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1 2 3 4 5 6 

4 16 Листування МФ з Державною 

Канцелярією УНР, Департаментом 

преси й друку про надіслання 

копій наказів та розпоряджень 

МФ, накази та оголошення; 

видатковий кошторис 

департаменту на січень – квітень 

1919 р. 

10 липня 

1919 р. – 

22 вересня 

1919 р. 

23  

5 18 Постанови та журнали засідань 

РНМ, доповіді міністра фінансів та 

директора Загальної канцелярії 

МФ про збільшення утримання 

службовцям урядових установ 

25 лютого 

1919 р. – 

25 листопада 

1919 р. 

73  

6 22 Листування з установами МФ у 

кадрових справах, накази МФ, 

список призначень на посади в 

Дирекції державних ощадних кас 

МФ, список особового складу 

Департаменту митних зборів МФ, 

списки урядовців МФ, прохання 

про прийняття на роботу в МФ, 

службові посвідчення 

3 січня 

1919 р. – 

10 листопада 

1919 р. 

218  

7 23 Документи про цукрову 

промисловість УНР (статистичні 

відомості, закони, доповіді, 

доповідні записки, листи); звіт 

наради в справі оцінки золота, 

доповідь про організацію 

Окремого кордонного корпусу, 

доповіді департаментів МФ про 

їхню діяльність та евакуацію, 

відомість кредитів Головної 

скарбниці, доповіді МШ, НМЗС, 

директора ДБУ, листування з 

установами міністерства про їхню 

роботу 

16 січня 

1919 р. – 

7 липня 

1920 р. 

165  
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1 2 3 4 5 6 

8  Короткі пояснення до проекту 

бюджету УНР на 1919 р., закон 

про надзвичайний одноразовий 

податок (чернетка), закон про 

державний податок на речі 

розкоші, проект статуту Окремого 

кордонного корпусу, 

законопроекти та постанови РНМ 

про виділення коштів 

міністерствам УНР, податки, 

організацію освітніх закладів, 

охорону пам’яток культури 

Вересень 

1919 р. 

143  

9  Положення про Департамент 

загальних справ, доповідна 

записка міністра фінансів про 

розрахунки з цукроварнями, 

списки справ канцелярського 

відділу Департаменту простих 

податків, Департаменту державної 

скарбниці, закордонного відділу 

12 січня 

1919 р. 

18  

10  Статут Українського 

національного гуртка 

співробітників Департаменту 

митних зборів та проект статуту 

Кордонної митної варти, 

інструкція митним установам УНР 

про відновлення їхньої діяльності, 

тимчасова інструкція про охорону 

кордонів УНР, наказ про порядок 

призначення працівників МФ 

20 березня 

1919 р. 

14  

11  Текст телеграми С.Петлюрі  від 

Б. Мартоса про підтвердження 

його призначення міністром 

фінансів, звіт Штабу ДА, 

телеграми органів місцевої влади 

про їхнє фінансування, евакуацію, 

перевезення вантажів, Фінансову 

нараду в м. Станіславові 

29 січня 

1919 р. – 

20 жовтня 

1919 р. 

100 У справі 

є до-

кументи 

на поль-

ській 

мові 

12  Доповідь командира Окремого 

кордонного корпусу про 

необхідність залишити штаб 

корпусу та штаб Подільської 

кордонної бригади в м. Кам’янці, 

відомість про помешкання 

корпусу 

22 жовтня 

1919 р. 

3  
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13  Проект розпису державних 

прибутків та видатків України на 

1918 р. та пояснююча записка до 

нього 

10 лютого 

1919 р. – 

21 лютого 

1919 р. 

37  

14  Журнал засідання Директорії, 

накази МФ, наказ Головної управи 

війська УНР про мобілізацію, 

постанова (проект) РНМ про 

звільнення за штат урядовців, лист 

Головного комісара уряду УНР 

про надіслання грошей, 

радіотелеграфні повідомлення 

Російської телеграфної агенції, 

прохання про прийняття на роботу 

28 грудня 

1918 р. – 

25 жовтня 

1920 р. 

23  

 

Відділ I 

1 2 3 4 5 6 

15 2 Документи про призначення, 

звільнення та залишення на 

посадах працівників МФ 

(листування, накази Директорії 

УНР, прохання, доповіді) 

2 січня 

1919 р. – 

21 серпня 

1919 р. 

79  

16 5 Службові посвідчення працівників 

МФ та посвідчення на отримання 

коштів 

4 січня 

1919 р. – 

8 листопада 

1919 р. 

21  

17 7 «Бюлетені Інформаційного відділу 

Народного міністерства земельних 

справ» (Ч. 2-8, 1919 р.) 

7 лютого 

1919 р. – 

19 лютого 

1919 р. 

10  

18 20 Листування з державними 

установами про виплату 

утримання, допомоги 

працівникам, список видачі 

допомоги на Різдвяні свята, 

доповіді про роботу ДБУ, виплати 

грошей працівникам ЕЗДП, 

справоздання департаменту по 

кошторису 1918 р., списки на 

виплату грошей директору 

департаменту 

25 січня 

1919 р. – 

9 вересня 

1919 р. 

127 У справі 

є 

докумен

ти МФ 

УД з 

1918 р. 

19 21 Списки особового складу МФ, 

повідомлення центральних 

державних установ УНР про їхні 

адреси, списки адрес 

департаментів МФ та 

евакуйованих працівників 

1 лютого 

1919 р. – 

16 листопада 

1919 р. 

89  
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20 22 Листування з департаментами, 

Окремим кордонним корпусом, 

ДЗБ про придбання майна 

німецьких військових частин, 

відомості про майно та ліки 

потрібні для корпусу 

10 січня 

1919 р. – 

19 березня 

1919 р. 

23 У справі 

є копія 

докумен

ту з 

1918 р. 

21  Накази (копії) управителя ЕЗДП 

про призначення працівників та 

евакуацію експедиції, посвідчення 

3 лютого 

1919 р. – 

8 липня 

1920 р. 

3  

22  Доповідні записки про причини 

знецінення української валюти та 

необхідність вилучення з обігу 

російських рублів, відомості про 

смітні прибутки та видатки в 

українських губерніях за 1913 р. і 

1917 р., державні видатки 

Казенних палат України за 1914 р., 

відомості видатків міністерств УД 

[1919 р.] 32  

 

Відділ II 

 

1 2 3 4 5 6 

23 1 Накази про призначення та 

звільнення працівниківМФ, видачу 

грошової допомоги евакуйованим 

урядовцям, організацію роботи 

МФ; листування з департаментами 

МФ, Головною Скарбницею про 

надіслання документів 

4 січня 

1919 р. – 

21 грудня 

1919 р. 

69  

24 2 Законопроекти, пояснюючі 

записки, особові штати, закони та 

постанови РНМ, положення, 

рапорти, журнали засідань 

Фінансової комісії, протокол 

наради щодо проекту 

надзвичайного одноразового 

податку на державні потреби 

16 грудня 

1918 р. – 

25 грудня 

1919 р. 

222  
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1 2 3 4 5 6 

25 5 Лист Української Академії Наук 

до МФ про створення Керамічного 

дослідчого інституту, листування 

департаменту з Кооперативним 

фінансовим комітетом, ДБУ, 

міністерствами УНР, Головним 

інженерним управлінням про 

відкриття рахунків та кредитів, 

виплати утримання працівникам, 

доповідні записки, прохання 

19 січня 

1919 р. – 

7 листопада 

1919 р. 

41  

26 7 Документи про організацію 

Товариства медичного постачання 

України та Вищої ради 

транспорту, листування з 

міністерствами УНР про 

призначення представників МФ на 

наради та комісії, повідомлення 

про засідання комісій, посвідчення 

їхніх членів 

19 січня 

1919 р. – 

26 вересня 

1919 р. 

111  

27 8 Листування з Державним 

Контролем, Державним 

Секретарем, міністерствами УНР, 

постанови та витяги з журналів 

засідань РНМ, журнали засідань 

Фінансової комісії МФ, протокол 

засідання наради з розроблення 

пенсійного статуту 

2 січня 

1919 р. – 

10 листопада 

1919 р. 

62  

28 10 Листування з Реквізиційною 

комісією, Комендантом м. Вінниці 

та ін. установами про реквізицію 

помешкань для установ та 

урядовців МФ у мм. Вінниці та 

Кам’янці-Подільському 

29 січня 

1919 р. – 

24 вересня 

1919 р. 

35  

29 11 Листування з державними 

установами про придбання й 

відпуск пального, запчастин для 

гаражу МФ, відомість про 

автомобілі МФ 

3 січня 

1919 р. – 

29 жовтня 

1919 р. 

105 

 

 

30 12 Листування про відпуск 

продовольчих продуктів, одягу 

урядовцям міністерства, 

забезпечення установ МФ 

меблями, надіслання «Вістника 

державних законів УНР», списки 

працівників департаментів МФ, 

Окремого кордонного корпусу, 

ЕЗДП, ДБУ 

31 січня 

1919 р. – 

3 жовтня 

1919 р. 

124  
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31 13 Накази Директорії, Головної 

Управи Війська УНР, Міністерства 

пошт і телеграфів, протокол 

засідання голів комісії Трудового 

Конгресу, «Бюлетені 

Інформаційного відділу 

Народнього Міністерства 

Земельних Справ» (Ч. 10, 1919 р.), 

оперативний звіт Штабу ДА; 

листування з міністерствами та ін. 

установами про металургійну 

промисловість, кооперацію, 

евакуацію, обмін грошей, розгляд 

законопроектів 

16 грудня 

1918 р. – 

6 жовтня 

1919 р. 

120  

32 15 Службові посвідчення працівників 

департаментів МФ, посвідчення на 

отримання грошей, листування 

департаменту з державними 

установами про видачу перепусток 

та закордонних паспортів для 

працівників МФ, рапорти 

27 грудня 

1918 р. – 

3 листопада 

1919 р. 

127  

33 17 Листування з Цукровим 

департаментом Міністерства 

продовольчих справ, МШ, 

Головою РНМ та ін. установами 

про купівлю цукру, припинення 

реквізиції дров, цукру та ін. майна 

на цукроварнях, про порядок 

одержання цукру та спирту 

військовими частинами 

15 січня 

1919 р. – 

17 вересня 

1919 р. 

36  

34 19 Листування з державними 

установами про вивезення 

цінностей та грошей ДБУ з 

м. Харкова до м. Полтави, 

евакуацію працівників та 

розміщення установ МФ, 

забезпечення урядовців 

продуктами харчування та 

житлом, охорону ДБУ; списки 

евакуйованих працівників МФ, 

протокол загальних зборів 

співробітників МФ, службові 

посвідчення 

9 січня 

1919 р. – 

29 листопада 

1919 р. 

219 У справі 

є доку-

менти 

поль-

ською 

мовою 
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1 2 3 4 5 6 

35 20 Листування з Київським 

відділенням Петроградського 

облікового й кредитного банку та 

державними установами про 

вилучення золота і срібла з сейфів 

приватних банків, декрет, 

інструкції та накази МФ з цього 

питання, акт виявлених 

коштовностей у Л. Садовського, 

списки працівників 

16 січня 

1919 р. – 

30 липня 

1919 р. 

32  

36 21 Накази Головної Управи Війська 

УНР, листування з 

департаментами МФ, Міністром 

військових справ, Головним 

Управлінням Генерального штабу 

УНР та ін. установами про 

мобілізацію урядовців МФ; 

прохання про звільнення від 

військової служби, списки 

працівників, посвідчення 

20 лютого 

1919 р. – 

3 вересня 

1919 р. 

172  

 

 

Департамент кредитової канцелярії 

Відділ I 

Стіл I 

 

1 2 3 4 5 6 

37  Закони РНМ про фінансову 

допомогу та заробітну платню, 

виписка з журналу засідань РНМ, 

листування з Державним 

Контролем про ведення 

розрахунків в гривнях та військову 

мобілізацію працівників 

21 січня 

1919 р. – 

28 січня 

1919 р. 

8  

38 11 Документи у справі друкування 

українських грошей в Берліні 

(листування, договір (уривок), 

посвідчення працівників, правила 

приймання українських грошових 

знаків, проект штатів ЕЗДП, 

рапорти, відомості, довідки та ін.) 

29 березня 

1918 р. – 

20 січня 

1919 р. 

