АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР
РОЗСЕКРЕЧЕНИХ ДОКУМЕНТІВ ДАІФО В 2005–2009 РР.
1. Р-4
2. Виробниче управління будівництва і експлуатації автомобільних доріг
виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних
депутатів, м. Івано-Франківськ
3. 1 серпня 1944 р. було створено Станіславський обласний шляховий відділ,
який підпорядковувався Станіславському обласному виконавчому комітету
та Головному Шляховому Управлінню при Раді Міністрів УРСР.
Підвідомчими організаціями Облшляхвідділу були 36 Райшляхвідділів та
три шляхово-експлуатаційні дільниці, а саме: в Станіславі, Калуші,
Коломиї. Окрім цих організацій, Облшляхвідділу підпорядковувались
обласна шляхово-будівельна контора, Облшляхпостач і проектна група.
Основними завданнями відділу були: будівництво, ремонт і утримання
доріг місцевого, обласного та республіканського значення. У 1953 р.
Обласний шляховий відділ було перейменовано в Обласний відділ
шляхового і транспортного господарства (Облшляхтранс). У 1954 р.
Облшляхтранс було перейменовано в Обласне управління автомобільного
транспорту і шосейних доріг (Облавтошосдор). В 1962 р. управління було
перейменовано в Управління автомобільного транспорту і шосейних доріг
виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради депутатів
трудящих, а в 1968 р. – в управління будівництва і експлуатації
автомобільних шляхів. 1 жовтня 1972 р. управління було перейменовано у
Виробниче управління будівництва і експлуатації автомобільних доріг
виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних
депутатів, яке діє і донині.
4. 46 справ
5. 1944–1971 рр.
6. 2009 р.
7. Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів. Протоколи засідань
технічної Ради. Плани, річні звіти про виконану роботу на шляхах
оборонного значення. Документи, виступи працівників про передавання
передового досвіду в шляховому будівництві. Постанови, протоколи про
участь шляховиків в Республіканському конкурсі за кращі результати у
виробництві та конкурсах професійної майстерності. Листування з
управлінням шосейних доріг УРСР щодо підготовки і утримання шляхів
оборонного значення тощо.
8. Російська мова.

1. Р-44
2. Окружний провід організації української націоналістичної молоді
“Січ”, м. Станіслав
3. Створено 1941 р. Ліквідовано 1944 р.
4. 1 справа
5. 1941 р.
6. 2005 р.
7. Тимчасовий статут і циркуляр обласного провода “Січ”. Завдання
організації, її структура, загальні положення.
8. Українська мова.

1. Р-295
2. Виконавчий комітет Івано-Франківської обласної Ради народних
депутатів, м. Івано-Франківськ
3. Після звільнення Західної України Червоною Армією відповідно
до постанови Військової Ради Українського Фронту від 3 жовтня 1939 року
в Станіславському воєводстві було створено обласне тимчасове управління,
а після проголошення радянської влади на землях Західної України Народними
Зборами в середині грудня 1939 року був сформований обласний виконавчий
комітет. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 4 грудня 1939 року була
створена Станіславська область. 15 грудня 1940 року відбулися перші вибори
до місцевих Рад області. 14 січня 1941 року на першій сесії обласної Ради
депутатів трудящих був обраний виконавчий комітет. Під час тимчасової
окупації області німецько-фашистськими загарбниками облвиконком припинив
свою діяльність, поновив її в квітні 1944 року в м. Снятині Станіславської
області, а з 27 липня 1944 року – в м. Станіславі. Указом Президії Верховної
Ради УРСР від 9 листопада 1962 року Станіславську область перейменовано
в Івано-Франківську і облвиконком отримав назву виконавчий комітет ІваноФранківської обласної Ради депутатів трудящих, з жовтня 1977 року –
виконавчий комітет Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів.
4. 464 справи
5. 1941, 1944–1991 рр.
6. 2008–2009 рр.
7. Постанови Ради народних комісарів СРСР, ЦК ВКП(б), УРСР, ЦК КП(б)У,
обкому КП(б)У і Станіславського облвиконкому; постанови Ради
І-го Українського фронту і 38-ї Армії; донесення райвиконкомів, керівників
підприємств та організацій про дії ОУН-УПА на території Станіславської
області; директиви Ради Народних Комісарів і облвиконкому з питань роботи
уповноважених у справах російської православної церкви, звіти про церкви
і молитовні будинки, з питань відбудови промислових підприємств
Станіславської
області,
забезпечення
і
облаштування
сімей
військовослужбовців; постанови Ради Міністрів СРСР, УРСР, директиви
Президії Верховної Ради УРСР з питань проведення виборів в місцеві органи
влади; матеріали щодо відведення земельних ділянок для потреб
Прикарпатського військового округу; протоколи засідань і постанови
звуженого складу облвиконкому; рішення облвиконкому; доповідні записки
і спецповідомлення органів МВС про боротьбу зі злочинністю; матеріали
про працевлаштування громадян, що переселились з Польщі в Станіславську
область; матеріали про відведення земельних ділянок під спецоб’єкти; щорічні
плани розвитку народного господарства; листування з Радою Міністрів УРСР
та республіканськими міністерствами і відомствами, з органами КДБ,
з виконкомами районних Рад депутатів трудящих з питань переселення
колгоспників в інші області, з питань претензій громадян іноземних держав
на майно, що знаходиться на території області; постанови республіканської
надзвичайної протиепідеміологічної комісії тощо.
8. Українська мова, частина текстів – російською мовою.

