рад при РНК УРСР (1941).
Обмеження в'їзду громадян до Харкова після звільнення від нацистських
окупантів, відновлення засобів зв'язку, шляхопроводів, заводів у звільнених
областях України (1943).
Реконструкція вулиці Хрещатик; мобілізація населення на заготівлю,
вивіз, розробку, завантаження лісу для шахт та залізниці; організація
приймання, розміщення та розселення реевакуйованого населення на території
України; боротьба з пожежами; охорона лісів від пожеж; розселення на
території України колишніх польських громадян з інших регіонів;
розмінування, збір трофейного та державного майна в районах, звільнених
після окупації; боротьба з безпритульністю та бездоглядністю; заходи для
наведення порядку на колгоспних ринках; тимчасове обмеження в'їзду
громадян до Києва та 50-кілометрової зони навколо Києва; боротьба із чумою
птиці; використання військовополонених на об'єктах будівництва Києва;
ліквідація аварійності на автошляхах; створення документальної бази з історії
України та історії Великої Вітчизняної війни, впорядкування архівного
господарства; розселення чехословацьких громадян на території Київської
області; реалізація безгосподарного, трофейного та іншого майна, вилученого
органами НКВС, облік збитків, завданих нацистськими загарбниками та їх
сателітами; використання військовополонених для відбудови Хрещатику;
реевакуація із Куйбишева матеріальних цінностей Київського міського
ломбарду та поновлення його роботи; упорядкування прийому майна
поверненого з Румунії; будівництво підземного колектору на Хрещатику;
створення при РНК УРСР Ради допомоги західним областям України,
призначення її головою заступника наркома внутрішніх справ Т. А. Строката;
реалізація угоди між Урядом УРСР і Польським комітетом національного
визволення; створення перевірно-фільтраційних пунктів; асигнування приймачів-розподільників (1944).
Трудове використання інтернованих німців; упорядкування та
благоустрій кладовищ в містах; упорядкування зруйнованих будівель в містах;
друкування, зберігання, облік та видача карток на хліб, продуктові та
промислові товари; розподіл обладнання, матеріалів, цінностей, отриманих із
Румунії; військова підготовка в школах, технікумах, вищих навчальних
закладах; упорядкування матеріально-технічного постачання республіканських
наркоматів; боротьба з малярією, шлунково-кишковими захворюваннями;
порядок видачі, приймання, розподілу обладнання та матеріалів, що надійшли з
Німеччини; організація оперативних бюро при РНК у зв'язку зі скасуванням
ДКО; приймання і від'їзд до місць постійного проживання репатрійованих
радянських громадян; ліквідація наслідків паводків; паспортний режим;
порядок проведення свят; упорядкування дорожнього руху; охорона державних
заповідників і пам'яток природи; відновлення житлово-комунального
господарства; охорона врожаю та боротьба з його розкраданням; воєнізація
охорони міністерств, відомств; організація ВТК; проведення весняного
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призову; переселення 500 сімей рибалок-колгоспників у Сахалінську область;
вилучення вогнепальної зброї; укомплектування органів міліції; проведення
огляду автотранспорту; охорона посівів хлібу в колгоспах; боротьба з
аварійністю на автошляхах та в містах; переселення осіб української, російської
та білоруської національностей із Польщі та Чехословаччини; заходи
профілактики та боротьби з епідеміями; підготовка та проведення весняного
посіву; стан та заходи зміцнення соціальної законності та радянського
правопорядку; боротьба з самогоноварінням; працевлаштування підлітків з
дитячих приймачів-розподільників та дитячих будинків; протипожежна безпека
в театрах, кінотеатрах, клубах; охорона пам'яток культури (1945).
РНК СРСР

Оплата витрат свідкам, експертам, перекладачам за викликом судів та
органів слідства; виселення із житлових будинків, що належать НКВС, осіб, які
не працюють в органах та військах НКВС; порядок притягнення до
відповідальності порушників порядку в лісах державного та місцевого значення
(1939).
Оплата службових відряджень в межах СРСР (1940).