245 У справі 

є доку-

менти 

німець-

кою 

мовою 

39  Прохання окремих осіб та 

листування з Канцелярією Голови 

РНМ, банками про обмін 

грошових знаків УЦР, список 

прохань про обмін кредитних 

білетів 

12 листопада 

1918 р. – 

24 січня 

1919 р. 

60  



 8 

 

Стіл II 

1 2 3 4 5 6 

40 3 Накази ЕЗДП, відомості про 

роботу ЕЗДП, доповідні записки, 

рапорти, списки працівників, 

листування з Секретарством 

фінансів УНР, Міністерством 

фінансів УД, ДБУ та ін. 

установами про штати та 

фінансування ЕЗДП, виготовлення 

грошових знаків, продаж 

макулатури, призначення та 

звільнення працівників 

5 січня 

1918 р. – 

25 січня 

1919 р. 

259  

 

Стіл III 

 

1 2 3 4 5 6 

41  Прохання різних осіб про 

штампування 5% 

короткострокових зобов’язань 

Державної Скарбниці 

19 листопада 

1918 р. – 

24 січня 

1919 р. 

31  

 

Відділ II 

Стіл I 

1 2 3 4 5 6 

42  Зобов’язання Державної 

Скарбниці про надання 

Міністерству продовольчих справ 

коштів на заготівлю хліба та 

виконання угод з Центральними 

державами, лист до Департаменту 

державної скарбниці про видання 

чеку, заява 

19 липня 

1918 р. – 

8 вересня 

1921 р. 

6  

43  Витяг з повідомлення Голови 

Надзвичайної дипломатичної місії 

УНР в Данії про поновлення 

торговельних відносин між Данією 

і Україною, телеграма Головного 

отамана про інформування 

населення про закони й 

розпорядження УНР 

18 лютого 

1919 р. – 

2 вересня 

1919 р. 

11  

44  Заява (копія) Г. Г. Бронштейна про 

пограбування козаками його 

мануфактурної крамниці 

1919 р. 2  
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Стіл III 

1 2 3 4 5 6 

45  Листування з РНМ, Київською 

Фінансовою палатою про кредитні 

операції та податки, постанова 

(копія) РНМ про кредит 

департаменту на закупівлю 

іноземної валюти 

3 січня 

1919 р. – 

1920 р. 

5  

 

 

Відділ IV 

Стіл  

1 2 3 4 5 6 

46  Документи у справі тимчасового 

припинення видачі клієнтам 

банків золота, дорогоцінностей та 

грошових сум (листування, списки 

осіб, посвідчення, заяви) 

8 січня 

1919 р. – 

4 квітня 

1919 р. 

49  

47  Прохання Ю. М. Цепелинського та 

А. І. Цепелинської  про видачу 

свідоцтва про відкриття рахунку 

«Банкирскому дому 

Ю. М. Цепелинский и К» 

26 грудня 

1918 р. 

1  

 

Закордонний відділ 

1 2 3 4 5 6 

48  Листування з агентами МФ, 

банками та ін. установами про 

закупівлю МФ англійських фунтів 

стерлінгів та французьких франків, 

валютні операції з Центральними 

державами; відомості рахунків 

20 серпня 

1918 р. – 

1 лютого 

1919 р. 

 

58 У справі 

є до-

кументи 

німець-

кою 

мовою 

 

Департамент державної скарбниці 

Канцелярія 

1 2 3 4 5 6 

49  Протоколи засідань Центрального 

комітету співробітників МФ, 

списки майна та службовців 

департаменту, акт (копія) про 

опечатування каси ДБУ 

представником польської влади, 

листування з Українською місією 

у справах військовополонених та 

уповноваженим УНР у м. Кам’янці 

про евакуацію МФ 

17 листопада 

1919 р. – 

1 січня 

1920 р. 

17  
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1 2 3 4 5 6 

50  Статут взаємовідносин між 

власниками друкарень і 

робітниками, листування з 

державними скарбницями з 

кадрових питань, накази МФ з 

особового складу, списки 

евакуйованих урядовців 

Тернопільської державної 

скарбниці та департаменту, 

відомості про виплати утримання 

працівникам МФ 

2 квітня 

1919 р. – 

29 травня 

1920 р. 

28  

51  Основний журнал гербових зборів 

Станіславівської держаної 

скарбниці за квітень, грудень 

1919 р. 

24 лютого 

1919 р. – 

6 грудня 

[1919 р.] 

13  

 

Відділ III 

1 2 3 4 5 6 

52  Статути (проекти) прав і 

обов’язків Керуючого справами 

Директорії та Управління у 

справах Директорії, листування з 

Головною скарбницею про видачу 

коштів 

31 жовтня 

1919 р. – 

5 червня 

1920 р. 

8  

53  Закони (копії) про утворення Ради 

Міністра ісповідань, про 

скасування духовних консисторій, 

законопроект про повернення 

витрат Бучацькому монастирю за 

утримання інтернованих владик, 

листування з Міністерством 

ісповідань про виділення коштів, 

видаткові розписання міністерства 

на травень–серпень 1920 р. 

14 листопада 

1919 р. – 

26 липня 

1920 р. 

24  

54  Лист Бюджетової комісії 

Трудового Конгресу УНР до 

Фінансової комісії при МФ про 

утворення Підкомісії для 

обстеження відшкодувань 

службовцям за викрадені речі 

2 листопада 

1919 р. – 

5 листопада 

1919 р. 

2  
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1 2 3 4 5 6 

55  Декрет (копія) Директорії УНР про 

створення Управління преси й 

інформації, проекти статуту та 

штатів, розписи видатків 

міністерства за січень–вересень 

1920 р., журнали засідань 

Фінансової комісії при МФ, 

листування з Міністерством преси 

й пропаганди та ін. установами 

про скасування Інформаційного 

бюро, фінансування міністерства, 

допомогу Українському 

музичному товариству в Києві та 

українським видавництвам 

9 серпня 

1919 р. – 

26 червня 

1920 р. 

61  

 

Відділ IV 

 

1 2 3 4 5 6 

56  Документи про виділення коштів 

міністерствам та ін. державним 

установам (постанови РНМ, 

листування, законопроекти, 

доповідь, пояснюючі записки, 

кошторис) 

20 серпня 

1919 р. – 

2 листопада 

1919 р. 

18  

57  Листування з державними 

скарбницями, міністерствами та 

банками УНР про виділення й 

витрати коштів, грошову допомогу 

урядовцям; перелік видатків на 

утримання війська, управлінь та 

інституцій з військового фонду, 

розпис видатків на видання 

часопису МНГ, відомість про 

грошові знаки в державних 

скарбницях станом на 25–30 квітня 

1919 р. 

10 січня 

1919 р. – 

15 листопада 

1919 р. 

33  

58  Розпис (проект) державних 

прибутків та видатків УНР на 

1919 р., список кошторисів вищих 

державних інституцій УД, 

доповідь про виділення коштів для 

боротьби з епідемією тифу, 

відомості про видачу платні 

працівникам Вінницької I мішаної 

початкової школи, листування 

8 лютого 

1919 р. – 

23 вересня 

1919 р. 

66  
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1 2 3 4 5 6 

59  Положення про створення 

Фінансової та Бюджетової комісій, 

журнали засідань комісій, 

листування департаментів МФ з 

Бюджетовою комісією, видаткові 

розписи департаментів МФ, штати 

установ міністерств УНР, 

Канцелярії Директорії УНР, 

Окремої дивізії залізничної 

охорони, Українського 

Церковного Синоду, сміта 

Державної Канцелярії на 1919 р., 

графік зростання цін на продукти 

харчування у м. Рівному за квітень 

1919 р. Доповіді для мирної 

конференції УНР з Росією 

14 лютого 

1919 р. – 

10 листопада 

1919 р. 

161 У справі 

є копії 

доку-

ментів з 

1918 р. 

60  Кошториси видатків та штати 

Департаменту загальної канцелярії 

МФ, установ Військового 

міністерства, Міністерства 

єврейських справ, МШ, 

Міністерства народної освіти, 

проект бюджету МЗС на 1918 р., 

видаткове розписання Головного 

геодезичного управління 

14 липня 

1919 р. – 

9 серпня 

1919 р. 

70  

61  Кошториси прибутків і видатків 

Міністерства юстиції по відомству 

місць ув’язнення на 1918 р., 

кошторис прибутків міністерства 

по загальній частині на 1918 р. 

31 грудня 

1918 р. 

177  

62  Кошториси головних управлінь 

Військового міністерства на 

1918 р., сміта Головної шкільної 

управи на 1918 р. 

2 грудня 

1918 р. – 

25 січня 

1919 р. 

254  

63  Листування департаменту з 

Подільською фінансовою палатою, 

скарбницями державних установ 

про кредити, рахунки та 

фінансування українських 

кооперативних установ, журнали 

засідань Фінансової комісії МФ 

7 листопада 

1919 р. – 

1 червня 

1920 р. 

48  
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Фінансова комісія  

 

1 2 3 4 5 6 

64  Протоколи засідань наради 

працівників цукрової 

промисловості, штати районних і 

місцевих комісаріатів, видаткові 

розписи Межового департаменту 

НМЗС на січень–квітень 1920 р., 

журнал засідання Фінансової 

комісії, штати Управління 

головного державного інспектора 

Армії УНР 

29 червня 

1919 р. – 

29 червня 

1920 р. 

 

21  

 

 

Київська міжвідомча комісія для розгляду претензій 

 

1 2 3 4 5 6 

65  Постанови (копії) Київської 

Позавідомчої Реквізиційної комісії 

про реквізицію квартири для 

працівників МФ, документи у 

справі звільнення підрядчика 

М. Б. Кагановича від виконання 

договору на постачання дров для 

шпитальних бараків в 

мм. Золотоноші та Яготині 

(листування, прохання, відомості) 

17 серпня 

1917 р. – 

20 січня 

1919 р. 

27  

 

Бухгалтерія 

 

1 2 3 4 5 6 

66  Документи про виділення коштів 

департаментам МФ, ДБУ, 

Військовому міністерству та 

працівникам залізниці на 

фінансову допомогу та ін. потреби 

(відомості, списки урядовців, 

листування, прохання, 

розпорядження та список видатків 

Польової Скарбниці, рапорти) 

22 листопада 

1919 р. – 

7 липня 

1920 р. 

153  

67  Відомості на видачу 

співробітникам Канцелярії 

Директорії УНР евакуаційних 

грошей, нагород, допомоги; 

грошові розписки, лист 

Головноуповноваженого Уряду 

УНР про відкриття кредиту 

Березень 

1919 р. – 

9 лютого 

1920 р. 

14  
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1 2 3 4 5 6 

68  Листування з Головною 

скарбницею та ін. установами про 

виділення кредитів, доповідь про 

асигнування кредиту з військового 

фонду, постанови (копії) РНМ про 

виділення коштів міністерствам, 

журнал засідання Фінансової 

комісії, лист завідуючого 

будинком у м. Кам’янці-

Подільському про відшкодування 

збитків 

23 лютого 

1919 р. – 

30 червня 

1920 р. 

75  

69  Обрахунок Головного штабу на 

надзвичайні кредити на 1918 р., 

список розпоряджень про 

відкриття кредитів з Головної та 

Польової скарбниць, журнал 

бухгалтерії, талони авансових 

асигновок 

Грудень 1918 

– 22 вересня 

1920 р. 

11  

 

Експедиція заготовок державних паперів 

Канцелярія 

 

1 2 3 4 5 6 

70  Накази та штат Експедиції 

заготовок державних паперів 

14 травня 

1919 р. – 

22 листопада 

1919 р. 

17  

71  Акти про спалення цінностей 

(грошових знаків, марок, свідоцтв 

та ін.), список матеріалів та 

препаратів ЕЗДП, рукопис про 

інвентарну книгу ЕЗДП 

4 серпня 

1919 р. – 

9 жовтня 

1919 р. 

5  

72 11 Листування про облаштування 

будинку Подільської духовної 

семінарії в м. Кам’янці-

Подільському для майстерні ЕЗДП 

8 липня 

1919 р. – 

29 вересня 

1919 р. 

10  

73  Листування господарського 

відділу з художнім відділом ЕЗДП, 

Державним Контролем про 

постачання матеріалів, протокол 

(копія) засідання Технічно-

Господарської наради при ЕЗДП, 

документи про постачання 

дровами ЕЗДП 

7 жовтня 

1918 р. – 

30 грудня 

1918 р. 