1. Р-302
2. Головне управління статистики в Івано-Франківській області
3. У зв’язку з утворенням в грудні 1939 року Станіславської області було
створено Управління статистики уповноваженого Держплану СРСР
по Станіславській області. В серпні 1948 року управління статистики
перейменовано в Статистичне управління Станіславської області, а в листопаді
1962 року у зв’язку з перейменуванням області в Івано-Франківську –
в Статистичне управління Івано-Франківської області. Здійснювало облік
і статистику на території області та безпосередньо підпорядковувалось
Центральному статистичному управлінню при Раді Міністрів УРСР.
З 1987 року статистичне управління перейменовано в Івано-Франківське
обласне управління статистики Державного комітету УРСР по статистиці,
а 15 квітня 2004 року – в Головне управління статистики в Івано-Франківській
області.
4. 304 справи
5. 1945–1991 рр.
6. 2007 р.
7. Постанови Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) про приписки до державної
звітності підприємств щодо виконання планів, про заходи з покращення
статистики врожайності, про товарообіг і заготівлю сільськогосподарських
продуктів, про проведення Всесоюзного перепису населення. Вказівки ЦСУ
СРСР щодо організації обліку та звітності по статистиці промисловості. Річні
звіти про роботу вантажного автотранспорту; квартальні і місячні звіти
з розвитку промисловості, житлового фонду; річні звіти про природній приріст
населення області, про кількість робітників та службовців, фонд заробітної
плати підприємств зв’язку, залізничного транспорту і хімічної промисловості.
Доповідні записки про плани підприємств нафтової і вугільної промисловості
області. Коротка історична довідка про запаси сильвініту Калуського родовища.
Розпорядження Ради Міністрів СРСР про статистичні розроблення щодо
вікового складу дорослого населення області, про смертність населення
в районах області. Баланси трудових ресурсів за 50-60-ті роки. Звіти
промислових підприємств про виконання норм та про розхід палива,
теплоенергії і енергії. Звіти по торгівлі, постачанню та фінансах; про кількість
населення працездатного віку і травматизм; про капітальне будівництво
70-90-х років. Звіти промислових підприємств з основної діяльності тощо.
8. Російська мова, з 1991 року – українська мова.

1. Р-584
2. Прокуратура Івано-Франківської області
3. Після звільнення території Станіславської області від німецько-фашистських
загарбників у 1944 році в м. Станіславі було створено прокуратуру
Станіславської
області.
Архівні
документи
про
функціонування
облпрокуратури в довоєнний період відсутні. Станіславська обласна
прокуратура була централізованим органом та підпорядковувалась
безпосередньо прокуратурі УРСР. Станіславській обласній прокуратурі
підпорядковувались міські, міжрайонні та районні прокуратури. Завдання
і функції прокуратури області полягали в зміцненні соціалістичної законності
та правопорядку, нагляді за виконанням законності всіма управліннями,
підприємствами та організаціями, а також окремими посадовими особами
та громадянами області. В листопаді 1962 року у зв’язку з перейменуванням
області в Івано-Франківську
Станіславську обласну прокуратуру було
перейменовано в прокуратуру Івано-Франківської області.
4. 401 справа
5. 1944–1994 рр.
6. 2009 р.
7. Доповідні записки прокурору республіки про роботу прокуратури області
за 1944–1994 рр; про політичне становище в області, про наявність у області
повстанців ОУН-УПА, про заходи УНВС щодо їх ліквідації; оперативні
статистичні звіти; накази прокурора області; огляди роботи міських та
районних прокурорів стосовно нагляду за справами спецпоселенців за 1946,
1960–1970-і рр. ; протоколи обласних нарад районних прокурорів та документи
до них; доповідні записки прокурору СРСР та УРСР з питань прокурорськослідчої роботи; про роботу районних прокуратур області; звіти
про комплектування, розподіл та підготовку прокурорсько-слідчих кадрів
прокуратури області; звіти Генеральному прокурору СРСР і прокурору
республіки з питань нагляду за розслідуванням справ в органах держбезпеки;
інструктивні і методичні листи, орієнтування прокуратури області; протоколи
оперативних нарад народних слідчих; доповіді, протоколи міжвідомчих нарад
у районах; доповідні записки про боротьбу зі злочинністю серед неповнолітніх;
аналізи стану злочинності, довідки про кількість злочинів, скоєних по районах;
про перевіряння дотримання законності під час розгляду скарг спецпоселенців;
довідка прокуратури м. Івано-Франківська “Про результати вивчення причин
росту злочинності”; аналізи, інформації щодо нагляду за місцями позбавлення
волі; статистичні звіти по справах про державні злочини; доповідні записки
і аналізи роботи по нагляду за дотриманням законів про національну безпеку
за 1990-ті роки тощо.
8. Російська мова, з 1991р. – українська мова.