ІІ. КЕРІВНИЦТВО І КОНТРОЛЬ

Накази, розпорядження НКВС, МОГП, МВС СРСР
Ф. 45, 92 справи, журнали обліку нормативних актів з 1942 року
Всесоюзний перепис населення; реорганізація прикордонних та
внутрішніх військ НКВС СРСР, включення до переліку об'єктів, що
охороняються ВПО НКВС, нових підприємств Наркомату чорної металургії;
порядок постачання військ та органів НКВС СРСР, фінансування військ; відбір
кандидатів до міжкрайових шкіл НКВС; утримання засуджених у тюрмах,
порядок реєстрації смерті засуджених; організація приймальних пунктів та
таборів військовополонених; створення комісії для прийому біженців з
німецької сторони (1939).
Контроль поштово-телеграфної кореспонденції; введення нової форми
протоколу затримання порушників державного кордону; організація Київської
школи удосконалення оперативного складу НКВС та ліквідація Київської
школи удосконалення начальницького складу РКМ НКВС; облік
заарештованих та засуджених іноземців; ліквідація приймальних пунктів та
таборів для військовополонених; відміна рішень колишніх трійок НКВС,
УНКВС; порядок прийому населення, евакуйованого з Бессарабії та Північної
Буковини; видача паспортів біженцям, які прибули з території Польщі;
формування військових прокуратур; виселення в віддалені північні райони
СРСР членів сімей зрадників Батьківщини, які здійснили втечу або переліт
кордону; ведення та зберігання особових справ працівників органів та військ
НКВС; санаторії та будинки відпочинку військ НКВС СРСР; видача довідок
про зняття засудження з осіб колгоспного та сільського активу, засуджених
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упродовж 1934–1937 років; режим утримання неповнолітніх правопорушників
в тюрмах НКВС; видача паспортів особам, адміністративно виселеним з
Москви, Ленінграду та інших міст (1940).
Боротьба з контрабандою; реєстрація та централізований облік злочинців;
порядок пересування по території СРСР дипломатичних та консульських
представників в СРСР іноземних посольств та місій; структура головного
управління виправно-трудових таборів та колоній НКВС СРСР; організація
Управління учбовими закладами НКВС СРСР; проведення слідства по справах
евакуйованих засуджених; затвердження положень про центральні, крайові,
обласні державні архіви; реорганізація Архівного відділу НКВС УРСР в
Архівне управління НКВС СРСР; охорона державних архівів у військовий час;
затвердження типових проектів будівель пожежних депо для міст та районних
центрів СРСР; оголошення вироків військових трибуналів (1941).
Організація системи перепусток, паспортної системи, розшук громадян
без громадянства; слідство евакуйованих громадян; переоблік адміністративних
висланих та нагляд за ними; вивезення засуджених з прифронтових тюрем;
направлення та супровід засуджених до виправно-трудових таборів та колоній;
організація виправно-трудових таборів та їх дислокація; розформування частин
пожежної охорони НКВС з охорони об'єктів; створення водної міліції (1942).
Формування винищувальних батальйонів; протихімічний захист міст та
промислових підприємств; заходи до осіб, які ухилялися від військового обліку,
призову та мобілізації (1943).
Порядок утримання засуджених військовополонених (1943–1944).
Боротьба з епідемічними захворюваннями (1942–1945).
Штатні розстановки НКВС, накази з особового складу (1939–1945).
Накази, розпорядження НКВС, МОГП, МВС УРСР, МВС України
Ф. 46, 69 справ, журнали обліку нормативних актів з 1943 року
Заборона прийому на роботу в оборонну промисловість та на
спецбудівництво працівників із Західної України та Західної Білорусії; видача
трудових книжок робочим та службовцям НКВС УРСР; припинення діяльності
Київської міської Ради „Динамо"; організація районних відділень НКВС;
обстеження протипожежного стану архіву Першого спецвідділу НКВС;
боєздатність частин протипожежної безпеки м. Києва (1939).
“Боротьба з бандитизмом” у західних областях України (1939–1940);
затримання осіб, яки прибули з Західної України з паспортами громадян
Польщі,та порушників кордону з боку Румунії (1940).