44  
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Відділ розпорядчий 

 

1 2 3 4 5 6 

74  Накази (копії) ЕЗДП, листування 

відділу з Евакуаційним відділом 

ДБУ, Кредитовою канцелярією 

МФ про зберігання та евакуацію 

цінностей, випуск грошових 

знаків, виділення коштів та обмін 

грошей; відомості про грошові 

знаки 

13 лютого 

1919 р. – 

25 жовтня 

1919 р. 

74  

75 1 Накази Управителя ЕЗДП та МФ, 

витяги з журналів засідань РНМ, 

закони Директорії, листування про 

законопроекти з фінансових 

питань та евакуацію ЕЗДП, рапорт 

про роботу майстерні ЕЗДП, 

доповідна записка про 

перебування майна ЕЗДП в 

с. Іване Пусте та с. Мельниці 

15 січня – 

13 листопада 

1919 р. 

93  

76 4 Листування з Державним 

контролем УНР, Культурно-

просвітницькою комісією про 

ревізію діяльності ЕЗДП та 

залишення урядовцями 

приміщення 2-гої Вінницької 

гімназії 

7 лютого 

1919 р. – 

20 серпня 

1919 р. 

12  

77 8 Листування з Одеським відділом 

ЕЗДП про припинення друкування 

грошових знаків та звільнення 

працівників відділу, список 

співробітників відділу 

16 січня – 

25 січня 

1919 р. 

11  

 

Відділ матеріальний 

 

1 2 3 4 5 6 

78 1 Інвентарні описи майна відділів 

ЕЗДП станом на квітень–серпень 

1919 р., акти про приймання та 

передавання дров, меблів та ін. 

майна, листування з 

Уповноваженим по ліквідації 

майна військового часу про 

виділення дошок 

15 квітня 

1919 р. – 

23 вересня 

1919 р. 

55  
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1 2 3 4 5 6 

79 2 Листування з Міністерством 

народного господарства, агентом 

по закупівлі, завідуючим 

Матеріальною коморою та ін. 

установами про придбання та 

виділення канцелярського 

приладдя, меблів, обладнання, 

опис майна відділу, акти 

9 квітня 

1919 р. – 

30 грудня 

1919 р. 

198  

80 5/1 Листи відділу до завідуючого 

Одеськими відділом ЕЗДП про 

надіслання відомості про 

одержання паперу, листи до 

завідувача Будівельного відділу 

3 січня 

1919 р. 

2  

81 14 Листування про встановлення 

телефонів, виділення гасових 

ламп, доставку вантажів, 

розквартирування працівників 

ЕЗДП та ін. господарські питання, 

відомості про електричне 

освітлення приміщень ЕЗДП 

28 листопада 

1918 р. – 

17 лютого 

1919 р. 

41  

82  Накази управителя ЕЗДП про 

матеріальні книги та книги 

рухомого майна, рапорт помічника 

завідуючого відділом, інструкція 

коморникам, список матеріалів 

30 грудня 

1918 р. – 

24 січня 

1919 р. 

19  

83  Акти ревізій інвентарної та 

матеріальної книг відділу за 

1919 р., відомість руху 

канцелярського паперу за квітень–

травень 1920 р., структура та 

схема рахівництва Головної 

бухгалтерії 

20 березня 

1919 р. – 

14 травня 

1920 р. 

23  

 

Відділ художній 

 

1 2 3 4 5 6 

84 16 Листування з відділами ЕЗДП про 

організацію роботи відділу, 

друкування банкнот, евакуацію 

відділу до Станіславова та ін., 

рапорти завідувача відділу, списки 

співробітників відділу, відомість 

про помешкання працівників 

відділу 

1 січня 

1919 р. – 

1 жовтня 

1919 р. 

75  
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1 2 3 4 5 6 

85 19 Листування з Граверною 

майстернею про обладнання, 

списки літографічних 

оригінальних каменів майстерні 

1 листопада 

1918 р. – 

13 лютого 

1919 р. 

12  

 

Технічно-друкарський відділ 

 

1 2 3 4 5 6 

86  Документи про знищення 

грошових знаків, поштових марок, 

податкових квитків, свідоцтв та ін. 

цінних паперів (акти, відомості, 

рапорти); проект колективної 

угоди профспілки робітників 

друкарської справи з ЕЗДП, 

листування відділу з майстернями 

про друкування грошових знаків 

20 серпня 

1919 р. – 

17 травня 

1920 р. 

45  

87  «Dziennik Urzędowy Ministerstwa 

Skarby» (№ 4, 5, 6, 13, 16, 17, 27, 

31, 1919 – 1920 rr.), «Chwila» 

(№ 625, 1920 r.). 

5 березня 

1919 р. – 

31 серпня 

1920 р. 

80 Польськ

а мова 

 

Майстерня № 2 

 

1 2 3 4 5 6 

88  Листування з Друкарсько-

літографським відділом, 

бухгалтерією, управителем ЕЗДП 

про переведення працівників, 

майно майстерні та знищення 

грошових знаків 

8 січня 

1919 р. – 

4 квітня 

1919 р. 

7  

 

 

Бухгалтерія 

 

1 2 3 4 5 6 

89  Документи про оплату праці 

вільнонайманих працівників та 

урядовців ЕЗДП (листування, 

списки урядовців відділів та 

майстерень ЕЗДП, відомості та 

рапорти про сімейне становище 

робітників, прохання, свідоцтва, 

метричні виписи) 

20 серпня 

1919 р. – 

17 червня 

1920 р. 

76 У справі 

є копії 

доку-

ментів з 

1904 – 

1906 рр. 
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Департамент простих податків 

Канцелярський відділ 

 

1 2 3 4 5 6 

90  Листування про збір податків, 

налагодження податкового 

апарату на Холмщині, доповідні 

записки про нарахування пені за 

невчасне сплачення податків, 

рапорт про ревізію Гербової 

скарбниці 

15 січня 

1919 р. – 

4 лютого 

1919 р. 

11  

91  Листування з Департаментом 

державної скарбниці про відкриття 

та переведення кредитів 

фінансовим палатам, відомості на 

виплати утримання та добових 

урядовцям Департаменту простих 

податків 

17 січня 

1919 р. – 

19 серпня 

1920 р. 

36  

92  Документи про налагодження 

збору податків та податкового 

апарату в Подільській та 

Волинській губерніях, зміни в 

особовому складі департаменту, 

евакуацію та ін. організаційні 

питання (листування, рапорти, 

посвідчення та списки працівників 

департаменту, закон, доповідь, 

журнал наради, відомість 

надходжень поземельних зборів в 

Подільській губернії, правила 

рахівництва та звітності та ін.) 

5 лютого 

1919 р. – 

16 листопада 

1919 р. 

125  

93  Листування з державними 

скарбницями про фінансові 

розрахунки, акт ревізії гербових 

цінностей Гербової скарбниці, 

доповідь про збір податку на 

прибуток з торгово-промислових 

підприємств, короткий нарис про 

додатковий промисловий податок, 

прохання працівників 

департаменту 

4 січня 

1919 р. – 

4 червня 

1920 р. 

23 У справі 

є копія 

доку-

менту з 

1914 р. 
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1 2 3 4 5 6 

94  Обіжник про стягнення 

промислового податку, списки 

законопроектів департаменту, 

список працівників департаменту, 

проект постанови РНМ про 

видатки з кошторисів за 1919 та 

1920 рр., список членів та 

прибуткова книга Українського 

національного гуртка 

співробітників департаменту, 

відомість про ціни за червень 

1919 р., листування про евакуацію, 

збільшення утримання податкових 

інспекторів та ін. питання 

8 лютого 

1919 р. – 

26 жовтня 

1919 р. 

53 У справі 

є копія 

доку-

менту з 

1914 р. 

та 

список 

службов

ців 

Депар-

таменту 

не 

оклад-

них 

зборів 

МФ 

[УД] 

95  Документи про призначення 

фінансової допомоги та виплату 

заробітної платні працівникам 

департаменту та підпорядкованих 

йому установ (закони, накази МФ, 

витяги з журналів засідань та 

постанови РНМ, відомості, 

листування, прохання); відомість 

Подільської фінансової палати про 

надходження гербового збору за 

лютий 1919 р. 

2 лютого 

1919 р. – 

15 листопада 

1919 р. 

153 У справі 

є копія 

доку-

менту з 

1914 р. 

96  Проект бюджету УНР на 1919 р., 

списки податкових інспекторів та 

документи про виділення грошової 

допомоги та ін. виплати 

працівникам, відкриття та 

використання кредитів 

департаментом (листи, доповіді, 

прохання, медичні свідоцтва, 

рахунки, квитанції, перевідні 

вимоги, відомість, прибутковий та 

видатковий кошториси 

департаменту на 1919 р.) 

5 лютого 

1919 р. – 

16 листопада 

1919 р. 

122  
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Відділ II 

 

1 2 3 4 5 6 

97  Документи про встановлення 

розмірів акцизних зборів та 

граничних цін на чай (постанова 

РНМ, обіжник, розпис цін та 

акцизного податку на чай); 

листування з Головною 

скарбницею МФ, Подільською 

фінансовою палатою про 

фінансові розрахунки, 

автобіографія в. о. віце-директора 

Департаменту посередніх податків 

В. О. Разумова 

20 січня 

1919 р. – 

29 жовтня 

1919 р. 

22 У справі 

є штати 

Департа

менту 

неоклад

них 

зборів 

МФ УД 

98  Листування з фінансовими 

палатами про збір податків, 

відомості Волинської фінансової 

палати про викуп селянами 

надільної землі за 1917–1918 рр. та 

відомість Київської фінансової 

палати про продаж гральних карт 

за листопад 1918 р. 

13 січня 

1919 р. – 

5 лютого 

1919 р. 

50  

99  Анкети повітових податкових 

інспекторів про стан посівів жита 

та пшениці 

15 листопада 

1918 р. – 

5 лютого 

1919 р. 

15  

 

Відділ III 

 

1 2 3 4 5 6 

100  Листування з фінансовими 

палатами, департаментами МФ 

про збирання державних та 

земських податків, доповіді 

Подільської губерніальної 

народної управи про стягнення 

податків, кошторис утримання 

податкового апарату Подільської 

губернії в 1919 р. 

27 лютого 

1918 р. – 

10 листопада 

1919 р. 

30  

101  Документи у справі оподаткування 

майна О. Ковнацької та 

листування промислового 

товариства механічних заводів 

«Лільполь, Рау та Левенштейн» з 

Полтавською казенною палатою 

про річні звіти та баланси 

товариства за 1915–1917 рр. 

30 липня 

1919 р. – 

5 листопада 

1919 р. 

20 У справі 

є копії 

доку-

ментів з 

1916–

1918 рр. 
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Відділ IV 

Стіл I 

 

1 2 3 4 5 6 

102  Роз’яснення (копія) департаменту 

про нарахування прибуткового 

податку з іноземців 

5 листопада 

1919 р. 

1  

103  Документи про розгляд скарг на 

збір прибуткового податку та 

стягнення з торговельних 

підприємств Поділля 20 млн. крб. 

на користь Подільського земства 

(скарги, листи, протоколи та 

постанови губернських 

присутствій, рапорти, справа 

Ф. І. Ходкевич, протоколи, 

виписка з журналу засідання) 

13 жовтня 

1915 р. – 

7 жовтня 

1919 р.  

78 У справі 

є лист 

відділу 

простих 

податків 

НКФ 

УСРР 

 

 

 

Відділ V 

 

1 2 3 4 5 6 

104  Журнали засідань Подільської 

фінансової палати про перевірку 

звітів ощадно-позичкових і 

сільськогосподарських товариств, 

прохання та доповідна записка 

союзу купців і торговців 

м. Єлизаветграду про 

встановлення крайніх цін на 

оренду торговельних приміщень, 

листування з фінансовими 

палатами про зняття секвестру з 

технічної контори 

А. Г. Шлезінгера 

2 січня 

1919 р. – 

24 червня 

1919 р. 

20  

105  Документи про розроблення та 

впровадження додаткових 

податків в Полтавській губернії та 

гербові збори (доповідь, проект 

додаткового державного 

оподаткування майна та капіталу 

на Полтавщині, пояснююча 

записка до закону про додатковий 

промисловий податок) 

15 грудня 

1918 р. – 

31 грудня 

1918 р. 