1. Ф. 631
2. Колекція метричних книг церков, костелів, синагог Станіславського
воєводства
3. Колекція створена Держархівом області в 1993 році з метричних книг, які
зберігалися в 41 фонді архіву. Метричні книги надійшли до архіву від
Уповноваженого у справах Російської православної церкви в ІваноФранківській області, обласного та районних відділів ЗАГСу (РАГСу),
три книги від Івано-Франківського обласного художнього музею.
У 2007 році до колекції включено 9 од. зб. з ф. 594 та 148 метричних
книг, які надійшли з обласного РАЦСу.
4. 49 справ
5. 1847–1933 рр.
6. 2008 р.
7. Метричні книги церков, костелів, синагог Станіславського воєводства.
Верховинський р-н: с. Голови – метрична книга церкви реєстрації смерті
(1868–1932); с. Красноїлля – метрична книга церкви реєстрації шлюбу
(1879–1931); с. Полянки, Яблуниця – метрична книга церкви реєстрації
смерті (1866–1931); Галицький р-н: с. Дегова, Водники, Дубівці –
метрична книга церкви реєстрації народження, смерті, шлюбу (1866–
1933); с. Жалибори, Кінашів – метрична книга церкви реєстрації смерті,
шлюбу (1866–1931); с. Підшумлянці, Скоморохи – метрична книга
церкви реєстрації смерті, шлюбу (1866–1933); Городенківський р-н:
с. Колінки – метрична книга церкви реєстрації народження (1882–1922);
с. Поточище – метрична книга церкви реєстрації народження, смерті,
шлюбу (1847–1932); с. Стрільче – метрична книга церкви реєстрації
народження (1901–1933); смт. Чернелиця, Хмелева – метрична книга
церкви реєстрації шлюбу (1875–1931); смт. Чернелиця – метрична книга
костелу реєстрації народження (1865–1931); Калуський р-н:
смт. Войнилів, Довпотів – метрична книга церкви реєстрації народження
(1900–1933); с. Довгий Войнилів – метрична книга церкви реєстрації
шлюбу (1887–1931); с. Дубовиця – метрична книга церкви реєстрації
народження (1868–1931); с. Слобідка – метрична книга церкви реєстрації
шлюбу, смерті (1893–1933); Коломийський р-н: с. Баб’янка – метрична
книга церкви реєстрації шлюбу, смерті (1884–1932); с. Ворона – метрична
книга церкви реєстрації шлюбу (1890–1932); с. Підгайчики – метрична
книга церкви реєстрації смерті (1890–1931); с.Турка – метрична книга
церкви реєстрації шлюбу (1905–1932); Надвірнянський р-н: смт. Делятин
– метрична книга церкви реєстрації народження (1927–1933); смт. Ланчин
– метрична книга церкви реєстрації народження (1914–1932); м. Надвірна
– метрична книга церкви реєстрації народження (1921–1932); м. Надвірна
– метрична книга церкви реєстрації смерті (1915–1932); м. Надвірна –
метрична книга церкви реєстрації шлюбу (1905–1931); Рогатинський р-н:
с. Журів – метрична книга костелу реєстрації шлюбу (1883–1933);
с. Луковець-Вишнівський – метрична книга церкви реєстрації
народження (1903-1933); с. Явче – метрична книга церкви реєстрації
народження (1911–1932); Рожнятівський р-н: с. Красне – метрична книга
церкви реєстрації смерті, шлюбу (1868–1933); с. Погорілець – метрична

книга церкви реєстрації смерті (1873–1932); Снятинський р-н:
с. Вовчківці – метрична книга церкви реєстрації народження (1915–1932);
смт. Заболотів – метрична книга церкви реєстрації шлюбу (1900–1932);
с. Потічок – метрична книга церкви реєстрації смерті (1853–1933);
с. Русів – метрична книга церкви реєстрації шлюбу (1907–1932);
с. Стецева – метрична книга церкви реєстрації народження (1923–1932);
с. Тучапи, Драгасимів – метрична книга церкви реєстрації шлюбу (1888–
1933); Тисменицький р-н: с. Козина – метрична книга церкви реєстрації
народження, смерті, шлюбу (1893–1933); Тлумацький р-н: с. Долина
(м. Тлумач, с. Олеша та ін.) – метрична книга церкви реєстрації смерті
(1866–1932); с. Нижнів – метрична книга церкви реєстрації народження,
шлюбу (1881–1887); с. Нижнів – метрична книга церкви реєстрації смерті
(1891–1901); м. Болехів – метрична книга костелу реєстрації шлюбу
(1893–1929); м. Івано-Франківськ – метрична книга катедри реєстрації
народження (1928–1931); метрична книга синагоги
реєстрації
народження (1931); метрична книга синагоги реєстрації народження
(1932–1933); метрична книга синагоги реєстрації смерті (1931–1932);
метрична книга синагоги реєстрації шлюбу (1932); метрична книга
синагоги реєстрації шлюбу (1933); м. Коломия – метрична книга костелу
реєстрації народження, смерті, шлюбу (села Коломийського і Косівського
районів) –1932 р.; метрична книга костелу реєстрації народження (1926–
1933).
8. Латинська, польська, українська мови.

1. Р-752
2. Жаб’ївський районний військовий комісаріат Станіславської
області
3. Створено в 1947 році. В 1962 році Жаб’ївський район перейменовано
у Верховинський . Сьогодні Верховинський військовий комісаріат ІваноФранківської області об’єднано з Косівським військовим комісаріатом
у м. Косові.
3. 6 справ
4. 1947–1949 рр.
5. 2009 р.
6. Протоколи звуженого засідання обласної й районної Ради депутатів
трудящих за 1947 р.; довідки щодо військово-економічного стану
Жаб’ївського району Станіславської області за 1947–1949 рр.;
донесення про боротьбу з ОУН-УПА в Жаб’ївському районі за 1948–
1949 рр.
7. Російська мова

1. Р-753
2. Станіславський обласний військовий комісаріат, з 1962 року –
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Івано-Франківський обласний військовий комісаріат
Створено в жовтні 1939 року після звільнення Радянською армією
Західної України. В 1941 році у зв’язку з окупацією німецькими
фашистами території Станіславської області, облвійськкомат тимчасово
припинив свою діяльність і справи передав ліквідкому в м. Бровари
Київської області. В 1944 році після звільнення Радянською армією
території Станіславської області від німецько-фашистських загарбників
роботу облвійськкомату знову відновлено. В 1939 році облвійськкомат
підпорядковувався Київському військовому округу; з 1944 по 1947 рр. –
Львівському військовому округу, а з 1947 р. по 2000 р.
–
Прикарпатському військовому округу; з 2000 р. і до сьогодні – Західнооперативному командуванню. Основним завданням облвійськкомату є
використання ресурсів офіцерів, старшин, сержантів і солдат запасу,
транспорту і шляхово-ремонтної техніки, підготовка та призов громадян
на діючу військову службу.
152 справи
1944–1991 рр.
2009 р.
Донесення і зведення військкоматів про призов загальної мобілізації
за 1944–1945 рр.; донесення про кількість засуджених і відправлених
у штрафні частини діючої армії; звіти міськрайвійськкоматів
про результати чергових
призовів;
листування
з міськрадвійськкоматами
про персональний облік втрат рядового і
сержантського складу Червоної армії; відомості про наявність
промислових підприємств області; накази обласного військового
комісара і облвійськкомату; звіти про облік кадрового офіцерського
складу; донесення про надзвичайні ситуації; військово-економічні
довідки Станіславської області; річні фінансові звіти і листування
про грошове забезпечення; донесення міськрайвійськкоматів про облік
дезертирів військових частин; статистичний і економічний опис
території області; донесення про боротьбу з ОУН-УПА на території
області; постанови і рішення звуженого складу облвиконкому про облік
могил загиблих воїнів; постанови, протоколи і рішення звуженого
засідання облвиконкому за 1960-1991 рр.; географічний опис території
області; іменні списки на команди, відправлені у військові частини
згідно призову і документи на поповнення тощо.
Російська мова.

