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4  Прохання співробітників 

Вінницького відділу Міністерства 

преси і пропаганди УНР про 

звільнення і призначення на посади 

 

30.08.1919 - 

29.09.1919 

25  

5  Списики співробітників 

Міністерства преси і пропаганди, 

квитанції, вимоги і талони для них 

на виплату місячної платні, на 

виплату добових та одноразової 

допомоги 

 

04.05.1919 - 

27.06.1919 

78  

6  Копії посвідчень співробітників 

Міністерства преси і пропаганди 

 

19.08.1919 - 

23.10.1919 

50  

7  Реєстри видаткових документів 

 

00.00.1919 114  

  Персональний відділ    

8  Програма, розклад і пояснювальна 

записка до них про організацію шкіл 

для дорослих, затверджених 

Міністерством освіти 

 

00.00.1919 16  

9  Книга особових листів 

співробітників установ Міністерства 

преси і пропаганди про сплату їм 

грошового утримання і грошових 

винагород 

 

01.01.1919  190  

10  Книга особових листів 

співробітників установ Міністерства 

преси і пропаганди про оплату їм 

грошового утримання і грошових 

винагород 

 

00.00.1919 153  
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11  Книга особових листів 

співробітників установ Міністерства 

преси і пропаганди на виплату їм 

утримання, одноразової допомоги та 

інших винагород 

 

00.09.1919 - 

00.10.1919 

 

66  

12  Статут Товариства українських 

письменників “Горногора”. Списки 

співробітників установ Міністерства 

преси і пропаганди на виплату 

утримання, вимоги на грошові суми 

і талони до них 

 

08.09.1919 – 

29.10.1919 

421  

13  Обіжники Міністерства преси і 

пропаганди про порядок виплати 

грошових сум службовцям; 

номенклатура прибуткового та 

видаткового кошторису 

  

03.07.1919 - 

12.12.1919 

23  

14  Копії декрету Директорії УНР про 

утворення Управління преси і 

пропаганди. Статут і штати 

Міністерства преси і пропаганди. 

Закони УНР, постанови і 

розпорядження Ради Народних 

Міністрів УНР про асигнування 

коштів на утримання службовців, 

виплату їм допомоги, списки 

співробітників Управління преси і 

пропаганди 

 

08.02.1919 - 

19.11.1919 

62  

15  Накази по Вінницькому комісаріату 

преси і пропаганди про призначення 

та звільнення службовців 

 

08.10.1919 - 

13.11.1919 

43  

16  Накази Міністерства преси і 

пропаганди про призначення на 

посади та переведення по службі, 

службові розпорядження 

07.06.1919 – 

02.12.1919 

247  
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17  Накази по департаменту інформацій 

Міністерства преси і пропаганди 

про призначення і  звільнення з 

посад службовців 

 

18.06.1919 - 

12.11.1919 

69  

18  Копії наказів Міністерства преси і 

пропаганди про призначення і 

звільнення з посади співробітників 

друкарень 

 

05.06.1919 – 

11.11.1919 

34  

19  Копії наказів по департаменту 

пропаганди Міністерства преси і 

пропаганди з особового складу  

 

10.06.1919 – 

13.11.1919 

178  

20  Копії наказів по департаменту преси 

і друку Міністерства преси і 

пропаганди про призначення на 

посади службовців департаменту 

 

16.06.1919 – 

13.11.1919 

81  

21  Копії наказів по департаменту 

інформації Міністерства преси і 

пропаганди про призначення на 

посади до департаменту, їх 

посвідчення та заяви 

 

18.06.1919 – 

12.03.1920 

78  

22  Копії наказів по департаменту 

загальних справ Міністерства преси 

і пропаганди про призначення та 

звільнення з посади службовців 

департаменту 

 

16.06.1919 – 

15.12.1919 

135  

23  Копії наказів по Міністерству преси 

і пропаганди про звільнення з 

посади міністрів і інших осіб 

 

23.08.1919 – 

18.10.1919 

4  

  Бухгалтерія    
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24  Копії протоколів ліквідаційної 

комісії Центрального 

інформаційного бюро при 

Управлінні преси і інформації. 

Рапорти, рахунки, заяви, звіти, акти 

та інші документи приватних осіб 

про грошові витрати 

 

25.01.1919 - 

03.05.1919 

27  

25  Копії протоколів засідань 

господарчої ради Міністерства 

преси і пропаганди. Заявки 

Головного бухгалтера про 

призначення засідань ради 

 

18.08.1919 – 

29.10.1919 

22  

26  Копії журналів засідань Ради 

Міністрів УНР 

 

24.09.1919 -

08.11.1919 

47  

27  Копії доповідей головного 

бухгалтера Міністерства преси і 

пропаганди про роботу чиновників 

та виплату їм грошового утримання 

 

02.09.1919 -

14.11.1919 

 

71  

28  Копії постанов Ради Міністрів УНР 

і фінансової комісії при 

Міністерстві преси і пропаганди про 

асигнування коштів, пояснювальні 

записки та кошториси, грошовий 

звіт міністерства про виплату платні 

за роботу друкарок та рахунки до 

нього 

 

 42  

29  Звіти інструкторів-інформаторів та 

урядовців для доручень про 

діяльність комісарів преси та 

інформації в Летичівському та 

Літинському повітах 

 

01.09.1919 - 

09.09.1919 

10  
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30  Авансовий звіт 2-ї друкарні 

Міністерства преси і пропаганди 

про витрати грошових сум та 

розписки та рахунки до них 

 

 37  

31  Листування з державними 

установами про видачу паспортів, 

ремонт автомашин 

 

27.09.1919 - 

15.12.1919 

98  

32  Листування з кредитною 

канцелярією Міністерства фінансів 

про асигнування грошових сум на 

потреби Міністерства преси і 

пропаганди через Віденський банк 

 

30.09.1919 - 

31.10.1919 

8  

33  Листування з Подільською 

губернською управою про 

друкування газет і оплату по 

рахунках, виплату авторських 

гонорарів та сплату робіт 

 

30.07.1919- 

05.12.1919 

77  

34  Листування з польовою скарбницею 

при Міністерстві шляхів про 

пересилання коштів, утримання 

урядовців 

 

00.10.1919 4  

35  Листування з Головною державною 

скарбницею про відкриття рахунків, 

кредитів, виплату добових грошей 

службовців центральних установ 

 

24.07.1919 – 

00.12.1919 

109  

36  Листування з друкарнями про 

надання їм грошової допомоги, 

авансів, друкування матеріалів за 

замовленнями. Списки 

співробітників друкарень 

Міністерства преси і пропаганди 

 

00.07.1919 - 

01.11.1919 

 

23  
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37  Листування з адміністративно-

господарчим відділом про відпуск 

паперу, канцелярських товарів, 

меблів та інших речей для Головної 

бухгалтерії 

 

00.07.1919 - 

13.11.1919 

 

16  

38  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ про відновлення 

кредиту  

 