Формування оперативного полку НКВС, бойова підготовка, організація
оборони будівель наркомату; протипожежна безпека на заводах наркоматів
боєприпасів, авіаційної, кораблебудівної та хімічної промисловості; організація
штабів МПВО у містах; радіозв'язком партизанських загонів; забезпечення
державних архівів приміщеннями, реорганізація центральних державних
архівів; організація захисту будинку Наркомату (1941).
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Протихімічний захист у системі НКВС, світломаскування будівель НКВС
(1942–1943).
Збирання документів у районах УРСР, звільнених від нацистських
загарбників; обстеження камер та тюрем; посилення протипожежної охорони в
місцях зберігання хлібу; боротьба з дитячою безпритульністю, дитячою
смертністю та пораненнями під час вибухів мін та інших боєприпасів;
розмінування, збір снарядів та інших боєприпасів; направлення працездатних
німців та громадян інших національностей, які воювали з СРСР, в робочі
колони “Челябинметаллургстрой”, а непрацездатних – Казахської РСР;
боротьба з ворожими парашутними десантами; охорона, нагляд, утримання та
конвоювання засуджених; арешт колишніх старост, поліцаїв та направлення їх
до таборів НКВС; попередження втеч з числа спецконтингенту та
військовополонених (1943).
Формування штабів винищувальних батальйонів, нагородження
командирів та бійців обласних підрозділів (1942–1943).
Приведення в готовність протихімічного та санітарного захисту міст та
промислових підприємств; заходи з тимчасового в'їзду громадян до м. Києва;
боротьба з злочинністю; організація пересильних пунктів; утримання військовополонених в таборах НКВС; формування відділу контррозвідки “Смерш”
НКВС; підрахунки збитків органів НКВС (1944).
Наведення порядку в містах Харкові, Києві та 50-ти кілометрових зонах
навколо них (1943–1944).
Прояви бандитизму у звільнених регіонах України (1943–1944),
формування підрозділів “боротьби з бандитизмом” (1945).
Списки партизан, направлених на службу в органи НКВС Вінницької,
Волинської, Дрогобицької, Кіровоградської, Львівської, Полтавської,
Рівненської, Станіславської, Тернопільської, Чернігівської, Чернівецької
областей (1944–1945).
Відомості про співробітників НКВС, які загинули при виконання
службових обов'язків, на фронтах війни та пропали без вісти під час війни;
контроль за друкуванням, зберіганням, обліком та видачею карток на хліб,
харчові продукти та промислові товари; організація та проведення слідства та
судового процесу над учасниками звірств; “боротьба з бандитизмом” у
Західних областях України; наведення порядку на ринках м. Києва;
затвердження Положення про “Дошку Пошани” в органах пожежної охорони
НКВС; направлення до місця проживання громадян, які перебували у полоні в
Німеччині; розформування штабів винищувальних батальйонів; будівництво
колектора на Хрещатику частинами МПВО НКВС (1945).
Штатні питання (1939–1945).
Секретаріат НКВС, МВС, МОГП УРСР, МВС України
Ф. 3, 46 справ, опис
Через Секретаріат здійснювалося листування керівництва наркомату з
вищими органами влади та управління, партійними органами, НКВС
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СРСР.
Матеріали оперативних нарад у керівництва міністерства з питань
боротьби із злочинністю, у тому числі й серед неповнолітніх, дитячою
безпритульністю, наркоманією, спекуляцією, хабарництвом, розкраданням
державної власності, майна громадян, з питань діяльності слідчих органів,
паспортної системи, служби віз і реєстрації, ДАІ, служби охорони та пожежної
охорони, служби розшуку осіб, які скоїли злочин, втекли із місць поселення,
позбавлення волі.
Виховання особового складу апарату МВС, дисциплінарні покарання,
призначення на посади, організаційно-штатні питання.
Довідки про організацію боротьби з бандитизмом у звільнених регіонах
України (1942); організацію роботи у звільненому Києві (1943); ліквідацію
бандитських угрупувань у східних областях України (1943).