1. Р-755
2. Вигодський
районний військовий комісаріат Станіславської
області
3. Створено в 1944 р. Указом Президії Верховної Ради УРСР від
06 червня 1957 року Вигодський район ліквідовано, а населений пункт
Вигода передано до складу Долинського району.
4. 14 справ
5. 1944–1949 рр.
6. 2009 р.
7. Директиви і розпорядження округу, політдонесення
про політикоморальний стан офіцерів райвійськкомату і партійно-політичну роботу
за 1944–1945 рр.; відомості про військово-економічний стан району
за 1946–1949 рр.; донесення про комсомольську роботу, рішення
звуженого засідання райвиконкому і відомості про облік братських
могил за 1947–1949 рр.; відомості про облік втрат особового складу і
матеріальне забезпечення сімей військовослужбовців за 1947–1948 рр.
8. Російська мова.

1. Р-756
2. Долинський
об’єднаний районний військовий комісаріат
Станіславської області
3. Створено в 1944 р. Основні функції військкомату – підготовка та призов
громадян на діючу військову службу.
4. 10 справ
5. 1944–1949 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти і відомості про роботу щодо призову і приписки за 1944–1945 рр.;
листування про мобілізацію військовозобов’язаних на звільненій
від ворога території за 1944 р.; політдонесення про політико-моральний
стан офіцерів райвійськкомату, партійно-політичну і комсомольську
роботу за 1945–1948 рр.; директивні вказівки і звіти щодо обліку
братських та індивідуальних могил за 1948–1949 рр.; листування
про надзвичайні випадки і дисциплінарні порушення за 1949 р.
8. Російська мова.

1. Р-759

2. Рогатинський районний військовий комісаріат Станіславської
області
3. Створено в 1944 р. Сьогодні Рогатинський районний військовий
комісаріат Івано-Франківської області об’єднано з Галицьким районним
військовим комісаріатом з військкоматом у м. Галичі.
4. 1 справа
5. 1946 р.
6. 2009 р.
7. Документи щодо військово-економічного стану району за 1946 р.
8. Російська мова

1. Р-760
2. Бурштинський районний військовий комісаріат Станіславської
області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт. Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року Бурштинський
район ліквідовано, а селище Бурштин ввійшло до складу Галицького
району.
4. 11 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан офіцерів райвійськкомату і
листування про партійно-комсомольську роботу за 1944–1948 рр.;
статистичні звіти про облік військовозобов’язаних солдат, матросів,
сержантів і старшин запасу за 1944 р.; донесення про бойовий і
кількісний склад райвійськкомату, листування про вивчення його
особового
складу
за
1944
р.;
листування
про
облік
військовозобов’язаних, списки дезертирів, постанови звуженого
засідання виконкому про проведення мобілізації, накази і розпорядження
облвійськкомату та округу за 1944 р.; військово-економічна довідка
Бурштинського району за 1946–1948 рр.; методичні рекомендації, розклад
занять з кадровим офіцерським складом за 1947 р.
8. Російська мова

1. Р-762
2. Більшівцівський районний військовий комісаріат Станіславської
області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт. Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року Більшівцівський
район ліквідовано, а селище Більшівці ввійшло до складу Галицького
району.
4. 17 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про роботу військкомату за 1944 р.; зведення і звіти про
призов і відправлення призовників за 1944 р.; відомості про наявність
навчальних закладів щодо підготовки допризовників та осіб запасу
1927 р. народження; листування з облвійськкоматом і донесення про
боротьбу з повстанцями ОУН-УПА, вбивствах та випадках дезертирства
за 1944–1946 рр.; директиви облвійськкомату щодо атестації офіцерського складу і листування з питань атестації за 1945 р.; директиви і
відомості наявності і кількості бойової та навчальної зброї, донесення
про бойовий склад райвійськкомату за 1945 р.; директиви облвійськкомату про ресурси військовозобов’язаних за 1945 р.; донесення
про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату; довідки
про військово-економічний стан району за 1946–1948 рр.; донесення
про участь працівників райвійськкомату в хлібозаготівлях за 1947 р.;
листування з облвійськкоматом і органами прокуратури про розшук
дезертирів за 1947 р.
8. Російська мова

1. Р-763
2. Коломийський районний військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт.
4. 27 справ
5. 1944–1981 рр.
6. 2009 р.
7. Донесення про диверсійні і терористичні акти в районі за 1944–1945 рр.;
політдонесення про політико-моральний стан особового складу
райвійськкомату за 1944–1945 рр.; військово-економічні довідки району
за 1945–1949 рр.; донесення про випадки дезертирства за 1945 р.;
статистичні звіти про склад партійної організації райвійськкомату;
протоколи звужених засідань райвійськкомату за 1945–1958 рр.; рішення
звужених засідань облвиконкому і Коломийського райвиконкому
за 1968–1981 рр.
8. Російська мова