05.09.1919 - 

24.10.1919 

7  

39  Листування з Подільським 

комісаром преси про асигнування 

коштів на пропагандистські цілі; 

звіти  

 

02.08.1919 - 

20.09.1919 

16  

40  Листування з друкарнями 

українських газет і журналів про 

надсилання примірників газет до 

Міністерства преси пропаганди та їх 

оплату 

 

03.06.1919 - 

31.11.1919 

36  

41  Листування з Головною скарбницею 

про відкриття кредитів, надання 

авансів та видачу коштів 

міністерству на допомогу 

видавництвам на влаштування 

святкування річниці 1-го Універсалу 

Української Центральної Ради тощо 

 

26.06.1919 - 

16.12.1919 

113  

42  Листування з департаментом преси і 

друку про підвищення ціни на 

газети та платню для робітників 

друкарень 

 

16.08.1919 - 

14.11.1919 

16  
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43  Листування з міністерствами УНР 

та підвідомчими установами про 

призначення та звільнення з роботи, 

задоволення платнею, списки 

співробітників Міністерства преси і 

пропаганди 

 

07.07.1919 - 

26.10.1919 

142  

44  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та Державною 

скарбницею про призначення та 

звільнення співробітників 

Міністерства преси і пропаганди та 

витрати коштів на роботу цього 

міністерства 

 

05.03.1919 - 

12.11.1919 

26  

45  Телеграфні повідомлення 

Повітовому комісару преси м. 

Вінниці про розпорядження 

Директорії УНР про одержання 

паперу тощо 

 

30.08.1919 - 

09.10.1919 

35  

46  Листи до редакції часописів 

“Козацький голос” та інших про 

надсилання часописів та 

розміщення оголошень 

 

00.08.1919 – 

00.09.1919 

21  

47  Прохання приватних осіб до 

департаменту інформації 

Міністерства преси і пропаганди 

про призначення на посади 

  

24.06.1919 - 

23.10.1919 

38  

48  Книга особових листів 

співробітників установ Міністерства 

преси і пропаганди на оплату 

грошового утримання і грошових 

винагород 

 

00.00.1919 22  
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49  Копії асигнування, вимогові 

відомості та грошові документи 

управління преси і пропаганди на 

авансування окремих осіб, на 

виплату відсоткових надбавок та 

списики службовців друкарень і 

установ Міністерства преси і 

пропаганди 

 

00.00.1919 581  

50  Копії асигновок та грошові 

документи управління преси і 

пропаганди на авансування окремих 

осіб, на виплату відсоткових 

надбавок службовцям департаменту 

та списки урядовців Міністерства 

преси і пропаганди 

   

01.07.1919 - 

15.07.1919 

217  

51  Копії асигнувань, вимогових 

відомостей та інших грошових 

документів Міністерства преси і 

пропаганди на витрату грошових 

сум урядовцям; списки урядовців 

міністерства 

 

00.00.1919 404  

52  Копії асигнування та грошових 

документів до них Міністерства 

преси і пропаганди на виплату 

грошових сум урядовцям 

 

00.09.1919 492  

53  Копії асигнувань та грошові 

документи Управління преси та 

пропаганди на авансування окремих 

осіб, та виплату відсотків надбавок 

службовцям департаментів, списки 

урядовців Міністерства преси і 

пропаганди 

 

00.07.1919 – 

00.08.1919 

258  
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54  Асигновки, рахунки та інші 

фінансові документи на видачу 

грошових сум особам та установам, 

квитанції на прийняття грошових 

сум на відновлення кредитів 

  

03.12.1919 - 

31.12.1919 

120  

55  Журнал вихідних документів 

Міністерства преси і пропаганди 

 

30.08.1919 -  

30. 12.1919 

80  

56  Книга рахунків, прибутків та 

видатків грошей на потреби філії 

інформаційного бюро 

Ольгопільського повіту 

 

23.01.1919 – 

00.03.1919 

60  

57  Копії реєстрів видаткових 

документів по Управлінню преси та 

інформації за 1919 р. 

 

00.01.1919 263  

58  Журнал вихідних документів 

Міністерства преси і пропаганди   

 

20.08.1919 - 

26.09.1919 

38  

59  Баланс грошового обігу по 

Міністерству преси і пропаганди на 

1919 р. 

 

00.01.1919 - 

27.12.1919 

 

53  

60  Прибутковий і видатковий 

кошторис та пояснювальна записка 

до нього по департаменту 

пропаганди. Проект штатів і 

окремих норм. Доповідь 

уповноваженого департаменту 

пропаганди про організацію 

грошової пропаганди на селі 

 

30.10.1919 18  
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61  Прибутковий і видатковий 

кошторис Міністерства преси і 

пропаганди та пояснювальна 

записка до нього 

 

28.10.1919 - 

31.12.1919 

13  

62  Рукописний кошторис видатків та 

штатний розпис Міністерства преси 

і пропаганди по Головному 

управлінню Ради Народних 

Міністрів УНР 

 

00.00.1919 10  

63  Вимогові розписки і рахунки 

управління преси і інформації на 

грошові суми для співробітників 

управління для службових 

відряджень 

 

01.07.1919 – 

11.11.1919 

12  

  Відділ преси    

64  Доповіді референтів пресової 

служби про Стамбульську та 

Белградську селянські партії, їх 

програму та політику 

 

12.09.1921 – 

00.10.1921 

35  

65  Економічна географія України С. 

Остапенка 

 

00.00.1919 13  

66  Видаткові відомості відділу освіти 

на виплату грошового утримання 

співробітникам 

 

00.00.1919 13  

67  Рукопис О. Доценка “Літопису 

Української революції. Матеріали й 

документи до історії Української 

революції. 1917-1923”. Том 2, книга 

5 

 

00.00.1924 453  
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68  Вирізки та виписки з українських і 

закордонних газет про діяльність 

Уряду УНР тощо 

 

23.10.1918 – 

17.09.1921 

164  

69  Заяви та вимогові відомості на 

виплату авторського гонорару 

кореспондентам газети 

“Український козак”, листування з 

цього питання 

 

10.08.1919 – 

15.11.1919 

29  

70  Накази по департаменту інформацій 

Міністерства преси і пропаганди з 

особового складу, список 

співробітників департаменту преси і 

пропаганди. Списки видавництв і 

друкарень, їх кореспондентів, 

оголошення про вихід газети 

“Українська трибуна”, запрошення 

на роботу та листування з 

видавництвами про друкування 

статей.  