28  
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1 2 3 4 5 6 

106  Листування з фінансовими 

палатами, журнали засідань 

фінансових палат, класифікація 

торгово-промислових підприємств 

Подільської губернії 

17 січня 

1919 р. – 

6 жовтня 

1919 р. 

66  

 

Бухгалтерія 

1 2 3 4 5 6 

107  Відомості на виплату заробітної 

платні та допомоги працівникам 

департаменту за грудень 1918 р. – 

1919 р. та листування з 

Департаментом державної 

скарбниці про надіслання 

відомостей, витяг з протоколу 

Господарського комітету 

департаменту 

12 грудня 

1918 р. – 

4 травня 

1919 р. 

39 У справі 

є доку-

менти 

МФ УД 

 

Департамент посередніх податків 

Канцелярія 

 

1 2 3 4 5 6 

108 2 Постанова (копія) МФ про відміну 

скарбового продажу цукру та 

скарбові ціни на цукор, витяг з 

журналу засідань РНМ, доповідь 

Ради у справах цукрової 

промисловості України про стан 

цукрової промисловості 

10 січня 

1919 р. – 

6 червня 

1919 р. 

8  

109  Доповіді про створення 

Міжвідомчого комітету та 

Розрахункової палати МФ УД, 

ведення фінансових операцій з 

іноземними державами; 

повідомлення про грошові знаки в 

УНР, програма з’їзду управляючих 

акцизними податками та 

пропозиції департаменту на з’їзді, 

законопроект «про монополізацію 

чорної патоки», листування з 

управліннями акцизних податків 

про кадри, обмін австрійських 

крон, перевезення цукру 

11 грудня 

1918 р. – 

28 січня 

1919 р. 

47 У справі 

є копії 

доку-

ментів з 

1920–

1921 рр. 
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1 2 3 4 5 6 

110  Документи про надання допомоги 

родинам мобілізованих урядовців 

(листи, прохання, правила про 

забезпечення родин мобілізованих 

службовців, відомості, доповідь) 

24 квітня 

1918 р. – 

4 червня 

1920 р. 

67 У справі 

є доку-

менти 

МФ 

УЦР та 

УД 

111  Листування з Міністерством 

народного здоров’я і опікування, 

управліннями акцизних податків 

про оплату медичного обстеження 

членів пенсійної каси та 

вільнонайманих службовців 

20 грудня 

1918 р. – 

24 січня 

1919 р. 

8  

112  Відомості про військову службу 

урядовців департаменту та список 

мобілізованих співробітників 

департаменту; список цукрових 

заводів УНР 

4 січня 

1919 р. 

15  

113  Списки урядовців Департаменту 

простих податків, Департаменту 

кредитової канцелярії, 

Департаменту посередніх 

податків, список адрес 

евакуйованих до м. Вінниці 

міністерств УНР 

17 вересня 

1919 р. – 

2 серпня 

1920 р. 

22  

 

Бухгалтерія 

 

1 2 3 4 5 6 

114  Чернетки асигновок та талони до 

них про одержання грошей 

25 вересня 

1918 р. – 

24 січня 

1919 р. 

16  

 

Відділ цукровий 

 

1 2 3 4 5 6 

115 7 Листування з цукровими заводами, 

МШ та ін. установами про 

охорону цукрових підприємств та 

евакуацію державного цукру з 

територій, які межують з РСФРР 

30 грудня 

1918 р. – 

7 травня 

1919 р. 

 У справі 

є доку-

мент 

Вищої 

Ради на-

родного 

госпо-

дарства 

РСФРР 
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1 2 3 4 5 6 

116 8 Листування з Київським 

управлінням акцизних зборів про 

затвердження договору на 

перевезення цукру 

4 січня 

1919 р. – 

21 січня 

1919 р. 

2  

117 9 Листування з правліннями 

цукрових заводів, управліннями 

акцизних зборів та ін. установами 

про пограбування цукрових 

заводів та організацію їхньої 

охорони 

3 січня 

1919 р. – 

25 січня 

1919 р. 

14 У справі 

є 

телегра

ма про 

погра-

бування 

складу 

на 

ст. Сіне

льни-

ково 

загонам

и Махна 

та 

Колосов

а 

118 17 Документи про надання грошової 

компенсації споживчим 

товариствам, кооперативам, 

цукровим заводам у зв’язку із 

зменшенням монопольної ціни на 

цукор (прохання, листи, протокол, 

посвідчення, накладні, акти, 

договір) 

28 грудня 

1917 р. – 

25 квітня 

1919 р. 

53  

119 26 Документи про розрахунки за 

державну закупівлю цукру, 

продаж цукру продовольчим 

управам, оподаткування цукрових 

підприємств (листування, 

прохання, посвідчення, список 

цукрових заводів, відомість по 

кредитах цукроварень, акти 

ревізій, розрахунки, списки 

сезонних робітників та 

постачальників цукрових заводів 

тощо) 

1 січня 

1918 р. – 

6 березня 

1919 р. 

245  
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120 30 Документи про розрахунки за 

державну закупівлю та 

перевезення цукру, надання 

кредитів цукровим підприємствам, 

дозвіл на вільний продаж цукру 

(листи міністерств продовольчих 

справ УД та УНР, ДБУ, НКФ 

УСРР; прохання, відомості, акти, 

інструкція, закон УД про 

фінансування цукрової 

промисловості, протоколи засідань 

комітетів робітників заводів тощо) 

30 травня 

1918 р. – 

28 червня 

1919 р. 

247  

121 36 Листування з міністерствами 

продовольства УД та УНР, 

управителями акцизних зборів, 

цукровими підприємствами про 

розрахунки за державну закупівлю 

та перевезення цукру, дозвіл на 

вільний продаж цукру та 

припинення його вивозу до 

Австрії; прохання керівництва 

цукрових підприємств, норми 

якості рафінаду та цукрового піску 

1 вересня 

1918 р. – 

16 квітня 

1919 р. 

249  

122 39 Протоколи наради департаменту 

та президії Центральної ради у 

справах цукрової промисловості, 

список адрес членів ради, 

обіжники департаменту і 

листування про продаж цукру та 

розрахунки цукрових підприємств 

з робітниками і постачальниками, 

відомість підготовленої під посів 

цукрових буряків землі на 1919–

1920 рр. 

13 січня 

1919 р. – 

27 лютого 

1919 р. 

74  

123 56 Документи про продаж, доставку 

цукру Центральним державам та 

його перепродаж Україні (листи 

міністерств продовольства УД і 

УНР, Народного комісаріату 

продовольства УСРР, Німецько-

Австро-Угорської господарської 

комісії та ін. установ, копії 

договорів УД з Центральними 

державами, список нарядів та 

відомість про відправлений цукор, 

списки цукрових заводів, 

посвідчення, рапорт) 

15 серпня 

1918 р. – 

15 травня 

1919 р. 

353 У справі 

є доку-

менти 

німець-

кою 

мовою 
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1 2 3 4 5 6 

124 56а Документи про купівлю цукру у 

німецького військового 

командування та Німецько-

Австро-Угорської господарської 

комісії (листи, витяг з журналу 

засідання РНМ, посвідчення, акти 

Київського акцизного управління 

про приймання цукру) 

21 грудня 

1918 р. – 

23 січня 

1919 р. 

38 У справі 

є доку-

менти 

німець-

кою 

мовою 

125  Обіжник про вільний продаж 

цукру, угода про постачання цукру 

УД Центральним державам, 

доповідь про огляд закупленого у 

німецького військового 

командування цукру, законопроект 

про монополізацію чорної патоки, 

листування з управляючими 

акцизними податками та ін. 

установами про перевезення цукру 

та розрахунки цукрових 

підприємств з робітниками, реєстр 

незавершеного листування 

31 грудня 

1918 р. – 

лютий 1919 р. 

59  

126  Протокол засідання спеціальної 

комісії у справі закупівлі цукру в 

Німецько-Австро-Угорської 

господарської комісії, заяви 

працівників цукрового відділу, 

штат департаменту, список 

працівників Чернігівського 

акцизного управління, листування 

департаменту про фінансові 

розрахунки та припинення 

використання російських 

грошових знаків та купонів, наказ 

МФ УНР з цього питання 

1 жовтня 

1918 р. – 

27 жовтня 

1919 р. 

33  

127  Листування з управителями 

акцизними податками про 

призначення працівників та 

надіслання зразків підписів 

службовців, які підписують 

платіжні свідоцтва за скарбовий 

цукор 

22 листопада 

1918 р. – 

13 січня 

1919 р. 

25  
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1 2 3 4 5 6 

128  Листування з цукровими заводами, 

акцизними управліннями про 

собівартість цукру, попередні 

розрахунки вартості рафінування 

цукру, відомості про вартість 

оброблення цукрових плантацій та 

видатки на добрива, перевезення 

цукру 

17 листопада 

1918 р. – 

3 лютого 

1919 р. 

154  

129  Листування з управителями 

акцизними податками про 

рафінування цукру та розрахунки 

за скарбовий цукор, протоколи про 

кількість цукру на підприємствах, 

розрахунки рафінування цукру-

піску за 1917–1918 рр. 

21 серпня 

1918 р. – 

28 січня 

1919 р. 

39  

130  Листування з Харківським 

акцизним управлінням про продаж 

цукру уряду Всевеликого Війська 

Донського, акти про передачу 

скарбового цукру 

2 грудня 

1918 р. – 

17 січня 

1919 р. 

10  

131  Листування з управителями 

акцизних податків про реквізиції 

цукру українськими військовими 

на цукрових заводах Волинської 

губернії, акти, квитанції, розписки, 

відомості про реквізицію 

17 грудня 

1918 р. – 

31 січня 

1919 р. 

21  

132  Відомості про реквізиції цукру 

німецькою та австро-угорською 

військовою владою в 1918 р. у 

Волинській губернії, акти, 

розписки, листування 

8 липня 

1918 р. – 

3 квітня 

1919 р. 

106 У справі 

є доку-

менти 

німець-

кою 

мовою 

133  Відомості про реквізиції цукру 

українськими, німецькими та 

австро-угорськими військовими у 

Київській губернії, листування, 

акти, розписки 

23 листопада 

1918 р. – 

11 січня 

1919 р. 

78  

134  Відомості про реквізиції цукру 

українськими та іноземними 

військовими на цукрових заводах 

Київської губернії, акти, 

листування 

24 грудня 

1918 р. – 

10 жовтня 

1919 р. 

158  

135  Відомості про реквізиції цукру 

німецькими та австро-угорськими 

військовими на цукрових заводах 

Подільської губернії, акти, 

протоколи 

1 вересня 

1918 р. – 

4 лютого 

1919 р. 

32  
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136  Акти про реквізиції цукру 

військовослужбовцями 

Українського революційного 

війська та червоноармійцями на 

цукрових заводах Подільської 

губернії, відомість про реквізицію 

цукру українською військовою 

владою 

26 листопада 

1918 р. – 

15 травня 

1919 р. 

33  

137  Акти та відомості про реквізиції 

цукру німецько-австро-угорською 

військовою владою на цукрових 

заводах та скарбових складах 

Полтавської губернії та супровідне 

листування з управителями 

акцизними податками 

30 квітня 

1918 р. – 

14 травня 

1919 р. 

 У справі 

є доку-

менти 

німець-

кою 

мовою 

138  Відомості та акти про реквізиції 

цукру для військових загонів на 

цукрових заводах Полтавської 

губернії 

7 грудня 

1918 р. – 

10 січня 

1919 р. 

17  

139 56 Листування, відомості про цукор, 

призначений Центральним 

державам і повернутий до 

української державної скарбниці, 

акти про приймання цукру назад 

на цукрових заводах, список 

заводів, які продали цукор 

німецькому військовому 

командуванню 

29 грудня 

1918 р. – 

21 серпня 

1919 р. 

96  

 

 

Відділ бухгалтерський та статистичний по скарбовій цукровій монополії 

 

1 2 3 4 5 6 

140 6 Листування з управителями 

акцизних податків та ін. 

установами про видатки 

департаменту на організацію 

державної монополії цукру, 

відомості по кредитах та 

кошториси акцизних управлінь на 

1918 р., план Київського 

акцизного управління на продаж 

скарбового цукру в 1918 р., 

журнали засідань Фінансової 

комісії, авансові асигновки, 

рапорти працівників департаменту 

про відрядження. 

29 грудня 

1917 р. – 

5 липня 

1919 р. 