1. Р-764
2. Коломийський міський військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт.
4. 72 справи
5. 1944–1992 рр.
6. 2009 р.
7. Військово-економічні довідки району за 1944–1967 рр.; накази і
розпорядження Коломийського міськвоєнкомату, воєнкома і начальника
гарнізону за 1944–1945 рр.; донесення про політико-моральний стан
особового складу міськвоєнкомату за 1944 р.; звіт про бойовий і
кількісний склад міськвоєнкомату за 1945 р.; політдонесення про
політико – виховну, партійну і комсомольську роботу та спецпропаганду
за 1947–1956 рр.; протоколи звужених засідань міськвиконкому за 1953–
1967 рр.; рішення звужених засідань обласної, Коломийської міської і
районної Ради про забезпечення мобілізації за 1964–1985 рр.; протоколи
звужених засідань Коломийської міської Ради за 1986–1991 рр.
8. Російська мова

1. Р-765
2. Печеніжинський районний військовий комісаріат Станіславської
області
3. Створено в 1946 р. з метою мобілізації призовників до лав Червоної
Армії. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 6 червня 1957 року
Печеніжинський район ліквідовано, а селище Печеніжин ввійшло
до складу Коломийського району.
4. 14 справ
5. 1946–1954 р.
6. 2009 р.
7. Військово-економічні довідки району за 1946–1948 рр.; постанови
звужених засідань Станіславського облвиконкому за 1949 р.; протоколи
звужених засідань Печеніжинського райвиконкому за 1950–1954 рр.;
політдонесення і доповіді про політико-моральний стан військ, виховну,
партійну і комсомольську роботу та спецпропаганду за 1949–1954 рр.
8. Російська мова

1. Р-766
2. Городенківський районний військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт.
В 1999 р. Городенківський районний військовий комісаріат об’єднано із
Снятинським районним військовим комісаріатом з військкоматом у
м.Снятині
4. 50 справ
5. 1944–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу за 1944–
1945 рр.; військово-економічна довідка Городенківського району за 1945–
1948 рр.; постанови звужених засідань виконкомів Рад депутатів
трудящих за 1951–1954 рр.; матеріали звужених засідань виконкомів за
1957–1962 рр.; плани робіт, рішення звужених засідань облвиконкому,
райвиконкому і листування по рішеннях за 1960–1991 рр.
8. Російська мова

1. Р-767
2. Чернелицький районний військовий комісаріат Станіславської
області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 6 червня 1957 року
Чернелицький район ліквідовано, а селище Чернелиця ввійшло до складу
Городенківського району Станіславської області, з 1962 року – ІваноФранківської області
4. 3 справи
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Відомості райвійськкомату про боротьбу з повстанцями ОУН-УПА
за 1944 р.; політдонесення про політико-моральний стан особового
складу за 1945 р.; військово-економічна довідка Чернелицького району
за 1948 р.
8. Російська мова

1. Р-768
2. Надвірнянський районний військовий комісаріат Станіславської
області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт.
В 1999 р. Надвірнянський районний військовий комісаріат
об’єднано із Богородчанським районним військовим комісаріатом
із військкоматом у м. Надвірній
4. 11 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Директиви та інструкції облвійськкомату з фінансових питань за
1944–1945 рр.; донесення і листування про виконання нарядів щодо
мобілізації військовозобов’язаних за 1944 р.; статистичні звіти щодо
обліку військовозобов’язаних солдат, матросів, сержантів і старшин
запасу за 1945 р.; протоколи засідань військово-медичної комісії за
1945–1948 рр.; директиви облвійськкомату і копії директив Штабу
Львівського Військового Округу з питань репатріації радянських
громадян за 1945 р.; довідки про військово-економічний стан району
за 1945–1948 рр.; листування про взяття на облік і зняття з обліку
військовозобов’язаних запасу за 1945 р.; повідомлення і списки
загиблих, померлих військовослужбовців і тих, що пропали безвісти
за 1946 р.; копії донесень про діяльність ОУН-УПА на території
району за 1947–1948 рр.; листування про облік втрат Радянської
Армії за 1947 р.
8. Російська мова

1. Р-769
2. Снятинський районний військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт.
В 1999 р. Снятинський районний військовий комісаріат об’єднано з
Городенківським районним військовим комісаріатом з військкоматом
у м. Снятині
4. 53 справи
5. 1944–1989 рр.
6. 2009 р.
7. Звіти про проведений призов військовозобов’язаних запасу
за 1944–1945 рр.; копії директивних вказівок облвійськкомату щодо
особового складу райвійськкомату за 1944-1945 рр.; політдонесення
про партійно-політичну роботу і проведення мобілізації в районі
за 1944 р.; директиви облвійськкомату і листування про розшук і облік
нагороджених за 1944 р.; виписки з наказів про призначення і звільнення
в запас за 1945 р.; донесення про бойовий і кількісний склад
райвійськкомату за 1945 р.; листування про боротьбу з ОУН-УПА в
районі за 1945 р.; довідка про військово-економічний опис району за
1945–1948 рр.; донесення про випадки дезертирства за 1946 р.; протоколи
звужених засідань виконкому обласної і Заболотівської районної Ради
депутатів трудящих за 1944–1958 рр.; постанови і протоколи звужених
засідань облвиконкому і Снятинського райвиконкому за 1953-1989 рр.
8. Російська мова

1. Р-770
2. Яблунівський районний військовий комісаріат Станіславської
області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року
Яблунівський район було ліквідовано, а селище Яблунів ввійшло до
складу Косівського району Івано-Франківської області. В 1999 р.
Косівський районний військовий комісаріат об’єднано з Верховинським
районним військовим комісаріатом з військкоматом в м. Косові.
4. 4 справи
5. 1944–1948 рр.;
6. 2009 р.
7. Накази районного військового комісара за 1944-1946 рр.; військовоекономічна довідка Яблунівського району за 1946 р.; політдонесення
про політико-моральний стан і дисципліну за 1948 р.
8. Російська мова