 

08.03.1917- 

08.07.1923 

27  

71  Перелік надрукованих українських 

брошур та їх кількість 

 

18.08.1919 – 

13.11.1919 

29  

72  Заявка і кошторис Державного 

контролю УНР на ремонт 

автомобіля, наказ заступника 

керуючого управлінням преси і 

пропаганди про видачу шоферу 

грошової суми на покупку пального 

тощо 

 

26.06.1919 - 

14.11.1919 

16  

73  Доручення, квитанції, розписки, 

акти та інші грошові документи 

співробітників Міністерства преси і 

пропаганди на одержання грошових 

сум із головної бухгалтерії 

 

04.04.1919 - 

25.12.1919 

43  
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  Інформаційний департамент     

74  Інформаційні повідомлення 

комісара преси м. Вінниці про 

становище на фронтах, боротьбу з 

радянською владою 

 

08.09.1919 36  

75  Листування з інспекторами 

військових частин та установами 

УНР про розповсюдження 

агітаційної літератури. Посвідчення 

та списки співробітників 

Міністерства преси і пропаганди 

 

21.08.1919 - 

30.10.1919 

183  

76  Листування Міністерства преси і 

пропаганди з друкарнями про 

виготовлення листівок, відозв та 

іншої пропагандистської літератури 

 

14.06.1919 - 

12.11.1919 

156  

  1920 р.    

  Департамент загальних справ. 

Канцелярія 

 

   

77  Декрет, доповідна записка та план 

Міністерства преси і пропаганди 

про організацію міністерства і його 

функції 

 

12.12.1920 9  

78  Накази Подільського губернського 

комісара і Коменданта м. 

Проскурова і району про поширення 

влади УНР на звільнених територіях  

 

04.05.1920 – 

30.09.1920 

16  

79  Накази та копії наказів УНР і 

Головної управи військ УНР про 

призначення на службу в установах 

і по Армії УНР 

 

31.03.1920 – 

10.12.1920 

33  



 13 

1 2 3 4 5 6 

80  Копії наказів 

Головноуповноваженого Уряду 

УНР та списки установ про 

скорочення посад урядовців в 

окремих установах  

 

19.02.1920 – 

04.05.1920 

16  

81  Протоколи засідань Комітету при 

Головноуповноваженому Уряду 

УНР 

 

15.01.1920 – 

30.04.1920 

14  

82  Протоколи засідань Ради Міністрів 

УНР 

 

10.02.1920 – 

15.10.1920 

101  

83  Доповідь про засідання 

Міністерства преси і пропаганди та 

інструкції про порядок організації 

пропаганди; візитівки О. 

Ковалевського 

 

10.02.1919 - 

00.12.1920 

8  

84  Доповіді та заяви чиновників 

Міністерства преси і пропаганди 

про призначення та звільнення з 

посад, списки і реєстри справ 

урядовців, листів департаменту 

загальних справ  

 

02.12.1919 - 

27.08.1920  

45  

85  Доповіді Подільського губернського 

комісара про діяльність. Листування 

з Посольством УНР у Німеччині про 

радіотелеграфне і авіасполучення. 

Накази про призначення та 

звільнення з посад службовців 

міністерства 

 

02.02.1920 - 

27.12.1920 

50  

86  Листування про діяльність 

Товариства “Вернигора” та інших 

організацій 

 

19.02.1920 - 

27.12.1920 

12  
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87  Листування з державними 

установами про надсилання до 

архіву Міністерства преси і 

пропаганди всіх періодичних видань 

та закордонної преси 

 

09.04.1920 - 

06.07.1920 

10  

88  Заяви та відомості співробітників 

Міністерства преси і пропаганди на 

видачу їм грошового утримання і 

одноразової допомоги 

 

00.00.1919 

07.06.1920 

107  

89  Журнал вихідних документів 

Міністерства преси і пропаганди 

 

18.02.1920 - 

12.05.1920 

6  

90  Журнал вихідних документів 

Міністерства преси і пропаганди  

 

01.01.1920 - 

16.10.1920 

31  

91  Журнал вихідних і вхідних 

документів Міністерства преси і 

пропаганди  

 

12.12.1920 - 

31.12.1920 

10  

92  Журнал вихідних документів 

Міністерства преси і пропаганди 

 

29.12.1919 – 

05.06.1920 

28  

93  Реєстри дипломатичних 

представників УНР за кордоном і 

наказів по Міністерству преси і 

пропаганди  

 

11.02.1920 -

00.06.1920 

8  

94  Книга реєстрації замовлень 

Міністерства преси і пропаганди 

друкарням на виготовлення 

друкованих агітаційних текстів 

 

00.00.1920 11  

95  Адреси центральних установ та їх 

співробітників 

 

24.05.1920 - 

01.07.1920 

25  
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96  Адресна книга центральних установ 

Уряду УНР 

 

00.00.1920 29  

97  Алфавітний список співробітників 

Міністерства преси і пропаганди  

 

00.00.1920   

98  Алфавітний список чиновників 

Міністерства преси і пропаганди 

 

00.00.1920   

  Бухгалтерія    

99  Копія Закону УНР про встановлення 

тимчасових окладів та платні в 

польській валюті, постанова Ради 

Міністрів УНР про грошову 

допомогу українським емігрантам. 

Накази по Міністерству преси і 

пропаганди про призначення на 

посади та утримання службовців 

 

24.10.1919 - 

22.10.1920 

54  

100  Листування з Державною 

скарбницею та листування з 

Головноуповноваженим Уряду УНР 

про відкриття кредитів, авансів та 

звіти по них 

 

00.01.1919 - 

30.06.1920 

 

23  

101  Листування з Державним контролем 

про проведення грошових операцій 

 

00.01.1920 - 

30.06.1920 

 

39  

102  Листування з реферантурами 

міністерств про роботу губернських 

та повітових комісарів 

 

14.02.1920 - 

02.07.1920 

19  
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103  Листування з фінансовою комісією 

Міністерства фінансів про 

ліквідацію губернських і повітових 

комісарів преси, польових відділів 

преси і пропаганди 

 

14.03.1920 - 

07.05.1920 

11  

104  Листування з 

Головноуповноваженим Уряду УНР 

про виплату утримання урядовцям 

міністерств та установ, про оренду 

друкарні Наймана  

 

01.01.1920 - 

30.06.1920 

42  

105  Особисті посвідчення та атестати 

співробітників Міністерства преси і 

пропаганди 

 

11.12.1919 - 

02.07.1920 

49  

106  Прибутково-видаткова грошова 

книга 

 

00.00.1920 16  

107  Реєстри прибуткових і видаткових 

документів Міністерства преси і 

пропаганди на витрати по 

влаштуванню концертів 

симфонічного оркестру при 

міністерстві 

 

01.05.1920 – 

01.06.1920 

11  

108  Копії вимог та асигнувань до них 

польової скарбниці Міністерства 

шляхів та інших міністерств на 

грошові суми для виплати 

одноразової допомоги 

співробітникам та списки 

співробітників Міністерства преси і 

пропаганди 

 

04.02.1920 - 

26.04.1920 

42  
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109  Копії вимог асигнування та 

відомостей до них, до Головної 

скарбниці на грошові суми для 

виплати одноразової допомоги 

співробітникам Міністерства преси і 

пропаганди та інші витрати, 

списики співробітників міністерства 

 

02.03.1920 - 

13.10.1920 

  