208 У справі 

є доку-

менти 

МФ 

УЦР та 

УД, 

НКФ 

УСРР 
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141 7 Відомості акцизних управлінь про 

продаж цукру та прибутки від 

скарбової цукрової монополії за 

листопад і грудень 1917 р. 

31 грудня 

1918 р. – 

11 січня 

1919 р. 

23  

142 35 Листування з акцизними 

управліннями, відділеннями ДБУ 

та ін. установами про 

перерахування в державну 

скарбницю коштів за проданий 

Центральним державам цукор, 

виділення цукру уповноваженому 

Угорського Червоного Хреста, 

відкриття кредитів та рахунків, 

повідомлення про грошові 

перекази Мелітопольської 

повітової продовольчої управи 

13 серпня 

1918 р. – 

24 червня 

1919 р. 

57  

143 36 Листування з управителями 

акцизних податків про розрахунки 

з цукровими заводами за проданий 

державі цукор, відомість проханнь 

керівництва цукрових заводів  

6 листопада 

1918 р. – 

21 січня 

1919 р. 

48  

144 38 Обіжник відділу управителям 

акцизними податками про 

складання операційного плану й 

кошторису цукрової монополії на 

1919 р., бланки плану та 

кошторису 

13 грудня 

1918 р. – 

1 січня 

1919 р. 

19  

145 40 Доповіді директору департаменту 

про призначення працівників 

відділу, списки службовців та 

штатний розпис відділу 

14 вересня 

1918 р. – 

28 березня 

1919 р. 

18  

146  Відомості акцизних управлінь про 

обіг прийнятого в скарбницю 

цукру-піску на цукрових заводах 

за 1918 р. 

14 грудня 

1918 р. – 

23 січня 

1919 р. 

186  

147  Обіжник департаменту про 

відкриття акцизним управлінням 

кредитів на цукрову монополію 

згідно кошторису за 1918 р., 

відомості про подання акцизними 

управліннями місячних звітів з 

цукрової монополії, список 

відділів департаменту, описи 

справ відділу 

28 грудня 

1918 р. – 

15 березня 

1919 р. 

11  
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148  Відомості акизних управлінь про 

обіг цукру-піску, рафінаду і 

патоки на цукрових заводах за 

листопад–грудень 1918 р. 

30 листопада 

1918 р. – 

24 лютого 

1919 р. 

356  

149  Листування та відомості цукрових 

заводів про видатки цукрових 

заводів на оброблення цукрових 

плантацій, оренду землі та ін. 

витрати на вирощування 

цукрового буряку; проект 

договору про оренду вагонів-

цистерн М. І. Рабиновичем для 

перевезення патоки 

11 листопада 

1918 р. – 

10 лютого 

1919 р. 

192  

150  Відомості цукрових заводів про 

вартість збирання, перевезення та 

зберігання цукрових буряків 

врожаю 1918 р., список 

виноробних заводів 

4 грудня 

1918 р. – 

3 лютого 

1919 р. 

95  

151  Відомості контролера Пивецького 

цукрового заводу Київського 

акцизного управління про обіг та 

продаж цукру-піску і патоки, стан 

цукрових плантацій заводу 

31 серпня 

1918 р. – 

2 вересня 

1919 р. 

13  

152  Відомості та листування з 

акцизними управліннями про обіг 

цукру-піску та патоки на цукрових 

заводах за листопад 1918 р. 

15 листопада 

1918 р. – 

31 грудня 

1918 р. 

47  

153  Відомості контролерів Київського 

акцизного управління про обіг 

прийнятого в скарбницю цукру на 

цукрових заводах за вересень 

1918 р. – липень 1919 р. 

31 грудня 

1918 р. – 

11 серпня 

1919 р. 

103  

154  Відомості контролерів акцизних 

управлінь про обіг прийнятого до 

скарбниці цукру на цукрових 

заводах за грудень 1918 р. – 

червень 1919 р. 

2 січня 

1919 р. – 

20 липня 

1919 р. 

235  
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155  Листування з акцизними 

управліннями про акцизні збори, 

відомості управлінь про недодачі 

акцизу на цукроварнях та 

нарахування пені за 1915–1917 рр., 

відомості про надходження 

акцизних податків, патентної 

платні та пені з цукрових заводів 

за 1914–1919 рр., відомості про 

відпуск цукру та відомість про 

витрачені робочі дні на 

виробництво цукру на цукрових 

заводах Харківщини за 1917–

1918 рр. 

6 листопада 

1918 р. – 

4 лютого 

1919 р. 

110  

156  Відомості контролерів акцизних 

управлінь про рух чорної кормової 

патоки на цукрових заводах 

Харківської та Полтавської 

губерній за листопад 1918 р. – 

січень 1919 р. 

30 листопада 

1918 р. – 

10 березня 

1919 р. 

17  

157  Відомості контролерів акцизних 

управлінь про обіг цукру на 

цукрових заводах з 1 вересня 

1917 р. до 1 січня 1919 р. та 

додатки до них 

10 січня 

1919 р. – 

27 лютого 

1919 р. 

174  

158  Листування з акцизними 

управліннями про продаж цукру, 

відомості Волинського акцизного 

управління про кількість 

проданого цукру за липень–

вересень та грудень 1918 р., 

відомості про недодачі акцизного 

збору та патентної платні 

цукрозаводами Поділля; списки 

заводів, скарбових складів, 

торговельних підприємств 

Чернігівської губернії, які 

продають цукор 

30 грудня 

1918 р. – 

24 березня 

1919 р. 

48  

159  Відомості про якість, вартість 

вирощування, перевезення та 

зберігання цукрового буряку 

врожаю 1918 р. на цукрових 

заводах та листування з 

контролерами акцизних управлінь 

з цих питань 

14 грудня 

1918 р. – 

22 травня 

1919 р. 

90  
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Відділ скарбової горілчаної монополії 
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160 5-б Журнали засідань Господарського 

комітету Катеринославського 

акцизного управління, відомості 

управління про видатки на 

виробництво алкогольних напоїв 

та проведення скарбових 

горілчаних операцій 

27 листопада 

1918 р. – 

14 квітня 

1919 р. 

26  

161 5-в Листування з управителем 

акцизними податками на Київщині 

про план скарбового продажу 

спиртних напоїв у Київській 

губернії на 1919 р., відомості про 

вартість виготовлення та продажу 

скарбових алкогольних напоїв 

5 листопада 

1918 р. – 

29 січня 

1919 р. 

15  

162 5-г Листування з управителем 

акцизними податками Полтавської 

губернії про план скарбового 

продажу спиртних напоїв на 

1919 р. в губернії, пояснююча 

записка і відомості про вартість 

виготовлення та продажу 

скарбових алкогольних напоїв 

15 листопада 

1918 р. – 

23 листопада 

1918 р. 

15  

163  Листування з управителем 

акцизними податками Херсонської 

губернії про план скарбового 

продажу спиртних напоїв на 

1919 р. в губернії, відомості про 

вартість виготовлення та продажу 

скарбових алкогольних напоїв 

6 листопада 

1918 р. – 

28 грудня 

1918 р. 

16  

164 19 Листування з Міністерством пошт 

і телеграфів УНР про забезпечення 

поштово-телеграфних установ 

«смолкою» 

6 січня 

1919 р. – 

25 січня 

1919 р. 

3  
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Департамент митних зборів 

Канцелярія 

1 2 3 4 5 6 

165  Документи з особового складу 

департаменту та митних установ, 

про організацію роботи митних 

установ та встановлення нових 

тарифів, евакуацію, обіг грошових 

знаків, охорону кордонів УНР 

(накази, оголошення, закони, 

постанови, витяги з журналів 

засідань РНМ, протокол засідання 

Президії Трудового конгресу та 

його комісій, інструкція, 

повідомлення про демаркаційну 

лінію УНР та Польщі по 

р. Жванець, обіжники, листування 

та ін.) 

13 січня 

1919 р. – 

7 листопада 

1919 р. 

228  

166  Журнал засідання Комісії зі 

скорочення штатів МФ УНР, 

штати Департаменту митних 

зборів, Департаменту державної 

скарбниці та митних наглядів 

17 лютого 

1919 р. – 

30 жовтня 

1919 р. 

8  

167  Список митниць і тимчасових 

митних наглядів УНР, акти про 

напади на митниці, відомість про 

діяльність Луцької митниці, 

протокол засідання Національно-

демократичного гуртка 

департаменту; листування із 

Західним митним інспектором та 

митницями про кадрові питання, 

пропуск товарів через кордон, 

вилучення контрабанди, майно 

митних установ, взаємовідносини 

з комендантами міст та 

громадськими комітетами, 

ліквідацію та переїзд митних 

установ, евакуацію департаменту; 

листування з консульством УНР в 

Мюнхені про налагодження 

німецько-українських 

торгівельних зв’язків 

20 січня 

1919 р. – 

1 травня 

1919 р. 

462  
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168  Перелік митних установ УНР, 

відомості про рух товарів через 

митниці, відомість Волочиської 

митниці про реквізований 

більшовиками товар; листування з 

митницями про їхню діяльність та 

майно, кадрові питання, 

переміщення митних установ, 

митні тарифи; списки майна 

митниць, листування з польським 

повітовим комісаром м. Луцька 

про колишніх російських 

службовців та військових; лист 

МЗС УНР про порядок виїзду за 

кордон громадян УНР та ін. 

документи 

6 вересня 

1919 р. – 

12 листопада 

1920 р. 

616 У справі 

є доку-

менти 

Україн-

ської 

ради на-

родного 

госпо-

дарства 

УСРР 

169  Листування про пропуск 

пасажирів та товарів через 

польський та румунський кордони, 

боротьбу з контрабандою, кадрові 

справи; законопроект про платню 

службовців митних установ, 

відомості митниць про рух товарів 

та митні збори, посвідчення та 

службові списки працівників 

митниць, відомості про 

конфісковані військовими 

частинами товари; документи у 

справі затримання товарів на 

Гусятинській та Могилів-

Подільській митницях (описи 

товарів, протоколи, акти, листи та 

ін.) 

5 липня 

1918 р. – 

27 жовтня 

1919 р. 

676  
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170  Листування з митницями, 

Західним митним інспектором про 

конфісковані товари, пограбування 

та напади на митниці, збільшення 

митних тарифів, створення 

митного нагляду у м. Жванець, 

пропуск військових та цивільних 

осіб, товарів через кордон, 

фінансові та кадрові справи 

митних установ; списки 

працівників департаменту та 

митниць, прохання про 

повернення конфіскованого 

товару, відомості про конфісковані 

товари, доповідь про захоплення 

селянами землі Ісаковецької 

митниці, рапорти, акти 

29 квітня 

1919 р. – 

31 липня 

1919 р. 

239  

171 49 Документи Гусятинської митниці 

у справі затримання 

контрабандних товарів у 

М. Гришпуна та М. Я. Копай у 

м. Лянцкорунь (постанови, 

протоколи, опис товарів, листи) 

22 жовтня 

1918 р. – 

27 жовтня 

1919 р. 

24  

172 36 Справа Гусятинської митниці про 

затримання контрабандних товарів 

Й. Гальперина, З. Городецького, 

Д. Цінмана, Й. Лісового біля 

м. Сатанова (постанова, 

протоколи, акти, прохання, опис 

товарів, листи) 

5 березня 

1919 р. – 

12 серпня 

1919 р. 

32  

173 46 Справа Гусятинської митниці про 

конфіскацію коня у П. В. Гензи за 

незаконний перехід кордону 

(постанова, протокол, опис 

товарів, листи) 

3 квітня 

1919 р. – 

22 серпня 

1919 р. 

11  

174 24 Справа Гусятинської митниці про 

вилучення у Ш. А. Шимановича 

контрабандних гральних карт 

(постанови, протоколи, акт, опис 

товарів, листи) 

15 травня 

1918 р. – 

1 листопада 

1919 р. 

40  

175 76 

185 

Справи Гусятинської митниці про 

конфіскацію контрабандних коней 

та великої рогатої худоби 

(протоколи, підписки, описи 

товарів, листи) 

17 січня 

1918 р. – 

27 жовтня 

1919 р. 

72  
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176  Листування про фінансування 

переїзду Ісаковецької митниці, 

повернення грошей за 

відрядження працівникам 

департаменту та митних установ, 

відомості про видачу грошей за 

відрядження, рапорти, посвідчення 

30 січня 

1919 р. – 

3 листопада 

1919 р. 