1. Р-771
2. Гвіздецький районний військовий комісаріат Станіславської області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року
Гвіздецький район було ліквідовано, а селище Гвіздець увійшло до
складу Городенківського району Івано-Франківської області. В 1999 р.
Городенківський районний військовий комісаріат об’єднано із
Снятинським районним військовим комісаріатом з військкоматом в
м. Снятині.
4. 16 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Статистичні звіти про особовий склад райвійськкомату за 1944-1945 рр.;
політдонесення про політико-моральний стан особового складу і партійнополітичну роботу за 1944–1948 рр.; накази обласного комісара щодо
діяльності райвійськкомату за 1945 р.; огляд і довідки про військовоекономічний стан району за 1945–1948 рр.; листування про нагороди і
списки нагороджених військовослужбовців за 1945 р.; листування з
облвійськкоматом про персональну справу офіцера райвійськкомату
Сахарова І.Л. за 1945 р.; періодичні доповіді про результати бойової і
політичної підготовки за 1946–1948 рр.
8. Російська мова

1. Р-772
2. Перегінський районний військовий комісаріат Станіславської
області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 11 березня 1959 року
Перегінський район було ліквідовано, а селище Перегінськ увійшло до
складу Рожнятівського району Станіславської області, з 1962 року –
Івано-Франківської області. В 1999 р. Рожнятівський районний
військовий комісаріат об’єднано із Калуським районним військовим
комісаріатом з військкоматом в м. Калуші.
4. 17 справ
5. 1944–1959 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу за 19441945 рр.; військово-економічна довідка району за 1946 р.; листування з
райвідділом НКВС та облвійськкоматом про випадки дезертирства за
1944–1945 рр.; постанови звужених засідань райвиконкому за
1950–1959 рр.; алфавітні книги призовників 1933, 1934 і 1935 року
народження за 1952 р.; рішення звуженого засідання райвиконкому від
12.03.1959 р. “Про підсумки листування з призовною дільницею
громадян 1940 р. народження і завдання щодо підготовки до призову на
1959 р.”
8. Російська мова

1. Р-773
2. Заболотівський районний військовий комісаріат Станіславської

3.

4.
5.

6.
7.

8.

області
Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року
Заболотівський район було ліквідовано, а селище Заболотів увійшло до
складу Коломийського району Івано-Франківської області.
20 справ
1944–1955 рр.
2009 р.
Політдонесення про політико-моральний стан особового складу за 1944–
1951 рр.; військово-економічні довідки району за 1945-1949 рр.; звіти
про проведення призову за 1944–1954 рр.; копії повідомлень про загиблих
і тих, хто пропав безвісти за 1944 р.; звіти і відомості про навчання
військовозобов’язаних запасу та боротьбу з ОУН-УПА в районі за
1945–1946 рр.; списки комуністів і комсомольців за 1945 р.; повідомлення
на померлого військовослужбовця Данилюка Д.К. за 1955 р.
Російська мова

1. Р-774
2. Войнилівський районний військовий комісаріат Станіславської
області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року
Войнилівський район було ліквідовано, а селище Войнилів увійшло до
складу Калуського району Івано-Франківської області.
4. 9 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу за 1944–
1946 рр.; військово-економічна довідка району за 1948 р.; звіти
про проведення призову за 1944 р.; директиви облвійськкомату і
листування про бронювання робочої сили для народного господарства за
1944 р.; алфавітна книга обліку призовників в ряди Радянської Армії за
1946 р.; книга наказів райвійськкомату за 1947 р.
8. Російська мова

1. Р-775
2. Отинянський районний військовий комісаріат Станіславської
області
4. Створено в 1946 р. з метою призову військовозобов’язаних на строкову
службу. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року
Отинянський район було ліквідовано, а селище Отиня ввійшло до
складу Коломийського району Івано-Франківської області.
4. 7 справ
5. 1946–1954 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу за 19461954 рр.; про партійно-політичну і комсомольську роботу особового
складу за 1946–1954 рр.; документи про випадки дезертирства і боротьбу
з формуваннями ОУН-УПА на території району за 1946 р.
8. Російська мова

1. Р-776
2. Коршівський районний військовий комісаріат Станіславської
області
5. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт. Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 11 березня 1959 року
Коршівський район було ліквідовано, а с. Коршів увійшло до
складу Коломийського району Станіславської області, з 1962 р. – ІваноФранківської області.
4. 16 справ
5. 1944–1954 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу за 1944–
1954 рр.; про партійно-політичну і комсомольську роботу особового
складу за 1946–1954 рр.; список військовослужбовців району,
заарештованих органами контррозвідки “Cмерш” за 1944 р.; довідка про
військово-економічний стан району за 1945 р.; донесення про боротьбу з
формуваннями ОУН-УПА за 1946 р.; відомості про надання допомоги
сім’ям військовослужбовців, вручення повідомлень про загиблих та
надання допомоги їх сім’ям за 1947–1948 рр.; відомості про благоустрій
військових кладовищ за 1947 р.
8. Російська мова

1. Р-777
2. Калуський районний військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1945 р. з метою мобілізації призовників на фронт. В 1999 р.
Калуський районний військовий комісаріат об’єднано із Рожнятівським
районним військовим комісаріатом з військкоматом в м. Калуші.
4. 3 справи
5. 1945–1947 рр.
6. 2009 р.
7. Донесення про боротьбу з формуваннями ОУН-УПА в районі за 1944–
1947 рр.
8. Російська мова