110  Копії вимог асигнування до 

скарбниці Головноуповноваженого  

Уряду УНР на грошові суми для 

виплати грошової допомоги 

співробітникам преси і пропаганди, 

списки співробітників 

 

01.04.1920 - 

27.04.1920 

63  

111  Копії реєстрів видаткових 

документів по Міністерству преси і 

пропаганди по витратах грошових 

сум для видання брошур та виплату 

гонорару 

 

23.08.1920 218  

  Персональний відділ    

112  Статути різних товариств та 

тимчасові правила мобілізації 

військовозобов'язаних для установ 

Міністерства внутрішніх справ 

 

00.00.1920 4  

113  Копії наказів по Міністерству преси 

і пропаганди з особового складу 

 

05.03.1920 - 

25.06.1920 

10  

114  Анкетні листи урядовців 

Міністерства преси і пропаганди 

 

00.00.1920 99  

  Департамент преси і пропаганди 

Відділ преси 
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115  Статут і штати Центрального 

управління у справах преси 

“Українпреса”. Доповіді і доповідні 

записки директора департаменту 

преси про створення цього 

управління на базі ліквідації 

Міністерства преси і пропаганди 

  

00.00.1920 55  

116  Копії постанов Директорії УНР про 

асигнування коштів, оголошення П. 

Скоропадського поза законом. Копії 

наказів штабу УНР з особового 

складу. Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та іншими 

міністерствами про грошове 

утримання установ і урядовців, 

виконання постанов та 

розпорядження міністерства. 

Автобіографія О. Кузьминського  

 

14.04.1920 – 

25.01.1925 

 

67  

117  Копії протоколів засідань Комітету 

при Головноуповноваженному 

Уряду УНР 

 

16.11.1919 - 

30.01.1920 

29  

118  Доповідь уповноваженого 

Міністерства преси і пропаганди 

про стан і настрої у військових 

частинах УНР, розташованих у 

районі мм. Тернополя і 

Олександрова 

 

24.06.1920 – 

29.12.1920 

22  

119  Бюлетені Українського пресового 

бюро в Латвії і Константинополі 

 

23.07.1920 – 

01.08.1920 

6  

120  Листування з редакціями, 

видавництвами і приватними 

особами про виплату грошових сум 

за проведені роботи 

 

02.03.1919 - 

00.09.1920 

90  



 19 

1 2 3 4 5 6 

121  Листування з друкарнями у м. 

Кам'янці та ін. містах про виплату 

зарплати співробітникам друкарень 

тощо 

 

03.01.1920 – 

29.04.1920 

 

46  

122  Листування та звернення Уряду 

УНР і Київського громадського 

комітету до населення України; 

статті та кореспонденція до 

закордонних і українських газет 

 

00.03.1920 210  

123  Списки старшин УНР та козаків 

Куреня низових запорожців; списки 

вбитих, поранених та полонених 

українців 

 

00.00.1920 4  

124  Рукопис настільного календаря на 

1920 р., підготовленого 

Міністерством преси і пропаганди 

до видання  

 

00.00.1920 17  

125  Листування з установами УНР про 

видання, зміст і завдання 

періодичної преси 

 

08.05.1920 – 

03.07.1920 

22  

126  Протест делегатів Української 

національної ради УНР проти 

захоплення Буковини румунськими 

військами 

 

00.00.1919 10  

127  Виписки з англійських газет та 

інформації кореспондентів про 

ставлення польської, французької та 

іншої преси до питання про війну з 

радянською владою 

 

15.01.1919 - 

19.01.1919 

10  
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128  Реферати та звіти пресового бюро 

при Дипломатичній місії в Польщі 

про огляд української та 

закордонної преси 

 

09.10.1920 – 

20.12.1920 

38  

129  Вирізки з польських, чеських та 

інших газет про С. Петлюру, Н. 

Махна, окупацію України поляками 

 

06.01.1920 – 

30.01.1920 

26  

130  Повідомлення штабу УНР, 

закордонної та української преси 

про становище і розташування 

більшовицьких військ в Україні  

 

04.01.1920 – 

21.03.1921 

119  

130

а  

 Статті з газет “Українська трибуна”, 

“Вперед”. Передруки статей з 

італійської преси про Грузію і Росію 

та політичний стан в Європі 

(польською мовою) 

 

00.00.1920 - 

00.00.1923 

 

138  

  1921 р.    

  Департамент загальних справ 

Канцелярія 

   

131  Проєкт загального статуту 

міністерств УНР 

 

00.00.0000 12  

132  Закони УНР про тимчасове 

верховне управління та порядок 

законодавства про Раду Народних 

Міністрів та її компетенції, ставки 

членам Ради. Статут Музею-архіву 

УНР. Вісник державних законів для 

всіх земель УНР, 2-й випуск 

 

24.12.1920 - 

27.10.1921 

30   
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133  Копії законів та пояснювальних 

записок до них про операційні 

видатки по Міністерству преси і 

пропаганди, ухвалених Радою 

Міністерств УНР 

 

27.08.1919 - 

02.02.1922 

94  

134  Статут Клубу співробітників 

установ УНР, доповідь керуючого 

Міністерством преси і пропаганди 

про організацію та роботу 

українських культурно-освітніх 

організацій за кордоном 

 

10.02.1921 - 

20.12.1921 

33  

135  Обіжники та розпорядження Ради 

Міністрів УНР про посилення 

роботи установ, порядок звертання 

по службі тощо 

 

03.03.1921 – 

17.03.1921 

11  

136  Накази Міністерства преси 

пропаганди з особового складу 

 

11.12.1920 – 

29.12.1921 

249  

137  Копії наказів Міністерства преси і 

пропаганди про відрядження 

співробітників та пояснення до них 

та посвідчення  

 

18.12.1920 - 

03.10.1921 

82  

138  Копії журналів засідань Вищої 

військової ради. Інструкції, наказ та 

пам'ятка начальника Генерального 

штабу УНР про створення 

військово-історичного музею та 

організацію військових шкіл 

 

16.02.1921 - 

15.05.1924 

10  
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139  Копії наказів Міністерства преси і 

пропаганди про тимчасові штати 

міністерства, таємні розпорядження 

та звіти Міністерства внутрішніх 

справ про діяльність банди 

Щербанова і “Союз спасения 

родины и свободы»   

 

27.12.1920 - 

16.11.1921 

23  

140  Протоколи організаційного центру 

“Просвіти”, заява ініціативної групи 

про організацію центру товариства 

“Просвіта” 

 

15.06.1921 8  

141  Копії журналів засідань Ради 

Міністрів УНР  

 

23.12.1920 - 

25.10.1921 

123  

142  Бюлетені Російського телеграфного 

агентства і преси закордоном 

“Русспрес” 

 

27.06.1920 - 

08.08.1921 

297  

143  Програма начальника технічних 

військ Армії УНР для школи 

телеграфних механіків, звіти про 

проведення навчання в школі в 

Петрикові 

 