Доповідні записки, телеграми, відомості про зміцнення західного кордону
та возз'єднання українських земель (1939). Матеріали про виселення польських
офіцерів, поліцейських, жандармів, тюремників, службовців, осадників, які
утримувалися в тюрмах, у віддалені райони СРСР (1939–1941). Статистичні
матеріали про виселених членів сімей ОУН, осадників, лісників та інші
категорії репресованих (1939–1945). Виселення до Німеччини осіб німецької
національності з території Бессарабії та Північної Буковини (1941).
Доповідні записки про реєстрацію громадян західних областей (1940).
Матеріали реєстрації громадян у звільнених регіонах України (1942–1944).
Доповідні записки про стан пожежної безпеки на об'єктах промисловості
та сільського господарства (1943–1945), пожежі на Сумщині, Харківщині
(1943).
Інформаційна служба
Ф. 15, 33 справ, опис
Інформаційна служба було створена на базі Першого спецвідділу НКВС
для формування єдиного обліку злочинців, підготовки статистичних
звітів про скоєні злочині, організації архівної роботи.
Інформаційні матеріали про виселення біженців та інших громадян із
західних областей України (1939–1940), доповідні записки про виселення
репресованих (1939), звіти про в'їзд та виїзд іноземців (1939–1940), звіти про
засуджених до вищої міри покарання (1944–1945).
Статистичні відомості про поліцейських, старост та інших категорій,
відправлених до спеціальних таборів (1943).
Відомості про чехів, словаків, поляків, інтернованих на території
Німеччини, Румунії, Угорщини (1945); листування з УНКВС областей про
підготовку документів на виселення сімей членів УПА (1945);
Листування про евакуацію польських громадян з території західних
областей України до Польщі.
Статистичні відомості про виселених членів сімей УПА із західних
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областей (1944–1945).
Колекція статистичних матеріалів обліку злочинів
Ф. 53, 136 справ, опис
Колекція сформована із статистичних документів, що утворилися в
процесі діяльності НКВС та служб наркомату.
Звіти мають інформацію про обсяг зареєстрованих та розкритих злочинів
за напрямками діяльності міліції та за відповідний період. Відповідно до
Кримінального кодексу злочини систематизовані за статтями: зрада батьківщині, шпигунство, шкідництво, терор, антирадянська агітація, повстанство,
організована злочинність, бандитизм, воєнні злочини, майнові злочини, втеча з
місць позбавлення волі, відмова від роботи в таборах та колоніях, розкрадання
державної власності, спекуляція, порушення правил торгівлі, розтрата, підробка
державних знаків та облігацій, службові та господарські злочини, збройне
пограбування, вбивства, тяжкі тілесні пошкодження, крадіжка різних категорій,
шахрайство, підробка посвідчень та інших документів, скуповування вкрадених
речей, підпали, статеві злочини, незаконне виготовлення, зберігання зброї та
сильнодіючих отруйних речовин, аварії та наїзди на людей, злісне ухилення від
сплати аліментів, порушення паспортного режиму та інші злочини (1942–1945).
ІІІ. БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

Управління боротьби з бандитизмом
Ф. 16, 5 справ, опис
Управління боротьби з бантитизмом було створено згідно директиви
НКВС і НКДБ СРСР від 8 травня 1941 р. № 92/20 для поліпшення оперативної роботи та посилення “боротьби з бандитизмом” в західних
областях України.
Листування з Головним управлінням боротьби з бандитизмом НКВС
СРСР (1945), доповідні записки про боротьбу з кримінальною злочинністю
(1945), Статистичні звіти про виселення членів сімей ОУН-УПА (1945).
Довідки, спецповідомлення, матеріали розшуку спецпоселенців та інших
осіб (1945).
Документи паспортизації населення в західних областях України (1945).
Управління карного розшуку
Ф. 25, 2 справи, опис
Підрозділ карного розшуку був структурним підрозділом, на який
покладалися функції боротьби зі злочинністю.
Звітність по лінії боротьби зі злочинністю (1944-1945). Матеріали про
запобігання та розкриття кримінальних злочинів, скоєних злочинцямирецидивістами та організаторами злочинів (1945).
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IV. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ, ОХОРОНА ОБ'ЄКТІВ,
БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Управління адміністративної служби міліції
Ф. 54, 7 справ, опис
Управління адміністративної служби міліції було створено на базі
підрозділів: зовнішньої служби, паспортної служби, дозвільної системи,
служби віз і реєстрації.