1. Р-778
2. Тлумацький районний військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт. В 1999 р.
Тлумацький районний військовий комісаріат об’єднано із Тисменицьким
районним військовим комісаріатом з військкоматом в м. Тисмениця.
4. 24 справи
5. 19441953 рр.
6. 2009 р.
7. Директиви облвійськкомату та вказівки і звіти райвійськкомату про
проведення призову рядового і сержантського складу за 1944 р.;
політдонесення про політико-моральний стан особового складу за 1944–
1952 рр.; про партійно-політичну і комсомольську роботу особового
складу за 1944–1952 рр.; .; довідки про військово-економічний стан
району за 1945–1949 рр.; донесення про випадки дезертирства за 1945 р.;
алфавітні книги призовників 1933, 1934 р. народження за 1952–1953 рр.
8. Російська мова

1. Р-780
2. Рожнятівський районний військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт. В 1999 р.
Рожнятівський районний військовий комісаріат об’єднано із Калуським
районним військовим комісаріатом з військкоматом в м. Калуші.
4. 4 справи
5. 1944–1962 рр.
6. 2009 р.
7. Списки мобілізованих військовослужбовців району за 1944–1945 рр.;
економічна довідка Рожнятівського району за 1948 р.; рішення і
постанови райвиконкому про підсумки приписки громадян за 1962 р.
8. Російська мова

1. Р-781
2. Лисецький районний військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт. Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року Лисецький район
було ліквідовано, а селище Лисець ввійшло до складу Богородчанського
району Івано-Франківської області. В 1999 р. Богородчанський районний
військовий комісаріат об’єднано із Надвірнянським районним військовим
комісаріатом з військкоматом в м. Надвірні.
4. 13 справ
5. 1944–1958 рр.
6. 2009 р.
7. Листування з облвійськкоматом про надзвичайні випадки, про моральний
стан особового складу за 1944–1945 рр.; вказівки облвійськкомату і плани райвійськкомату про розшук призовників за 1945 р.; економічні довідки Лисецького району за 1945–1947 рр.; протоколи засідань звуженого
складу Станіславського облвиконкому і Лисецького райвиконкому за
1955–1958 рр.
8. Російська мова

1. Р-782
2. Солотвинський районний військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт. Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 11 березня 1959 року Солотвинський
район було ліквідовано, а селище Солотвино ввійшло до складу Богородчанського району Івано-Франківської області. В 1999 р. Богородчанський районний військовий комісаріат об’єднано із Надвірнянським
районним військовим комісаріатом з військкоматом в м. Надвірні.
4. 6 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення політвідділу облвійськкомату про боротьбу з ОУН-УПА і
директивні вказівки політвідділу за 1944-1945 рр.; донесення про економічний стан району за 1945–1948 рр.; політдонесення начальнику політвідділу облвійськкомату про політичну роботу і стан дисципліни
за 1945 р.
8. Російська мова

1. Р-783
2. Обертинський районний військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт. Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року Обертинський
район було ліквідовано, а селище Обертин ввійшло до складу Городенківського району Івано-Франківської області. В 1999 р. Городенківський
районний військовий комісаріат об’єднано із Снятинським районним
військовим комісаріатом з військкоматом в м. Снятині.
4. 8 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення і доповідні про політико-моральний стан військ, політико-виховну, партійну і комсомольську роботу та спецпропаганду за 1944–
1946 рр.; директиви облвійськкомату про боротьбу з ОУН-УПА за 1945 р;
доповідні про дезертирство військовозобов’язаних, списки дезертирів за
1945 р.; військово-економічна довідка району за 1946-1948 рр.
8. Російська мова

1. Р-784
2. Тисменицький районний військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт. В 1999 р.
Тисменицький районний військовий комісаріат об’єднано із Тлумацьким
районним військовим комісаріатом з військкоматом в м. Тисмениці.
4. 55 справ
5. 1944–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Директивні вказівки ОВК про бронювання робочої сили за 1944 р.; листування і облік щодо розшуку військовозобов’язаних за 1944 р.; акти ревізії
фінансового господарства за 1944 р.; політдонесення про мобілізацію за
1944 р.; книга видачі свідоцтв про звільнення від призову в період регістрації за 1944 р.; звіти про проведений призов військовозобов’язаних
за 1944 р.; довідки про економічний стан району за 1945–1948 рр.;
доповідні про боротьбу з ОУН-УПА за 1945-1948 рр.; Політдонесення
про моральний стан особового складу, партійно-політичну і комсомольську роботу за 1945-1948 рр.; списки дезертирів за 1945-1948 рр.;
протоколи засідань медичної комісії за 1947 р.; протоколи засідань
звуженого складу Станіславського (Івано-Франківського) облвиконкому
і Тисменицького райвиконкому за 1960–1979 рр.; рішення звужених
засідань облвиконкому і райвиконкому за 1980–1991 рр.
8. Російська мова

1. Р-785
2. Яремчанський районний військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт. Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року Яремчанський
район було ліквідовано, а м. Яремче ввійшло до складу Богородчанського району Івано-Франківської області. В 1999 р. Богородчанський
районний військовий комісаріат об’єднано з Надвірнянським районним військовим комісаріатом з військкоматом в м. Надвірні.
4. 15 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Директивні вказівки ОВК про мобілізацію сержантів і солдат за 1944–
1945 рр.; про фінансове забезпечення за 1944-1945 рр.; про партійнополітичну роботу за 1944–1947 рр.; про моральний стан особового складу
за 1945–1947 рр.; довідки про військово-економічний стан району за
1946–1948 рр.
8. Російська мова

1. Р-786
2. Ланчинський районний військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт. Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року Ланчинський
район було ліквідовано, а селище Ланчин ввійшло до складу Коломийського району Івано-Франківської області.
4. 6 справ
5. 1944–1947 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу за 1945–
1947 рр.; про бойовий і кількісний склад райвійськкомату за 1945 р.; про
боротьбу з ОУН-УПА за 1946 р.; довідки про військово-економічний
стан району за 1946 р.
8. Російська мова