17.06.1921 – 

08.08.1921 

9  

144  Протоколи засідань комісії зі 

скорочення штатів при Міністерстві 

преси і пропаганди. Штати, списки 

та реєстри співробітників 

міністерства та листування з 

Головою Радою Міністрів УНР з 

цього питання  

 

14.12.1921 - 

17.05.1921 

82  
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145  Доповіді директорів департаментів 

про роботу. Листування з 

Міністрами закордонних справ про 

взаємовідносини між кубанськими 

групами за кордоном і українськими 

емігрантами 

 

21.05.1920 - 

21.12.1921  

42  

146  Доповідні записки та листування з 

представниками консульства УНР за 

кордоном про їх діяльність, про 

опублікування в закордонній пресі 

кореспонденції про положення в 

радянській Україні, стан 

емігрантської преси за кордоном 

тощо 

 

20.01.1921 - 

29.12.1921 

116  

147  Листування з Міністерством преси і 

пропаганди про організацію 

друкарні в Тарнові, її роботу та 

використання друкарських машинок 

 

29.12.1920 – 

11.10.1921 

27  

148  Листування з міністерствами УНР, 

державними установами та їх 

співробітниками про видання 

журналів, газет та іншої літератури, 

асигнування коштів для цього 

 

03.01.1921 - 

02.06.1922 

75  

149  Листування з Міністерством 

сповідань УНР, Українським 

пресовим бюро і редакцією газети 

“Українська трибуна” про роботу 

видавництв, гімназії в Тарнові, 

діяльність місцевих установ 

 

00.08.1919 - 

19.11.1921 

79  
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150  Листування з міністерствами та 

установами УНР про 

антисанітарний стан приміщень 

Міністерства преси і пропаганди, 

виготовлення бланків, штатний 

розпис та користування 

друкарськими машинками 

 

14.12.1920 - 

27.10.1921 

83  

151  Заяви від міністерств та установ про 

видачу віз на право в'їзду і 

проживання в Польщі українських 

емігрантів — співробітників 

установ та розпорядження Ради 

Міністрів УНР про дозвіл на виїзд 

 

20.12.1920 - 

27.10.1921 

37  

152  Списки співробітників Міністерства 

преси і пропаганди, дипломатичних 

представників за кордоном, списки 

українських періодичних видань за 

кордоном 

 

00.00.1921 20  

153  Журнал реєстрації вихідних 

документів 

 

29.03.1921 - 

07.06.1921 

25  

154  Журнал реєстрації вихідних 

документів  

 

02.02.1921 - 

29.12.1921 

81  

155  Журнал реєстрації вхідних 

документів 

 

02.02.1921 - 

18.06.1921 

78  

  Персональний відділ    

156  Адреси установ УНР та 

співробітників на території Польщі, 

Франції та ін. держав 

 

20.12.1920 – 

11.11.1921 

40  

  Бухгалтерія    
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157  Копія закону Ради Республіки про 

припинення чинності окремих 

державних установ УНР, зменшення 

штатів; витяг з журналу засідань 

Ради Міністрів УНР. Асигнування 

на видатки Міністерству преси і 

пропаганди та зразок відомостей на 

проведення розрахунку з 

співробітниками 

 

00.04.1921 – 

00.07.1921 

17  

158  Постанова Ради Міністрів УНР про 

передавання друкарень у 

розпорядження Міністерства преси і 

пропаганди та обрахунки про 

устаткування 

 

21.02.1921 - 

10.02.1921 

8  

159  Копії постанов фінансової комісії 

Міністерства фінансів УНР про 

асигнування коштів для 

Міністерства преси і пропаганди та 

пояснювальні записки до них. 

Листування загального 

департаменту Міністерства преси і 

пропаганди про складання 

кошторису та з інших фінансових 

питань  

 

05.01.1921 - 

06.06.1921 

171  

160  Копії постанов Ради Міністрів УНР 

про асигнування коштів у 

розпорядження Міністра преси і 

пропаганди. Протоколи та витяги з 

протоколів засідання Ради Міністрів 

УНР 

 

18.12.1920 - 

29.01.1921 

8  

161  Звіт по касі газети “Українська 

трибуна”. Відомості про 

виготовлення знаків для Державної 

скарбниці УНР 

 

00.04.1921 – 

15.07.1921 

4  
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162  Авансові звіти та обрахунки про 

витрату грошових сум канцелярією і 

екзекуторами Міністерства преси і 

пропаганди на канцелярсько-

господарські витрати 

 

00.00.1921 23  

163  Листування з першим 

департаментом Державного 

контролю УНР про оплату 

асигновок, видатки на евакуацію і 

видання тижневого журналу 

 

14.12.1920 - 

31.12.1921 

85  

164  Листування з Держаним контролем 

УНР про розрахунок за харчування 

співробітників в їдальнях, 

влаштованих Міністерством праці 

 

06.04.1921 - 

09.11.1921 

16  

165  Списки співробітників Міністерства 

преси і пропаганди на виплату 

грошових авансів в рахунок 

утримання 

 

00.00.1921 16  

166  Список виданих асигновок, реєстрів 

на попередню і послідовну ревізію 

Міністерства преси і пропаганди 

 

12.06.1921 - 

12.12.1921 

12  

167  Списки і заяви співробітників 

Міністерства преси і пропаганди на 

видачу заробітної платні і грошової 

допомоги 

 

15.05.1920 - 

21.06.1922 

57  
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168  Штатний розклад фінансової комісії 

Міністерства фінансів УНР. Списки 

співробітників Міністерства преси і 

пропаганди та листування з 

Головною скарбницею про 

устаткування приміщення 

міністерства, про виплату 

грошового утримання 

співробітникам 

  

23.12.1920 - 

15.06.1921 

51  

169  Прохання, атестати, посвідчення 

співробітників Міністерства преси і 

пропаганди про видачу їм 

грошового утримання, штатний 

розпис міністерства 

 

16.01.1921 - 

29.10.1921 

42  

170  Тимчасові розписи, авансові звіти, 

відношення та інші фінансові 

документи на видачу коштів для 

потреб Міністерства преси і 

пропаганди 

 

05.01.1921 – 

20.03.1922 

146  

171  Копії асигновок до кошторису і 

вимогових відомостей Міністерства 

преси і пропаганди до Головної 

скарбниці 

 

04.02.1921 - 

00.12.1921 

498  

172  Копії асигновок до кошторису по 

Міністерству преси і пропаганди на 

1921 р. 