94  

177  Документи про видачу грошової 

допомоги, різдвяної винагороди 

працівникам департаменту та 

митних установ, виділення коштів 

на паливо та оренду помешкань 

(рапорти, прохання, відомості, 

медичні свідоцтва, квитанції, 

посвідчення, листи) 

14 грудня 

1918 р. – 

7 листопада 

1919 р. 

214  

178  Прохання, рапорти працівників 

митних установ про продовження 

їх служби в УНР, листування з 

митницями та митними наглядами 

про організацію їхньої роботи, 

записка про відкриття українських 

митних установ за кордоном 

9 березня 

1918 р. – 

13 жовтня 

1920 р. 

31  

179  Донесення митниць про свою 

діяльність за більшовицької влади, 

листування з митними установами 

з кадрових питань та про 

виділення їхнім працівникам 

коштів на оренду помешкань, 

виплату добових, надбавок, 

фінансової допомоги, посвідчення, 

заяви, рапорти, вимогові відомості 

20 лютого 

1919 р. – 

26 березня 

1920 р. 

196 У справі 

є доку-

менти 

митниць 

УСРР 

180  Листування з митними установами 

про виплату утримання 

працівникам, встановлення 

заробітної платні, виділення 

коштів, вимогові відомості, 

рапорти, прохання, списки 

службовців митниць 

1 лютого 

1919 р. – 

12 вересня 

1919 р. 

251  
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181  Листування з Головною 

скарбницею МФ про виділення 

коштів на заробітну плату та 

надбавки евакуйованим урядовцям 

департаменту, вимогові відомості, 

акт Господарської комісії 

Волочиської митниці про ремонт 

будинків митниці, довідка 

Управління Західного митного 

інспектора про аванси 

20 лютого 

1919 р. – 

2 грудня 

1919 р. 

134  

182  Список митних установ УД станом 

на 1 листопада 1918 р., листування 

із Західним митним інспектором 

про кадрові зміни у митних 

установах, порушення у 

діловодстві Рожищенського 

митного нагляду, списки 

працівників митниць, посвідчення, 

відомості на утримання особового 

складу митних установ 

12 березня 

1919 р. – 

16 червня 

1920 р. 

84  

183  Відомість про кошти необхідні для 

митних установ, штати 

департаменту, управлінь митних 

інспекторів та місцевих митних 

установ на 1919 р. 

1919 р. 24  

184  Листування із Західним митним 

інспектором та ін. митними 

установами у кадрових справах, 

списки працівників місцевих 

митних установ станом на 

12 березня 1919 р., прохання, 

посвідчення, перепустки 

3 лютого 

1919 р. – 

22 жовтня 

1920 р. 

77  

185  Листування з митними установами 

у фінансових справах, відомості 

про витрати митниць з 1 листопада 

1918 р. до 1 вересня 1919 р., 

списки службовців та штатні 

розписи митниць 

1 квітня 

1919 р. – 

27 жовтня 

1919 р. 

119  

186  Наказ міністра фінансів про 

створення митних наглядів та їхні 

штати, відомості про рух 

прибутків митниць та митних 

наглядів за 1919 р. 

1 лютого 

1919 р. – 

15 листопада 

1919 р. 

183  
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187  Розпис державних прибутків та 

видатків України на 1918 р., 

правила про складання видаткових 

розписань на квітень 1919 р., 

видаткові розписання та фінансові 

відомості департаменту, рахунки, 

авансові асигновки, розписки, 

листування з Департаментом 

державної скарбниці, Західними 

митним інспектором, митницями 

та ін. установами про фінансові 

розрахунки та складання 

кошторисів 

10 січня 

1919 р. – 

25 жовтня 

1919 р. 

292  

188  Описи документів та майна 

митних установ в канцелярії 

Західного митного інспектора, 

опис справ та книг Південно-

Західного митного округу за 1911–

1917 рр., акти про відсутність 

справ і речей 

4 лютого 

1919 р. – 

3 жовтня 

1919 р. 

144 У справі 

є доку-

менти 

на поль-

ській 

мові 

189  Перелік казенних будівель митних 

установ Одеського митного 

інспектора на кордоні з Румунією 

Без дати 30  

 

Національно-демократичний український гурток 

1 2 3 4 5 6 

190  Накази міністра фінансів по 

Департаменту митних зборів про 

звільнення й призначення 

працівників, зразок урочистої 

обітниці урядовців 

1 лютого 

1919 р. – 

29 жовтня 

1919 р. 

12  

191  Протоколи загальних зборів та 

засідань президії Національно-

демократичного українського 

гуртка 

20 грудня 

1918 р. – 

18 серпня 

1919 р. 

21  

192  «Платформа» та протоколи 

засідань Центрального комітету 

співробітників МФ, протоколи 

засідань Головної Ради 

співробітників МФ та доповідь 

ради про матеріальне становище 

робітників центральних державних 

установ, листи гуртка до комітету 

про звільнення працівників 

31 грудня 

1918 р. – 

5 серпня 

1919 р. 

19  
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193  Заяви урядовців митних установ 

про приймання їх до Національно-

демократичного українського 

гуртка, посвідчення та список 

членів гуртка, листування гуртка з 

департаментом про призначення й 

звільнення працівників 

21 грудня 

1918 р. – 

18 жовтня 

1919 р. 

24  

194  Прохання працівників митних 

установ, призначених владою УД, 

про залишення їх на посадах 

21 січня 

1919 р. – 

12 березня 

1919 р. 

141  

195  Накази міністра фінансів про 

звільнення і призначення 

працівників, листування з 

митницями про залишення 

працівників, призначених владою 

УД, список звільнених урядовців 

департаменту та підпорядкованих 

йому установ 

1 лютого 

1919 р. – 

30 вересня 

1919 р. 

20  

196  Прохання урядовців Волочиської 

митниці, призначених владою УД, 

про залишення їх на посадах 

31 січня 

1919 р. – 

25 березня 

1919 р. 

39  

197  Прохання урядовців Гусятинської 

митниці, призначених владою УД, 

про залишення їх на посадах, 

посвідчення 

24 січня 

1919 р. – 

6 березня 

1919 р. 

27  

198  Прохання урядовців Лунінецької, 

Луцької митниць та Маневицького 

митного нагляду, призначених 

владою УД, про залишення їх на 

посадах 

23 січня 

1919 р. – 

15 березня 

1919 р. 

10  

199  Прохання працівників Могилів-

Подільської митниці, призначених 

владою УД, про залишення їх на 

посадах, посвідчення, короткі 

списки про службу 

24 січня 

1919 р. – 

15 вересня 

1919 р. 

60  

200  Накази Радивилівської митниці та 

прохання працівників митниці, 

призначених владою УД, про 

залишення їх на посадах, 

постанови та посвідчення Малої 

ради службовців митниці про 

лояльність працівників до влади 

УНР, протокол загального 

зібрання службовців митниці 

26 січня 

1919 р. – 

2 березня 

1919 р. 

49  
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201  Прохання працівників 

Мервенської митниці та 

Рожищенського митного нагляду, 

призначених владою УД, про 

залишення їх на посадах, 

посвідчення 

27 січня 

1919 р. – 

15 серпня 

1919 р. 

25  

 

 

 

1920 р. 

 

Департамент загальної канцелярії 

 

1 2 3 4 5 6 

202  Постанови РНМ та закони УНР 

про заробітну платню, журнали 

засідань РНМ, Комітету при 

Головноуповноваженому уряду 

УНР, наради при МФ; накази 

Директорії про призначення 

міністрів, угода (копія) польського 

військового командування з 

Міністерством пошті і телеграфів 

УНР, положення про Кам’янецьку 

філію ЕЗДП, законопроекти, 

відомість про рахунки та грошові 

знаки у Рівенському відділенні 

ДБУ, листування 

26 січня 

1920 р. – 

16 листопада 

1920 р. 

85  

203  Накази МФ про відновлення 

роботи Фінансової комісії та 

призначення працівників, 

листування про організацію 

евакуації МФ до м. Вінниці, 

ліквідацію Подільської кордонної 

бригади, фінансові справи  

6 січня 

1920 р. – 

8 липня 

1920 р. 

93  

204  Списки працівників МФ та ДБУ, 

відомості про видачу коштів 

Центральною філією ДБУ за 

липень 1920 р., протокол 

загальних зборів МФ, акти, 

листування про евакуацію МФ до 

мм. Кам’янця-Подільського, 

Вінниці, Тарнова і Станіславова 

17 січня 

1920 р. – 

27 жовтня 

1920 р. 

63  
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205  Листування про евакуацію 

центральних установ УНР до 

м. Вінниці, майно МФ, виїзд 

урядовців з Польщі, кадрові 

справи, список 

військовозобов’язаних урядовців 

МФ, доповіді 

9 лютого 

1920 р. – 

25 жовтня 

1920 р. 

48  

206  Накази МФ про роботу Комісії з 

закінчення справ Кордонної 

охорони та видаткові розписання 

комісії, проект організації 

Департаменту державної 

скарбниці, доповідь про розшук 

реквізованого польською владою 

майна МФ, прохання про 

прийняття на роботу, посвідчення, 

кошториси утримання 

центральних установ УНР у 

м. Тарнові, штати службовців 

Головного державного народного 

театру на 1920 р., листування про 

евакуацію з Кам’янця-

Подільського, фінансові та кадрові 

питання 

29 січня 

1920 р. – 

13 листопада 

1920 р. 

131 У справі 

є доку-

менти 

поль-

ською 

мовою 

207  Накази Комендатури центральних 

державних установ УНР про 

розміщення урядовців у 

м. Тарнові, довідка про бюджети 

західно-європейських держав, 

посвідчення та уповноваження 

працівників МФ, запрошення на 

наради, фінансові звіти, 

кошториси, листування про 

реквізоване польською владою 

майно МФ, евакуацію до 

м. Вінниці, допомогу 

голодуючому населенню 

Гуцульщини, кадрові та фінансові 

питання 

3 травня 

1918 р. – 

28 грудня 

1922 р. 

166 У справі 

є доку-

менти 

поль-

ською 

мовою 
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208  Доповідна записка про стан та 

плани роботи ЕЗДП, відомості 

матеріалів та грошових знаків 

ЕЗДП, доповіді та рапорти про 

діяльність установ і департаментів 

МФ, підвищення заробітної 

платні, донесення про кошти 

Головної Скарбниці, доповідь про 

реорганізацію ДЗБ, акти, 

листування про друкування 

грошових знаків, захоплення 

польською владою місцевих 

установ МФ, одержання позики 

від Польщі, фінансування 

видавництва «Зірка» 

27 січня 

1920 р. – 

12 листопада 

1920 р. 

152  

209  Економічна програма уряду УНР, 

доповідь про захоплення 

польськими військовими місцевих 

державних установ та цукрових 

заводів, листування з Торгівельно-

економічною місією в Польщі, 

дипломатичними місіями УНР та 

ін. установами про повернення 

реквізованого польською владою 

майна МФ та купівлю рухомого 

складу для залізниці, придбання 

економічної літератури у м. Празі 

29 січня 

1920 р. – 

26 жовтня 

1920 р. 

31  

210  Листування з міністерствами УНР 

про переїзд МФ до Вінниці, 

залишення в Тарнові Головної 

скарбниці, фінансування 

міністерств, стан автомобілів МФ, 

передачу справ по ґуральництву та 

цукроварству до МНГ, 

затвердження кошторисів установ 

МФ; видатковий розпис Загальної 

канцелярії МФ, посвідчення, 

повідомлення про курс іноземних 

валют 

9 квітня 

1919 р. – 

12 листопада 

1920 р. 

80  
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211  Накази Головної управи військ 

УНР, тимчасові штати 

Військового міністерства та 

повітових і міських управ 

військової повинності, листування 

з Військовим міністерством та ін. 

установами про фінансування 

Окремого кордонного корпусу, 

розрахунки за зброю, арешт 

німецьких пілотів, реквізицію 

цукру, евакуацію МФ, мобілізацію 

працівників міністерства 

30 грудня 

1919 р. – 

12 листопада 

1920 р. 

35  

212  Листування про виплату грошової 

допомоги працівникам та 

установам МФ, вимогові відомості 

на отримання коштів; прохання 

про призначення на посади та 

виплату допомоги, рапорти, 

відомості на виплату утримання 

працівникам МФ та купівлю 

польських марок. 