1. Р-787
2. Богородчанський районний військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1945 р. з метою мобілізації призовників на фронт. В 1999 р.
Богородчанський районний військовий комісаріат об’єднано з Надвірнянським районним військовим комісаріатом з військкоматом в
м. Надвірні.
4. 9 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу за 1945–
1948 рр.; про боротьбу з ОУН-УПА за 1945 р.; довідки про військовоекономічний стан району за 1945–1948 рр.; постанови звужених засідань
райвиконкому за 1945 р.; списки осіб, які ухиляються від обліку та призову в армію за 1945 р.
8. Російська мова

1. Р-792
2. Болехівський районний військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт. Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року Болехівський
район було ліквідовано, а селище Болехів ввійшло до складу Калуського
району Івано-Франківської області. В 1999 р. Калуський районний
військовий комісаріат об’єднано з Рожнятівським районним військовим
комісаріатом з військкоматом в м. Калуші.
4. 4 справи
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Політдонесення про політико-моральний стан особового складу за 1944,
1946–1948 рр.
8. Російська мова

1. Р-824
2. Галицький районний військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт. В 1999 р.
Галицький районний військовий комісаріат об’єднано з Рогатинським
районним військовим комісаріатом з військкоматом в м. Галичі.
4. 30 справ
5. 1944–1954 рр.
6. 2009 р.
7. Вказівки облвійськкомату, звіти райвійськкомату про мобілізацію в армію
за 1944 р.; про боротьбу з ОУН-УПА в районі за 1944–1951 рр.; про штат
райвійськкомату за 1944 р.; військово-економічні довідки району
за 1945–1949 рр.; листування про випадки дезертирства в районі за 1946–
1947 рр.; протоколи і рішення засідань звуженого складу райради
за 1952–1954 рр.; листування про розшук військовозобов’язаних
за 1952 р.; доповідні про заходи щодо покращення обліку
військовозобов’язаних за 1953 р.
8. Російська мова

1. Р-825
2. Жовтневий районний військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1945 р. з метою мобілізації призовників на фронт. Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 06 червня 1957 року Жовтневий
район було ліквідовано, а селище Жовтень ввійшло до складу Більшівцівського району Івано-Франківської області. Указом Президії Верховної
Ради УРСР від 30 грудня 1962 року Більшівцівський район було ліквідовано, а селище Жовтень ввійшло до складу Галицького району ІваноФранківської області. Рішенням облвиконкому від 14 січня 1972 р. Жовтневу селищну раду передано до складу Івано-Франківського району.
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 11 березня 1982 р. центр ІваноФранківського району перенесено в смт. Тисмениця і район перейменовано на Тисменицький. В 1999 р. Тисменицький районний військовий
комісаріат об’єднано з Тлумацьким районним військовим комісаріатом з
військкоматом в м. Тисмениця.
4. 6 справ
5. 1945–1950 рр.
6. 2009 р.
7. Доповідні про боротьбу з ОУН-УПА в районі за 1945–1950 рр.; листування про випадки дезертирства в районі за 1947–1950 рр.; про персональний
облік втрат рядового і сержантського складу армії, забезпечення сімей
військовослужбовців, які загинули, та інвалідів війни за 1946–1948 рр.
8. Російська мова

1. Р-837
2. Косівський районний військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт. В 1999 р.
Косівський районний військовий комісаріат об’єднано з Верховинським районним військовим комісаріатом з військкоматом в м. Косові.
4. 14 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Доповідні про боротьбу з ОУН-УПА в районі за 1944–1946 рр.; доповідні
і листування про хід мобілізації військовозобов’язаних та про їх ресурси
за 1945 р.; політдонесення про політико-моральний стан особового складу райвійськкомату в районі за 1944–1948 рр.; довідки про військовоекономічний стан району за 1945–1948 рр.
8. Російська мова

1. Р-838
2. Кутський районний військовий комісаріат Станіславської
області, з 1962 року – Івано-Франківської області
3. Створено в 1944 р. з метою мобілізації призовників на фронт. Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 06 червня 1957 р. Кутський район
ліквідовано, а селище Кути ввійшло до складу Косівського району.
У 1999 р. Косівський районний військовий комісаріат об’єднано
з Верховинським районним військовим комісаріатом з військкоматом
у м. Косові.
4. 8 справ
5. 1944–1948 рр.
6. 2009 р.
7. Копії вказівок облвійськкомату про підготовку і проведення чергового
призову за 1944–1945 рр.; політдонесення про політико-моральний стан
особового складу райвійськкомату за 1946–1948 рр.; довідка про військово-економічний стан району за 1948 р.
8. Російська мова

1. Р-2152
2. Калуський міський військовий комісаріат Івано-Франківської
області
3. Створено в 1965 р. В 1999 р. Калуський міський військовий комісаріат
об’єднано з Калуським районним військовим комісаріатом і з Рожнятівським районним військовим комісаріатом з військкоматом в м. Калуші.
4. 42 справи
5. 1965–1991 рр.
6. 2009 р.
7. Плани роботи, протоколи і рішення облвиконкому, райвиконкому і
міськвиконкому за 1965–1991 рр.
8. Російська мова

1. Р-2171
2. Івано-Франківський міський військовий комісаріат
3 . Створено в жовтні 1939 року після звільнення Радянською армією Західної України. В 1941 році у зв’язку з окупацією німецькими фашистами
території Станіславської області військкомат тимчасово припинив свою
діяльність і справи передав ліквідкому в м. Бровари Київської області.
У 1944 році після звільнення Радянською армією території Станіславської
області від німецько-фашистських загарбників роботу військкомату знову відновлено. До 1992 року військкомат називався районним, з 1992 року
– міським.
4. 13 справ
5. 1980-1997 рр.
6. 2009 р.
7. Листування і рішення звужених засідань міськвиконкому за 1980-1997 рр.
8. Російська мова, українська мова