 

28.01.1921 – 

11.10.1921 

122  

173  Рахункові звіти та обрахунки на 

витрати авансу канцелярією 

Міністерства преси і пропаганди на 

канцелярсько-господарські витрати 

 

28.01.1921 - 

24.06.1921 

74  
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174  Звіт по касі газети “Українська 

трибуна”. Листування адміністрації 

газети “Рідний край” з питання 

фінансування газети 

 

00.04.1921 – 

00.07.1921 

15  

175  Рахункові звіти Міністерства преси і 

пропаганди на витрати авансів на 

канцелярсько-господарські витрати 

та реєстри видаткових документів 

 

30.08.1919 71  

176  Видатковий розпис кошторису 

Міністерства преси і пропаганди, 

пояснювальна записка до видатків, 

розписки співробітників 

міністерства про одержання 

грошових сум. Листування з 

комісією по розподілу державного 

майна і паперу, про видачу паперу 

для потреб загального департаменту 

  

28.01.1921 – 

15.06.1921 

53  

177  Реєстри прибуткових та видаткових 

документів та грошових витрат 

Міністерства перси і пропаганди  

 

01.02.1921 36  

178  Копії реєстрів видаткових 

документів Міністерства преси і 

пропаганди про видатки на поштові 

потреби на інші видатки 

 

10.01.1921 - 

03.05.1922 

25  

179  Копії асигновок та відомостей до 

них, до Головної скарбниці на 

грошові суми для виплати 

одноразової допомоги 

співробітникам Міністерства преси і 

пропаганди та інших витрат, список 

співробітників міністерства 

 

18.01.1920 - 

22.02.1921 

101  
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180  Журнал реєстрації прибутків та 

видатків по департаменту загальних 

справ Міністерства преси і 

пропаганди 

 

08.02.1921 - 

30.06.1921 

107  

181  Касова книга 15.01.1921 - 

20.05.1821 

29  

182  Касова книжка прибутків та 

видатків по Міністерству преси і 

пропаганди 

 

00.06.1921 29  

183  Книга реєстрації виданих грошових 

авансів співробітникам 

Міністерства преси і пропаганди 

01.01.1921 - 

24.04.1921 

28  

  Департамент преси і пропаганди 

Відділ преси 

   

184  Статут та інструкції директора 

департаменту пропаганди про 

організацію та діяльність 

департаменту. Тимчасові штати 

Міністерства преси і пропаганди, 

списки його персонального складу. 

Листування з редакціями 

періодичної преси про організацію 

пропаганди за кордоном 

 

02.01.1920 – 

06.06.1921 

154  

185  Проєкт статуту Товариства 

«Просвіта» у військових куренях. 

Доповіді та звіти співробітників 

особливих доручень Міністерства 

преси і пропаганди про роботу в 

таборах емігрантів та їх списки. 

Схеми роботи культурно-освітнього 

відділу 3-ї залізничної дивізії. 

Журнал “Запоріжець” № 4 за  

1921 р. 

 

25.02.1921. - 

31.05.1921 

169  
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186  Доповіді Міністерства закордонних 

справ, Міністерства преси і 

пропаганди, Міністерства охорони 

здоров'я і опікування про видання 

періодичної преси за кордоном, 

листування з Міністерством 

пропаганди з цього питання. Вісник 

державних законів для усіх земель 

УНР № 24-25 

 

20.12.1920 - 

16.08.1921 

287  

187  Положення, копія постанови Ради 

Міністрів УНР про видання 

журналу “Визволення”, кошториси 

та рахунки Міністерства преси і 

пропаганди на видання тижневика. 

Прохання Міністра сповідання до 

патріарха Царгородського 

благословити автокефальну церкву 

 

20.12.1920 - 

09.09.1921 

34  

188  Копія статуту Управління в справах 

преси в Україні та закону УНР про 

припинення чинності Міністерства 

преси і пропаганди, утворення 

Центрального управління по 

справах преси і пропаганди 

“Українпрес”, тимчасові штати 

цього управління і пояснювальна 

записка до них 

 

00.10.1921  

 

7  

189  Закони УНР, постанови Ради 

Міністрів УНР про перетворення 

Управління преси і інформації на 

Міністерство преси і пропаганди, 

асигнування коштів у 

розпорядження міністерства, 

пояснювальні записки до 

кошторисів тощо 

 

00.12.1920 - 

00.08.1921 

140  
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190  Копії інструкцій Управління преси і 

інформації про діяльність цензурної 

колегії, інформаційні повідомлення, 

доповіді та інформації цього 

управління про роботу і стан 

емігрантів з України в таборах 

Польщі 

 

00.08.1919 - 

05.12.1921 

28  

191  Копії наказів Директорії УНР з 

особового складу. Копії наказів 

Головної команди військ УНР про їх 

організаційну структуру. 

Листування з  установами про 

надсилання інформаційних 

відомостей про їх діяльність та 

становище на місцях 

 

21.12.1920 - 

01.12.1921 

61  

192  Інформаційний огляд пресового 

бюро при Дипломатичній місії УНР 

у Польщі закордонної періодичної 

преси про політичне становище в 

радянській Росії і в Україні, про 

військову підготовку тощо 

 

00.00.1921 64  

193  Інформаційні бюлетені Російського 

телеграфного агентства і пресового 

бюро за кордоном про готовність 

урядів західних країн і надалі 

надавати допомогу 

антибільшовицьким організаціям 

Росії, статті про більшовицькі дії 

тощо 

 

00.00.1921 171  

194  Інформаційні бюлетені російського 

телеграфного агентства і пресового 

бюро за кордоном про становище на 

території України 

 

00.00.1921 252  
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195  Інформаційні повідомлення 

Українського пресового бюро про 

дії УНР на території окупованої 

України, статті про становище 

радянської влади в Україні 

 

00.00.1921 59  

196  Інформаційні бюлетені Російського 

телеграфного агентства і пресового 

бюро за кордоном, про готовність 

урядів західних країн і надалі 

подавати допомогу 

антибільшовицьким організаціям 

Росії, статті про становище 

радянської влади в Україні 

 

13.11.1921 - 

27.12.1921 

221  

197  Інформаційні повідомлення 

Українського пресового бюро і його 

кореспондентів про діяльність 

Уряду УНР, статті про становище 

населення в містах окупованої 

України 

 

03.02.1921 - 

30.12.1921 

308  

198  Інформаційні повідомлення 

Українського пресового бюро і його 

кореспондентів про діяльність 

Уряду УНР, статті кореспондентів 

про становище населення в містах 

України 

 

25.02.1921 - 

23.12.1921 

199  

199  Інформаційні повідомлення 

Українського пресового бюро та 

його кореспондентів про положення 

на території України, ноту Англії 

радянському уряду тощо 

 

31.05.1919 - 

03.12.1921 

78  
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200  Інформаційне повідомлення 

Українського пресового бюро та 

його кореспондентів про положення 

на території окупованої України, 

закордонні інформації  

 

20.02.1920 - 

19.02.1921 

257  

210  Інформаційні повідомлення 

Українського пресового бюро у м. 

Тарнові про радянську владу в 

Україні 

 

16.02.1921 - 

03.12.1921 

208  

202  Інформаційні повідомлення 

Українського пресового бюро у м. 