11 січня 

1919 р. – 

14 листопада 

1920 р. 

57  

213  Листування з МЗС, Комендатурою 

центральних державних установ 

УНР про оформлення проїзних 

документів урядовців МФ для 

відряджень 

24 серпня 

1920 р. – 

25 жовтня 

1920 р. 

9  

214  Документи про звільнення та 

призначення працівників МФ, 

затвердження списків працівників 

(накази, прохання, рекомендації, 

автобіографії, листи, списки) 

1 січня 

1919 р. – 

листопад 

1920 р. 

105  

215  
Списки працівників Центрального 

керування ДБУ, департаментів 

МФ, Польової скарбниці, Головної 

скарбниці, списки 

військовозобов’язаних працівників 

МФ, штат бухгалтерії МФ та 

ЕЗДП, структура та персональний 

склад вищих урядовців МШ 

28 січня 

1920 р. – 

18 серпня 

1920 р. 

55  
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216  Листування про надіслання 

«Збірника державних законів» та 

«Вістника державних законів 

УНР» за 1920 р., висновки 

юридичного відділу 

17 вересня 

1920 р. – 

13 листопада 

1920 р. 

9  

 

Департамент Державної скарбниці 

Канцелярія 

 

1 2 3 4 5 6 

217  Закон (копія) про перетворення 

духовних шкіл в загальноосвітні, 

накази департаменту з кадрових 

питань, прохання про відпустки та 

прийняття на роботу, журнал 

засідання загальних зборів 

працівників департаменту, 

тимчасові правила діловодства і 

внутрішнього розпорядку 

департаменту, списки працівників 

департаменту, посвідчення, список 

адрес центральних установ УНР у 

м. Вінниці 

15 квітня 

1920 р. – 

1 вересня 

1920 р. 

73  

218  Накази МФ по департаменту, 

посвідчення, прохання про 

прийняття на роботу, відпустки, 

матеріальну допомогу 

26 червня 

1920 р. – 

12 грудня 

1920 р. 

46  

219  Закон (копія) про встановлення 

тимчасових правил призначення 

пенсій та допомоги колишнім 

службовцям державних установ 

УНР та їхнім родинам, листування 

про призначення пенсій вдовам 

військовослужбовців 

4 серпня 

1920 р. – 

17 жовтня 

1920 р. 

10  

220  «Тимчасове роспреділення справ і 

урядовців Департаменту 

Державної Скарбниці по відділах», 

накази з кадрових питань, 

вимогові відомості, асигновки, 

список витрат на утримання 

будинків урядовців, листування 

про створення інформаційного 

відділу при Департаменті 

загальних справ, виділення коштів, 

призначення грошової допомоги 

Травень 

1920 р. – 

13 листопада 

1920 р. 

26  
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221  Листування про відкриття 

кредитів, отримання продуктів 

харчування для працівників 

департаменту, списки урядовців 

департаменту, службові 

посвідчення, вимогова відомість 

на платню, прохання про 

прийняття на роботу, додатковий 

видатковий розпис департаменту 

на вересень–грудень 1920 р., 

уривки реєстраційного журналу 

вхідних документів 

4 березня 

1920 р. – 

13 листопада 

1920 р. 

54  

222  Наказ (копія) Директорії про 

призначення міністрів, листування 

про відпуск продуктів харчування 

для працівників департаменту, 

підготовку до евакуації у 

Вінницю, публікацію оголошень у 

пресі, відрядження працівників, 

адреси державних установ; 

посвідчення урядовців, списки 

працівників департаменту, 

прохання про прийняття та 

звільнення з роботи, рапорти 

28 лютого 

1920 р. – 

3 липня 

1920 р. 

139  

 

Відділ II 

1 2 3 4 5 6 

223  Закони про затвердження штатів 

театрів Міністерства народної 

освіти, асигнування коштів на 

організацію книгозбірень середніх 

шкіл, журнали засідань Фінансової 

комісії, видаткові росписання 

міністерства на січень–лютий і 

травень–серпень 1920 р., 

видаткове росписання Головного 

управління мистецтв на травень–

серпень 1920 р., відомості про 

перевитрати скарбниці при 

Головноуповноваженому уряду 

УНР, листування про 

фінансування міністерства, 

театрів, Кам’янець-Подільського 

державного університету та ін. 

освітніх установ 

12 листопада 

1919 р. – 

7 липня 

1920 р. 

89  
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224  Закони УНР про тимчасовий 

розпис платні службовців Дієвої 

армії та про охорону залізниць, 

постанови РНМ про асигнування 

коштів установам МШ, 

листування з МЗС про відкриття 

кредитів, доповідь про 

фінансування Дирекції 

Правобережної залізниці, журнали 

засідань Фінансової комісії, 

проекти штатів підрозділів 

Окремої бригади залізничної 

охорони та її кошториси 

14 листопада 

1919 р. – 

1 вересня 

1920 р. 

31  

225  Журнали засідань нарад міністрів 

та Фінансової комісії, постанови 

РНМ про асигнування коштів; 

видаткові розписи Головного 

управління місць замкнення на 

травень–серпень 1920 р., 

Департаменту митних зборів, 

кошториси прибутків та видатків 

Головного управління мистецтв та 

національної культури на 1919 р., 

кошторис залізничного мосту 

через Дністер, декрет про 

реквізицію золотих речей, 

листування про відкриття кредитів 

Головному комісару уряду УНР, 

затвердження видаткових 

розписань 

10 січня 

1919 р. – 

12 листопада 

1920 р. 

57  

226  Листування із Скарбницею 

Головноуповноваженого уряду 

УНР, НМЗС про відкриття 

кредитів, виписки з журналів 

засідань РНМ, Фінансової комісії 

про затвердження кошторисів 

департаментів і відділів НМЗС на 

січень–квітень і травень–серпень 

1920 р., видаткові розписання та 

кошториси підрозділів 

міністерства 

16 лютого 

1920 р. – 

6 липня 

1920 р. 

109  



 47 

1 2 3 4 5 6 

227  Документи про затвердження 

видаткових розписань та 

кошторисів Міністерства пошт і 

телеграфів на січень–квітень і 

травень–серпень 1920 р., 

фінансування Окремої дивізії 

залізничної охорони та Управи 

Подільської залізниці МШ, 

відкриття кредитів для міністерств 

(постанови РНМ, листування, 

журнали засідань Фінансової 

комісії, видаткові розписання, 

доповіді) 

23 лютого 

1920 р. – 

5 липня 

1920 р. 

81  

228  Документи про виділення коштів 

для Сутиської школи садівництва 

та городництва, Хмільницької 

сільськогосподарської школи та 

затвердження розписів видатків 

Департаменту земельних 

поліпшень та сільського 

будівництва, Окремого відділу 

сільського господарської освіти 

НМЗС на травень–серпень 1920 р. 

(кошториси, пояснюючі записки, 

листи)  

24 травня 

1920 р. – 

3 липня 

1920 р. 

28  

229  Листи Головного управління 

місцями замкнення про 

фінансування Вінницької в’язниці, 

відомості видатків за кошторисами 

управління та Міністерства 

юстиції за лютий 1920 р. 

4 червня 

1920 р. – 

6 липня 

1920 р. 

4  

230  Журнал вхідних паперів II відділу 3 березня 

1920 р. – 

5 липня 

1920 р. 

8  

231  Видатковий журнал III столу 

Головної скарбниці за жовтень 

1921 р. 

8 жовтня 

1921 р. – 

31 жовтня 

1921 р. 

16  
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232  Документи про відкриття кредитів 

МВС, затвердження штатів та 

фінансування Коша охорони 

республіканського ладу, управ 

військової повинності та ін. 

установ МВС (закон, постанови, 

журнали засідань, розписи 

кредитів, тимчасовий видатковий 

розпис, пояснюючі записки, 

розрахунки, листи) 

8 жовтня 

1919 р. – 

15 листопада 

1920 р. 

102  

233  Журнал засідання Фінансової 

комісії про затвердження 

видаткового кошторису 

Державного Контролю на травень–

серпень 1920 р., відомість про 

видатки за кошторисом 

Міністерства закордонних справ за 

лютий 1920 р., листування про 

порядок оплати асигновок і 

повернення отаманові Палієнкові 

грошей, відібраних підчас арешту 

18 січня 

1919 р. – 

8 липня 

1920 р. 

36  

234  Журнали засідань Фінансової 

комісії про затвердження 

видаткових розписань Особистої 

канцелярії Голови РНМ на січень–

квітень і травень–серпень 1920 р., 

видаткові розписання канцелярії, 

листування про відкриття кредитів 

27 травня 

1920 р. – 

15 червня 

1920 р. 

11  

235  Листування про затвердження 

видаткових розписань та відкриття 

кредитів міністерствам, 

Вінницькій окружній лікарні; 

журнали засідань Фінансової 

комісії, видаткове розписання 

Міністерства народного здоров’я й 

опікування на січень–квітень 

1920 р., асигновки, вимогові 

відомості на отримання заробітної 

платні  

18 березня 

1920 р. – 

8 липня 

1920 р. 

36  

236  Видатковий розпис за кошторисом 

Державної канцелярії на травень–

серпень 1920 р. та журнал 

засідання Фінансової комісії про 

його затвердження 

2 червня 

1920 р. – 

5 червня 

1920 р. 

5  
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237  Листування про відкриття 

кредитів за кошторисом 

Міністерства здоров’я й опіки за 

1919 р. 

17 лютого 

1920 р. – 

8 травня 

1920 р. 

27  

238  Проект закону про збільшення 

норм емісійного права УНР, 

«зобов’язання» Кубанського 

крайового уряду за позикою МФ 

УНР, листування про відкриття 

кредиту за кошторисом 

Державного контролю на 1919 р. 

та оплату відряджень працівників 

МФ 

3 квітня 

1920 р. – 

11 жовтня 

1920 р. 

18  

239  Асигновки Міністерства народної 

освіти та мистецтва, Народного 

міністерства земельних справ, 

Міністерства шляхів, Міністерства 

праці, МНГ та листування з 

міністерствами про кредитні 

операції 

26 травня 

1920 р. – 

28 червня 

1920 р. 

137  

240  Видаткові журнали III столу 

Головної скарбниці за червень і 

травень 1920 р. 

1 червня 

1920 р. – 

29 травня 

1920 р. 

13  

 

Відділ IV 

 

1 2 3 4 5 6 

241  Накази МФ про організацію 

роботи міністерства, кадрові 

питання, створення польової 

скарбниці при 2-ій стрілецькій 

дивізії УНР 

2 лютого 

1919 р. – 

11 листопада 

1920 р. 

18  

242 1 Наказ про створення скарбниці 

при МНГ, листування з 

скарбницями про проведення 

грошових операцій, евакуацію 

Головної скарбниці до м. Вінниці, 

видачу утримання працівникам 

державних установ, виділення 

коштів на канцелярські та 

господарські видатки, лист про 

перебування МФ у Гусятині 

15 листопада 

1919 р. – 

19 жовтня 

1920 р. 

60  
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243 3 Доповіді, прохання та листування 

про грошову допомогу для 

працівників департаменту, 

Подільської фінансової палати та 

ін. установ МФ 

24 січня 

1920 р. – 

8 липня 

1920 р. 

45  

244 4 Листування з Державним 

Контролем, Подільською 

фінансовою палатою, Головною 

скарбницею про видачу коштів та 

відкриття кредитів в 

розпорядження Голови Директорії 

та Головного отамана С. Петлюри 

6 лютого 

1920 р. – 

8 липня 

1920 р. 

9  

245 5 Листування з ДБУ, Державним 

Контролем, скарбницями та ін. 

установами про передачу скрині 

Білоцерківської скарбниці 

Центральній філії ДБУ, оплату 

асигновок на видачу утримання 

урядовцям центральних установ, 

відкриття кредитів, видачу коштів 

із скарбниць, затвердження 

статуту Подільського позичково-

будівельного кооперативного 

банку, господарсько-організаційні 

питання 

2 жовтня 

1919 р. – 

18 вересня 

1920 р. 

44  

246 8 Повідомлення про діяльність 

департаменту у м. Кам’янці; 

списки кредитів Польової 

скарбниці МШ, рапорт про 

діяльність Польової скарбниці 

РНМ, кошторис Комісії з 

виготовлення грошових знаків, 

листування про фінансові 

розрахунки, конфіскацію 

польськими військовими архіву 

Подільської фінансової палати 

4 лютого 

1920 р. – 

3 липня 

1920 р. 