Відомості про біженців Польщі, територія якої відійшла до Німеччини
(1939).
Листування про прийняття до громадянства СРСР (1941).
Переселення громадян СРСР і Польщі; вихід з радянського громадянства
осіб польської, єврейської національностей та колишніх румунських громадян;
надання дозволу на виїзд особам словацької і чеської національностей (1945).
Державна автомобільна інспекція
Ф. 26, 6 справ, опис
Державна автомобільна інспекція була створена з метою попередження
аварійності на дорогах, запобігання та розслідування крадіжок
автотранспорту, нагляду за професійною підготовкою кадрів водіїв,
розробки технічних норм експлуатації автотранспорту, його обліку,
ознайомлення населення з правилами дорожнього руху тощо.
Відомсти про проведення технічних оглядів автотранспорту (1941–1945);
звіти про наявність та технічний стан автотранспорту (1944–1945); звіти про
аварійність на шляхах України (1944–3945).
V. ПРОТИПОЖЕЖНА ОХОРОНА, ОХОРОНА ОБ'ЄКТІВ, ЗВ'ЯЗОК,
БУДІВЕЛЬНА, ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Управління пожежної охорони
Ф. 8, 45 справ, опис
Управління пожежної охорони було структурним підрозділом НКВС на
який покладалися функції профілактики пожеж та їх ліквідації.
Пожежі в Києві та областях, матеріали їх розслідування, описи бойових
епізодів пожежних підрозділів, листування з ЦК КПУ, РНК УРСР, НКВС СРСР
з питань протипожежної охорони, організації оперативних частин пожежної
охорони, фінансування та придбання нової техніки.
Доповідні записки про технічне оснащення та стан частин пожежної
охорони НКВС УРСР під час війни (1941).
Листування з ГУПО НКВС СРСР про повернення техніки та керівних
працівників до України, листування про воєнізацію підрозділів УПО в
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обласних центрах, звітність, що направлялась на адресу Головного УПО МВС
СРСР, про лісові пожежі (1944–1945).
Плани роботи і довідки про їх виконання (1942–1945); директиви
політвідділу УПО (1944); листування з РМ УРСР про відновлення заводів та
інших установ на виконання постанов ДКО.
Штати підрозділів пожежної охорони НКВС УРСР (1943–1944); відомості
про персональний облік працівників пожежної служби (1944); доповідні
записки на адресу Політвідділу ГУПО МВС СРСР з питань виховної роботи
(1945).
Протоколи республіканських нарад (1944–1945).
Управління матеріально-технічного та військового забезпечення
Ф. 72, 120 справ, опис
Управління матеріально-технічного та військового забезпечення
(Південно-Західне Окружне управління матеріально-технічного та
військового забезпечення) підпорядковувалося НКВС, МВС СРСР до
1991 року. До його складу входили Окружні управління військового
постачання: Київського, Харківського, Донбаського, Закарпатського,
Львівського, Чорноморського та Молдавського округів.
Окружне управління матеріально-технічного та військового
забезпечення Київського округу (1940–1945).
Накази по управлінню (1940–1945), накази по з'єднаннях та майстернях
(1942–1945), особові картки на видачу грошового утримання (1945).
Алфавітна книга обліку працівників авторемонтної майстерні № 42 (1944–
1945); книги обліку вільнонайманих працівників воєнного складу № 102 та
накази по складах №№ 35, 80 (1944–1945).
Книга наказів Окружної майстерні зброї № 107 (1945).
Окружне управління матеріально-технічного та військового забезпечення Харківського округу (1939–1945).
Накази по управлінню (1945); накази з особового складу (1943–1945);
особові картки на видачу заробітної плати (1945).
Книги обліку кадрів складу № 15 (1940–1945); складів №№ 39, 57 (1941–
1945); книги наказів військових складів №№ 7, 16, 114 (1939–1945); особові
картки на видачу заробітної плати працівникам військових складів №№ 24, 127,
155 (1945).
Книги обліку працівників майстерні № 44 (1943-1945).