Тарнові про радянську владу в 

Україні, переслідування служителів 

культів тощо 

 

16.02.1921 - 

23.12.1921 

225  

203  Інформаційні повідомлення 

Української пресової служби у Відні 

про дії Армії УНР на Волині, 

Київщині та інших губерніях 

України 

 

03.08.1921 - 

03.11.1921 

32  

204  Інформаційні повідомлення 

уповноваженого Міністерства преси 

і пропаганди про становище 

емігрантів в таборах для 

інтернованих у Пікулицях і 

Олександрові 

 

21.02.1920 - 

25.12.1920 

20  

205  Інформаційне повідомлення Ради 

Республіки про свою діяльність 

 

18.02.1921 - 

28.04.1921 

218  

206  Кореспонденції Українського 

пресового бюро про становище 

організацій УНР за кордоном, статті 

кореспондентів про становище в 

містах окупованої України 

 

00.08.1921 - 

30.09.1921 

115  
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207  Інформаційні повідомлення і 

бюлетені відділу преси Міністерства 

преси і пропаганди про політичне 

становище в Україні. Огляд  преси 

та інформації з українських газет. 

Примірник газети “Рідний край” № 

14 і польської газети “Річ 

Посполита” 

 

00.12.1920 - 

14.01.1921 

197  

208  Огляд преси УНР “Рідний край” 

 

07.03.1921 - 

03.03. 1921 

325  

209  Пресовий звіт інформаційно-

освітнього відділу Військової 

ліквідаційної комісії з оглядом 

преси в українській справі 

 

22.12.1919 - 

02.04.1920 

243  

210  Інформаційні повідомлення 

Українського пресового бюро та 

його кореспондентів про становище 

на території окупованої України та 

за кордоном 

 

03.01.1921 - 

05.11.1921 

151  

211  Інформаційні бюлетені Російського 

телеграфного агентства і пресового 

бюро за кордоном, про відношення 

західних країн до радянської Росії, 

статті про положення радянської 

влади та ін. статті 

 

03.10.1921 - 

14.12.1921 

174  

212  Політично-інформаційний звіт 

Міністерства внутрішніх справ про 

освіту в окупованій Україні 

 

08.04.1921 - 

18.04.1921 

5  

213  Інформаційні звіти директора 

департаменту політичної інформації 

Міністерства внутрішніх справ про 

політичне становище в Україні та 

діяльність Армії УНР 

 

02.03.1921 - 

07.11.1921 

85  
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214  Доповідь редактора журналу 

«Визволення» про роботу та 

організацію союзу українських 

журналістів і письменників, 

листування з ними; випуск газет і 

матеріальну допомогу газеті 

“Рідний край”, примірник газети 

«Наша зоря» № 3 за січень 1921 р. 

 

06.01.1921 - 

03.09.1921 

187  

215  Доповідь Міністерства преси і 

пропаганди про політичне 

становище в Україні 

 

00.00.1921 9  

216  Заклики та відозви Союзу 

визволення України 

 

00.00.1921 36  

217  Відозва С. Петлюри та єпископа 

Кременецького до населення 

України, заява останнього чеському 

журналістові; бюлетень єврейського 

пресового бюро про єврейські 

погроми в Україні, становище на 

місцях 

 

04.02.1921 

25.03.1921 

59  

218  Звернення, нота, декларація Уряду 

УНР до урядів країн та Ліги Націй 

про надання йому допомоги у війні 

з радянською Росією. Повідомлення 

Українського пресового бюро та 

Міністерства закордонних справ про 

діяльність відділу преси і допомогу 

емігрантам з території України 

 

10.02.1921 - 

23.09.1921 

124  
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219  Доповіді співробітників 

Міністерства преси і пропаганди 

про агітаційно-пропагандистську 

роботу серед населення та за 

кордоном проти радянської влади в 

Україні та листування з цього 

питання з іншими міністерствами 

 

14.02.1921 - 

31.10.1921 

38  

220  Звіт Міністра внутрішніх справ про 

свою діяльність. Листування з бюро 

емігрантів та іншими організаціями 

про відпуск газет і журналів для 

українських партій та емігрантів з 

України 

 

31.12.1920 - 

6.06.1921. 

162  

221  Звіт Міністра преси і пропаганди та 

його департаментів про діяльність. 

Копія ноти Голови Ради Міністрів 

УРСР польському міністрові 

закордонних справ про додержання 

статей мирного договору та 

листування Українського пресового 

бюро з цього питання  

 

20.12.1920 - 

14.06.1921 

78  

222  Звіт про роботу Міністерства преси і 

пропаганди  

 

00.00.1921 63  

223  Відкритий лист чорносотенця В. 

Пуришкевича до петроградських 

більшовиків 

 

00.00.1921 2  

224  Статті Українського пресового бюро 

до газети і журналів “Руль”, 

“Свобода”, “Нове слово” про 

більшовицьку владу в Україні 

 

00.00.1921 135  
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225  Статті Українського пресового бюро 

до газет і журналів проти радянської 

влади в Україні 

 

 188  

226  Статті українського письменника М. 

Михайлика «16 січня 1918 р. (Опис 

подій під Крутами)», «Чернігівський 

фронт і бій на Крутах 1918 р.», 

«Український національний рух в 

Криму в 1917 р.», «Гойдалки на 

Великдень» 

 

00.00.0000 79  

227  Статті до періодичної преси 

«Еміграційне життя в Тарнові», 

«Свято пам’яті українського 

апостола і Кобзаря Тараса 

Шевченка» та ін. 

 

00.00.0000 50  

228  Статті, оповідання і твори різних 

авторів та переклади творів 

закордонних письменників 

00.00.0000 171  

229  Польова записна книжка 

військового чиновника (автор 

невідомий) 

00.00.0000 53  

230  Копії газетних статей про радянську 

владу та повідомленням про роботу 

Уряду УНР в Чехословаччині 

00.00.0000 40  

231  Рукопис творів письменника М. 

Михайлика, списки старшин та 

козаків 

00.00.0000 28  

232  Рукопис Лященка “Очерки аграрной 

революции в России” 

 

00.00.0000 4  

233  Нарис Кістяківського з географії 

України  

 

00.00.0000 4  
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234  Бюлетені єврейського пресового 

бюро в Україні тощо 

 

01.01.1921 – 

02.04.1921 

21  

235  Вирізки з газет про Галичину 

польською мовою 

 

24.02.1921 – 

04.03.1921 

1  

236  Вирізки з української газети “Рідний 

край”, польських газет із 

повідомленням про повстання в 

Україні 

 

28.01.1921 - 

19.03.1921 

70  

237  Вирізки з російських, українських та 

іноземних газет про радянську 

Росію  

 

24.02.1921 - 

05.03.1921 

7  

238  Вирізки з газет “Свобода” про 

радянську Росію 

 

23.02.1921 7  

239  Вирізки статей з газети “Рідний 

край” 

 

11.02.1921 - 

24.02.1921 

192  

240  Вирізки із закордонних газет  

 

00.00.1920 – 

00.00.1921 

  

241  Листування з Міністерством 

закордонних справ та Українського 

пресінформ про роботу 

00.06.1921 - 

20.08.1921  

 

9  

242  Листування з Міністерством 

закордонних справ про порушення 

періодичною пресою таємного 

листування, порядок друкування 

законів та інформацій з-за кордону 

 

15.01.1921 – 

03.11.1921 

45  
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243  Доповіді начальника Генерального 

штабу УНР про видання військових 

тижневиків “Сурмач”, “Запорожець” 

та ін., програма тижневика; договір 

з Радою Міністрів УНР про видання 

та підтримку періодичної преси 

06.12.1920 - 

00.05. 1921 

122  

244  Прохання різних осіб про 

призначення на роботу, 

посвідчення, анкети та інші 

відомості про співробітників 

департаменту преси і пропаганди 

03.01.1921 - 

17.05.1921 

30  

245  Прохання співробітників 

Міністерства преси і пропаганди 

про призначення на роботу , 

посвідчення та інші відомості про 

них 

20.12.1920 - 

20.09.1921 

52  

  1921 р.    