Окружне управління матеріально-технічного та військового забезпечення Донбаського округу (1944–1945).
Книги наказів Об'єднаної військової бази № 22 (1944–1945).
Окружне управління матеріально-технічного та військового забезпечення Закарпатського округу (1944–1945).
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Накази з особового складу (1944); штатно-посадові книги офіцерів
прикордонних військ (1944–1945); Накази Прикарпатського округу (1945).
Накази військового складу № 82 (306) (1945).
Окружне управління матеріально-технічного та військового забезпечення Львівського округу (1945).
Накази з особового складу (1945).
Окружне управління матеріально-технічного та військового забезпечення Чорноморського округу (1941–1945).
Накази управління (1941, 1944–1945); накази з особового складу (1945);
книги обліку працівників (1942, 1944–1945).
Накази військового складу № 25 (1941, 1944–1945); накази військових
складів №№ 64,112 (1944-1945), № 67 (1944). Накази Одеської контори (1945).
Окружне управління матеріально-технічного та військового забезпечення Молдавського округу (1944–1945).
Накази управління (1944–1945).
Накази військового складу № 70 (1944–1945).
Окружне управління військового забезпечення ВоронезькоМосковського округу (1939–1945).
Накази авторемонтної майстерні Я-106 (база № 9) (1944). Штатнопосадові книги (1945).
Накази військового складу № 69 (1939–1942); книги обліку працівників
військових складів №№ 66, 69 (1944–1945).
Господарче управління
Ф. 9, 11 справ, опис
Господарчий підрозділ забезпечував господарські потреби наркомату,
організовував оздоровчі, лікувальні та дитячі установи, здійснював
капітальне будівництво.
Накази, директиви (1941).
Кошториси на будівництво об'єктів (1944–1945) Листування з питань
виявлення та обліку збитків, завданих НКВС (1944).
Картки речового постачання працівників (1939–1945).
Фінансово-планове управління
Ф.10, 22 справи, опис
Фінансово-плановий підрозділ забезпечував фінансування наркомату,
здійснював розподіл коштів держбюджету, складав фінансові та кредитні
плани, Здійснював фінансово-планові операції.
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Циркуляри Центрального фінансового відділу МВС СРСР, річні звіти
(1941–1945), акти ревізій фінансової та планової діяльності (1943–1945); плани
фінансування та баланси (1944–1945).
Акти збитків, завданих органам внутрішніх справ під час війни (1944–
1945); акти прийому та оцінки трофейних народногосподарських цінностей
(1945).
Звіти підсобних господарств (1944–1945).
Колекція особових карток працівників з нарахуванням заробітної
плати
Ф. 17, 310 справ, описи, автоматизована база даних
Картки містять інформацію про розмір заробітної плати працівників
міліції, пенітенціарної системи, пожежної служби та інших підрозділів
центрального апарату НКВС УРСР. За 1940–1942 роки частину карток втрачено.
VI. ОСВІТА, НАУКА, РОБОТА З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ
Управління роботи з персоналом
Ф. 4, 83 справи, опис
Кадровий підрозділ виконував функції підготовки, добору, обліку та
планового розподілу кваліфікованих кадрів у наркоматі, по лінії
адміністративно-міліцейських та виправних підрозділів.
Штати підрозділів міліції (1940); обласних управлінь, тюремних відділень,
тюрем областей (1941); міліції областей (1941, 1943).
Списки працівників міліції НКВС (1942–1943); школи молодшого
начальницького складу НКВС; працівників НКВС УРСР, відряджених до
Воронезької області (1942); пожежної охорони (1941–1943).
Доповідні записки про роботу підрозділів кадрів НКВС та УНКВС (1944);
матеріали Всеукраїнської наради заступників начальників НКВС, УНКВС з
кадрової роботи (1944).
Штатний розпис офіцерського та вільнонайманого складу Управління
МПВО НКВС УРСР (1944–1945).
Списки комуністів, направлених у партизанські полки НКВС (1941).
Особові справи працівників
Ф. 40, журнали обліку, автоматизована база обліку працівників, які
загинули в роки Другої світової війни.
Фонд формувався у повоєнні роки із особових справ працівників органів
внутрішніх справ, які звільнялися у зв'язку з виходом на пенсію. У 1954 році
КДБ при РМ УРСР, який одержав архівні справи після реевакуації з УКДБ при
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РМ СРСР Омської області, передав особові справи працівників міліції, які
звільнилися з органів у довоєнні роки.
Військово-лікарська комісія
Ф. 48, 7 справ, опис
Військово-лікарська комісія здійснювала медичний огляд кандидатів на
службу в органах внутрішніх справ, осіб, які вступали до навчальних
закладів системи НКВС, працівників, які звільнялися у зв'язку з переходом
на пенсію або через інвалідність.
Медичні акти та документи до них на працівників та пенсіонерів (1939–
1945).
Журнали реєстрації працівників, які проходили ВЛК (1939–1945).
VII. ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА

Управління у справах військовополонених та інтернованих
Ф. 5, 177 справ, опис
УПВІ почало функціонувати в 1944 році в структурі НКВС УРСР, але
оперативно підпорядковувалось НКВС СРСР. Аналогічні підрозділи були
сформовані при обласних управліннях НКВС.
Матеріали допитів військовополонених; відомості про воєнних злочинців,
які перебували в таборах; матеріали розшуку.
Матеріали
розслідування
звірств
німецьких
загарбників
в
Дніпропетровську (розстріл євреїв), Єнакієвому (розстріл євреїв): судових
процесів у Києві, Миколаєві, Сталіно, Полтаві, Чернігові, Севастополі,
Новгороді та інших містах, листування з цих питань; закритих судових процесів
над воєнними злочинцями-генералами вермахту, роботи Надзвичайної
Державної комісії з розслідування злодіянь.
Інформація щодо 14-ої дивізії СС “Галичина”, СС “Мертва голова”, армії
Крайової, “Абверкоманди 305”.
Листування з питань політичного настрою військовополонених.
Списки військовополонених, які померли в таборах, спецгоспіталях,
робочих батальйонах (1944–1945); листування з питань обліку, стану кладовищ
та їх обладнання (1945).
Управління виконання покарань
Ф. 6, 7 справ, опис
Управління виправно-трудових таборів та колоній виконувало функції
нагляду, утримування та працевикористання осіб, позбавлених волі.
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Документи надійшли на архівне зберігання в 1990 році, оскільки підрозділ
мав свій архів. На цей час з архівних документів збереглися річні звіти, акти
введення в експлуатацію будівель, акти ліквідації установ.
Вказівки ГУЛАГ НКВС СРСР (1944–1945).
Протоколи нарад (1945); річні звіти, документи фінансової та
господарської діяльності (1939–1945); документи з питань діяльності
політвідділу (1945).
Акти ліквідації приймачів-розподільників та тюрем (1940–1945); матеріали
евакуації Куп'янської ВТК (1941), діяльності ліквідаційного комітету Управління
ВТТК (1942).
Накази з особового складу (1944–1945); штатний розпис (1943–1945).
Обліку втрат, завданих господарствам Управлінь ВТТК (1943–1944), по
апарату та обласним підрозділам.
Відділ слідчих ізоляторів і тюрем
Ф. 7, 110 справ, опис
Відділ слідчих ізоляторів і тюрем здійснював функції контролю за
утриманням підслідних
Розпорядження, вказівки Тюремного управління НКВС СРСР (1943–1945),
директиви Політвідділу (1940–1945).
Матеріали республіканських нарад (1941–1945); плани роботи, довідки про
їх виконання (1941–1945);
Паспорти тюрем та слідчих ізоляторів (1940–1945); документи з питань
будівництва тюрем (1939–1945), звітність (1944–1945); акти прийому-передачі
тюрем (1943–1945), кошториси на реконструкцію, ремонт тюрем (1943);
листування щодо евакуації тюрем (1941–1943).
Листування з питань утримання засуджених та захворювання серед них
(1941–1945); звітність про кількість засуджених (1944–1945).
Облік, утримування кладовищ для військовополонених та інтернованих
(1945).