  Департамент загальних справ 

Канцелярія 

   

246  Накази УНР по особовому складу, 

про звільнення з посади урядовців, 

заяви співробітників Міністерства 

преси і пропаганди про призначення 

і звільнення з посади, про надання 

відпусток та відряджень, 

посвідчення про роботу 

 

10.04.1920 - 

30.06.1922 

160  

247  Копії наказів Міністерства преси і 

пропаганди з особового складу та 

супровідні до них 

 

12.02.1920 - 

05.05.1922 

36  
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248  Копії законів Ради Міністрів УНР 

про оплату відряджень службовців 

центральних установ та порядок 

затвердження законопроектів та 

постанов. Витяги з журналів 

засідань Ради Міністрів УНР та  

копії наказів по Міністерству преси 

і пропаганди 

 

11.02.1920 - 

01.07.1922 

18  

249  Меморандум Уряду УНР до урядів 

держав світу та їх представників на 

Конференції в Генуї з протестом 

проти участі в конференції уряду 

радянської України 

 

 6  

250  Протоколи та витяги з протоколів 

засідань Ради Міністрів УНР і Ради 

Республіки в еміграції та витяги з 

протоколів фінансової комісії при 

Міністерстві фінансів 

 

18.10.1919 - 

26..04.1922 

61  

251  Звіти Міністерства преси і 

пропаганди про роботу 

 

03.01.1921 - 

09.12.1921 

75  

252  Звіти та доповіді представників 

Міністерства преси і пропаганди 

про умови життя емігрантів в 

таборах інтернованих у Відні 

 

00.12.1920 - 

21.11.1921 

75  

253  Акти, відомості, зобов'язання та 

квитанції Міністерства преси і 

пропаганди та його видавництв про 

поповнення та асигнування 

грошових сумна потреби цих 

установ; пояснювальна записка 

керуючого Міністерством преси і 

пропаганди про роботу 

 

04.03.1922 11  



 41 

1 2 3 4 5 6 

254  Листування з канцеляріями 

міністерств УНР та відомості про 

забезпечення їх канцелярським 

приладдям, друкарськими 

машинками та приміщенням 

 

04.01.1920 - 

03.08.1922 

29  

255  Тимчасовий штатний розклад 

Міністерства преси і пропаганди 

 

00.00.1922 40  

  Бухгалтерія    

256  Копії розпоряджень Міністерства 

фінансів про контроль за видачею та 

використанням коштів 

 

00.00.1922 8  

257  Акти, відомості, розпорядження та 

інші грошові документи 

співробітників Міністерства преси і 

пропаганди 

 

15.02.1922- 

14.03.1922 

52  

258  Листування з Головною скарбницею 

про видачу авансу Зайцеву 

 

21.02.1922 3  

259  Листування з Міністерством 

фінансів про задоволення 

співробітників Міністерства преси і 

пропаганди платнею та право 

підпису документів та відпуск 

паперу 

 

24.02.1922 - 

02.07.1922 

22  

260  Листування з департаментом 

пропаганди про передплату на 

газету “Рідний край” 

 

07.06.1921 - 

31.12.1922 

6  

261  Відомості та копії асигновок на 

виплачені гроші співробітниками 

Міністерства преси і пропаганди 

 

24.05.1922 - 

30.06.1922 

35  
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262  Реєстри видаткових документів та 

обрахунків по авансах Міністерства 

преси і пропаганди 

23.03.1922- 

17.07.1922 

22  

263  Реєстри видаткових документів та 

асигновки Міністерства преси і 

пропаганди на видані та витрачені 

кошти та пояснювальні документи 

до них 

 

01.06.1921 - 

11.04.1922 

132  

264  Тимчасові видаткові розписки по 

кошторисах Міністерства преси і 

пропаганди та баланси міністерства 

 

00.10.1919 - 

10.07.1922 

22  

265  Головна книжка Міністерства преси 

пропаганди 

 

26.01.1919 - 

00.02.1922 

1423  

266  Книга особистих утримань рахунків 

на виплату співробітникам 

Міністерства преси і пропаганди 

 

30.09.1921 - 

01.06.1922 

80  

   

  Персональний департамент    

267  Бюлетень реорганізаційного 

комітету студентів з 

Наддніпрянщини. Копії 

інформаційних повідомлень 

Українського пресового бюро про 

становище в Україні 

 

12.02.1922 - 

12.06.1922 

43  

268  Листування з співробітниками 

Міністерства преси і пропаганди 

про виплату належних їм грошових 

сум 

 

24.02.1922 - 

06.08.1922 

19  
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269  Інформаційні повідомлення 

кореспондентів до редакцій газет 

про суди над співробітниками 

установ УНР на території 

окупованої України (з посиланнями 

на радянську пресу) 

 

02.09.1922 - 

15.09.1922 

 

43  

270  Прохання та заявки співробітників 

Міністерства преси і пропаганди 

про видачу грошового утримання, 

про звільнення з посад та з інших 

питань 

04.06.1921 - 

11.06.1922 

15  

271  Алфавітний список організацій УНР 

за кордоном, редакцій газет, 

служителів релігійних культів та 

інших осіб 

00.00.0000 30  

  Департамент преси і пропаганди    

272  Копії наказів Міністерства преси і 

пропаганди з особового складу 

 

24.02.1921 - 

12.08.1921 

89  

273  Рукопис О. Доценка “Літопису 

Української революції. Матеріали й 

документи до історії Української 

революції. 1917-1923”. Том 2, книга 

5 

 359  

274  Письмові відомості учня заочних 

курсів Християнського союзу 

молодих людей на запитання і 

завдання з курсу “Сільське 

господарство” 

09.06.1922 - 

29.08.1922 

29  

275  Вирізки з газет “Новий шлях”, 

“Трудова громада”, “Трудовий 

шлях” із законами і 

розпорядженнями Уряду УНР. 

Уривок із статті “Канадійському 

фермерові” 

 

00.00.0000 52  

 