ВІДДІЛ ДИТЯЧИХ КОЛОНІЙ

Ф. 11, 15 справ, опис
На виконання постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 21 серпня 1943 року
“Щодо організації дитячих приймальників-розподільників”, наказу НКВС СРСР
від 25 червня 1943 року № 001088 був створений відділ боротьби з дитячою
безпритульністю та бездоглядністю. Діти з приймальників-розподільників
направлялися до спеціальних дитячих будинків Народного комісаріату освіти та
ремісничих училищ. Незначна частина дітей направлялась до трудових та
виправно-трудових колоній. Відділ боротьби з дитячою безпритульністю та
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бездоглядністю у 1950 році був перейменований на відділ дитячих колоній.
Доповідні записки про боротьбу з дитячою безпритульністю
бездоглядністю (1943–1945).
Технічні паспорти дитячих колоній, штати (1945–1955).

та

VIII. МАТЕРІАЛИ НА ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ СУДОВИМИ
ТА ПОЗАСУДОВИМИ ОРГАНАМИ

Кримінальні справи судових та позасудових органів
Ф.32, журнали обліку
Кримінальні справи надійшли із КДБ при Раді Міністрів УРСР у 50-ті
роки.
Кримінальні справи на осіб, які були засуджені судовими та позасудовими
органами за військові злочини, дезертирство, “бандитизм” службові, господарські
та майнові злочини, злочини проти життя, здоров'я, волі і гідності особи та інші
кримінальні злочини.
Справи на спецпоселенців
Ф. 59 та архівні фонди ГУМВС, УМВС України в областях, 540 тисяч
справ, картотека обліку на 28 тисяч осіб, автоматизована база на 17 тисяч осіб.
(Через відсутність автоматизованої бази даних на виселених встановити
кількість репресованих під час Другої світової війни немає можливості).
Колекція справ на спецпоселенців сформувалася з документів, що
надійшли, на виконання вказівки МВС СРСР від 1954 року № 40/92, з архівів
МВС республік колишнього СРСР, Красноярського краю, Комі АРСР, УВС
Кемеровської, Іркутської, Томської областей та інших регіонів колишнього
СРСР.
Справи на осіб, виселених упродовж 1930–1953 років за національними
ознаками (німців, татар, болгар, греків та інших), польських осадників, лісників,
членів сімей ОУН і УПА та інших репресованих громадян України.
IX. Фонди Центрального архіву Головного
управління внутрішніх військ
Центральний архів ГУВВ був фондоутворювачем Центрального архіву
внутрішніх військ МВС СРСР. Документи постійного зберігання зберігаються в
сховищах Російської Федерації: Центральному архіві Міністерства оборони,
Державному архіві та Центральному архіві внутрішніх військ.
Накази з особового складу, книги обліку особового складу внутрішніх
військ.
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Накази з особового складу Окружного управління військового
забезпечення НКВС Українського та Харківського округів (1943–1944).
Службові картки офіцерів, звільнених з внутрішніх військ (1943–1945).
Видання бригад та дивізій внутрішніх військ (1943–1945).
X. Фонди ГУМВС, УМВС України в областях
Накази ГУМВС, УМВС; особові справи колишніх працівників; документи
військово-лікарських комісій (1944–1945).
Книги реєстрації безпритульних та бездоглядних дітей Волинської області
(1945); дитячого приймальника та дитячих колоній Миколаївської області (1944–
1945); дитячої трудової колонії Полтавської області (1944–1945); дитячого
приймальника-розподільника та дитячих трудових колоній Черкаської області
(1944–1945).
Накази УШОСДОР УНКВС Волинської області та списки особового
складу (1940–1945); Львівської області (1944–1951).
Документи репатріації громадян Волинської області (1945).
Документи
діловодства
штабу
МПВО
Дніпропетровська,
Дніпродзержинська, Кривого Рогу (1943-1945), Луганської області 1941–1945);
накази, картки виплати заробітної плати працівникам МПВО Миколаєва
(1944-1945); списки особового складу МПВО Чернівецької області (1944).
Матеріали штабів винищувальних батальйонів Запорізької області (1943–
1945), Луганської області (1943–1945), Миколаївської області (1944–1945);
Тернопільської області (1944–1945).
Кримінальні справи судових та позасудових органів.