22  

247 9 Документи про затвердження 

видаткових розписів Державного 

Контролю, департаментів та 

місцевих установ МФ, МНГ, МЗС 

та Міністерства праці на січень–

квітень і травень–серпень 1920 р. 

(журнали засідань Фінансової 

комісії, видаткові розписи, 

відомості, листи) 

10 лютого 

1920 р. – 

26 жовтня 

1920 р. 

140  
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248 10 Накази МФ з кадрових питань та 

про створення Скарбниці при 

Головноуповноваженому уряду 

УНР, списки урядовців та штати 

департаменту, список працівників 

Вінницької скарбниці, журнал 

засідання Фінансової комісії про 

затвердження штатів Головної 

скарбниці, проекти штатів 

політичних відділів, акти передачі 

грошей Головному скарбнику 

уряду УНР та спалення документів 

бухгалтерій дієвих армій, службові 

посвідчення, рапорти, прохання, 

листування про призначення 

працівників департаменту 

27 січня 

1920 р. – 

11 листопада 

1920 р. 

106  

249 11 Листування про ліквідацію 

Польової скарбниці при МШ та 

Головної скарбниці Дієвої Армії 

УНР, створення Польової 

скарбниці при 2-ій стрілецькій 

дивізії УНР та евакуацію Головної 

скарбниці МФ, затвердження на 

посадах службовців департаменту; 

список кредитів Польової 

скарбниці МШ, відомості про рух 

коштів скарбниці дивізії, рапорти 

працівників департаменту, 

прохання 

22 січня 

1920 р. – 

19 червня 

1920 р. 

59  

250 12 Закони та законопроекти УНР,  

УД, журнали засідань та 

постанови Малої Ради Міністрів 

УД та РНМ УНР, пояснюючі 

записки, журнали засідань 

Бюджетової та Фінансової комісій, 

доповіді про друкування грошових 

знаків, штатний розпис посад в 

установах ДБУ та статут банку, 

листування про підвищення 

заробітної платні та фінансові 

розрахунки 

28 травня 

1918 р. – 

15 грудня 

1920 р. 

195  
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251 13 Листування із Загальною 

канцелярією МФ про 

фінансування евакуації 

департаменту до Вінниці, 

відомість Головної скарбниці про 

видання авансу на евакуацію з 

Кам’янця-Подільського 

8 травня 

1920 р. – 

5 червня 

1920 р. 

6  

252 14 Листування про надіслання 

інформації у справі передачі 

місцевих установ МФ польським 

властям, накази про звільнення 

службовців установ, розташованих 

на окупованій поляками території 

10 лютого 

1920 р. – 

5 червня 

1920 р. 

8  

253 17 Листування з Вінницькою 

скарбницею та Головною 

скарбницею про встановлення 

«купюрового контролю», 

тимчасове припинення видачі 

коштів, звільнення від військової 

мобілізації працівників Вінницької 

скарбниці, кредитні операції; 

відомість Вінницької скарбниці 

про депозити 

15 травня 

1920 р. – 

30 серпня 

1920 р. 

19  

254  Постанови (копії) Фінансової 

комісії про виділення грошової 

допомоги для потерпілих від 

погромів Центральному комітету 

при Міністерстві єврейських 

справ, лист про переведення 

коштів 

11 березня 

1920 р. – 

3 липня 

1920 р. 

2  

255  Постанова та журнали засідань 

РНМ про виділення коштів, 

видаткове росписання 

департаменту на січень–квітень 

1920 р., рапорт про обшук 

урядовців Скарбниці при 

Головноуповноваженому уряду 

УНР, відомості скарбниці, 

листування про відкриття рахунків 

та переведення кредитів 

4 лютого 

1920 р. – 

8 липня 

1920 р. 

58 У справі 

є копії 

доку-

ментів 

від 

15 листо

пада 

1919 р. 
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256  Листування з польовими 

скарбницями з фінансових питань, 

відомості про рух коштів у 

польових скарбницях при Штабі 

Дієвої Армії генерала 

Омеляновича-Павленка, 3-ій 

стрілецькій дивізії, Ставці 

Головного Отамана УНР, накази 

Дієвої Армії УНР, рапорти 

скарбників 

3 липня 

1920 р. – 

11 листопада 

1920 р. 

78  

257  Відомості Головної скарбниці про 

безкредитові видатки Військовому 

міністерству, лист Військового 

міністра про створення польової 

скарбниці при Штабі Дієвої Армії 

генерала Омеляновича-Павленка 

22  травня 

1920 р. – 

29 травня 

1920 р. 

7  

 

Відділ V 

 

1 2 3 4 5 6 

258 5 Закони УНР про встановлення 

штатів Військового штабового і 

Вищого військового судів, зміну і 

доповнення штатів Управління 

запасової бригади, відновлення 

діяльності Головної військової 

судової управи, штати 

26 травня 

1920 р. – 

30 червня 

1920 р. 

12  

259  Закон УНР про цивільне 

управління; постанови про 

формування Військової 

жандармерії УНР, відрядження в 

Бельгію української військової 

місії, асигнування коштів; виписки 

з журналів засідань РНМ, 

видаткове розписання Канцелярії 

Військового міністерства на 

травень–серпень 1920 р. 

27 березня 

1920 р. – 

13 листопада 

1920 р. 

24  

260  Бухгалтерський табель про 

відкриття кредитів V відділу 

департаменту за 1920 р., список 

законів про відкриття кредитів 

Військовому міністерству 

1920 р. 13  
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261 3 Листування з Головним 

державним інспектором, 

Головною управою постачання 

Військового міністерства та ін. 

установами про відкриття й 

переказ кредитів, журнали 

засідань Фінансової комісії, 

відомість про рух коштів Головної 

скарбниці, посвідчення 

працівників департаменту 

28 лютого 

1920 р. – 

15 жовтня 

1920 р. 

51  

262 1 Листування з Скарбницею при 

Головноуповноваженому уряду 

УНР про відкриття кредитів 

Головному державному 

інспектору 

15 лютого 

1920 р. – 

26 квітня 

1920 р. 

10  

263  Журнал вхідних паперів V відділу 

департаменту за 1920 р. 

16 лютого 

1920 р. – 

5 липня 

1920 р. 

4  

 

Фінансова комісія 

 

1 2 3 4 5 6 

264  Закони і постанови РНМ про 

асигнування коштів, пояснюючі 

записки про використання коштів, 

видаткові розписи установ 

міністерств УНР на жовтень–

грудень 1920 р., листування про 

фінансування та затвердження 

видаткових розписань НМЗС, 

МНГ, МЗС, МШ, Державної 

канцелярії 

2 жовтня 

1920 р. – 

12 листопада 

1920 р. 

64  

265  Журнали засідань РНМ, Наради 

міністрів і товаришів міністрів, 

Фінансової комісії про 

асигнування коштів, затвердження 

видаткових розписань та штатів 

міністерств УНР та 

підпорядкованих їм установ; 

правила надання одноразової 

грошової допомоги 

військовослужбовцям та їхнім 

родинам, видаткові розписання на 

1920 р., штати Головної військової 

судової управи та митних установ 

26 січня 

1920 р. – 

26 серпня 

1920 р. 

145  
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266  Постанови, журнали засідань РНМ 

та законопроекти про асигнування 

коштів, пояснюючі записки до 

законопроектів, протоколи 

засідань Фінансової комісії, 

кошторис Комендатури 

центральних установ УНР у 

Тарнові, доповіді про утворення 

курсів та затвердження штатів 

установ Військового міністерства, 

положення та штати кулеметної 

школи, видаткові розписання 

департаментів та міністерств, 

листування про виділення коштів 

5 червня 

1920 р. – 

17жовтня 

1920 р. 

271  

267  Документи про затвердження 

видаткових кошторисів і 

асигнування кредитів в 

розпорядження міністерств УНР 

(закони, законопроекти, 

постанови, пояснюючі записки, 

кошториси, штати, видаткові 

розписання, доповіді, листування, 

реєстр законопроектів, 

представлених на розгляд 

Фінансової комісії) 

7 жовтня 

1920 р. – 

13 листопада 

1920 р. 

254  

268  Журнали засідань Фінансової 

комісії, видаткові розписання та 

штати 

15 травня 

1920 р. – 

12 листопада 

1920 р. 

105  

269  Видатковий розпис Кам’янець-

Подільського державного 

університету на вересень–грудень 

1920 р., кошториси на ремонт 

будинків та книгозбірні 

університету, доповіді про 

організацію політехнічного 

факультету та відділів на фізико-

математичному факультеті, 

навчальні плани 

11 жовтня 

1920 р. – 

18 жовтня 

1920 р. 

43  

270  Місячний кошторис на видання 

газети «Україна» в м. Кам’янці-

Подільському 

6 липня 

1920 р. – 

20 серпня 

1920 р. 

7  
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271  Листування з міністерствами, 

Державною канцелярією та ін. 

установами про законопроекти та 

постанови з фінансових питань, 

витяги з журналів засідань 

Фінансової комісії, доповіді 

комісії, реєстр законопроектів 

Військового міністерства, поданих 

на розгляд комісії 

15 серпня 

1920 р. – 

13 листопада 

1920 р. 

95  

 

 

 

Відділ пенсійний 

 

1 2 3 4 5 6 

272  Листування та прохання про 

виплату і призначення пенсій, 

відкриття кредитів 

11 березня 

1920 р. – 

6 липня 

1920 р. 

30  

 

Бухгалтерія 

 

1 2 3 4 5 6 

273  Копії листів до Скарбниці 

Головноуповноваженого уряду 

УНР та Головної скарбниці про 

відкриття кредитів, список 

кредитів з фонду Директорії УНР, 

розпис кредиту МВС за 

кошторисом 1920 р. 

9 лютого 

1920 р. – 

21 жовтня 

1920 р. 

156  

274  Листування про відкриття 

кредитів та затвердження 

видаткових розписань, вимогові 

відомості на платню урядовців, 

витяги з журналів засідань 

Фінансової комісії, видаткові 

розписання установ НМЗС, МШ, 

Міністерства юстиції, 

Міністерства ісповідань, 

Державного контролю 

Травень 

1920 р. – 

12 листопада 

1920 р. 

193  

275  Видаткові розписи Міністерства 

народного здоров’я й опікування 

на 1920 р., листування з Головною 

скарбницею про виділення коштів 

9 липня 

1920 р. – 

27 жовтня 

1920 р. 

11  
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276  Листування з Скарбницею 

Головноуповноваженого уряду 

УНР про відкриття кредитів, 

постанови РНМ про асигнування 

коштів, видаткові розписи по 

кошторису Канцелярії Директорії 

УНР за 1920 р., книжка біжучого 

рахунку П. М. Андрієвського 

4 січня 

1920 р. – 

11 листопада 

1920 р. 

35  

277  Видаткові росписання, вимоги на 

отримання коштів, відомості про 

виплату утримання урядовцям 

Департаменту Державної 

скарбниці та Кредитової 

канцелярії, листування про 

виплату евакуаційної допомоги та 

ін. фінансові питання 

10 лютого 

1920 р. – 

27 жовтня 

1920 р. 

72  

278  Закони, постанова РНМ, 

листування про виділення коштів 

МНГ, «розвідка» про грошові 

знаки у Лічильно-сортувальному 

відділі ЕЗДП, видаткові 

росписання Народного 

міністерства пошт і телеграфів та 

МНГ, список евакуйованих з 

м. Кам’янця-Подільського 

урядовців МНГ, норми харчового 

та речового пайку службовців 

центральних державних установ, 

листування про виділення та 

використання коштів 

9 липня 

1920 р. – 

13 листопада 

1920 р. 

53  

279  Видаткове росписання та вимогові 

відомості на платню урядовців 

департаментів МВС, Окремого 

кордонного корпусу МФ, управ з 

військової повинності; витяги з 

журналів засідань Фінансової 

комісії, інструкція представникові 

МФ при цивільному 

прифронтовому комісарові армії 

та рапорт передставника, 

листування про виділення коштів 

29 червня 

1920 р. – 

13 листопада 

1920 р. 

37  

280  Видаткові росписи та штати 

Державної канцелярії, вимогова 

відомість на виплату службовцям 

канцелярії утримання, кошторис 

канцелярії на 1921 р. 

Травень 

1920 р. – 

23 жовтня 

1920 р. 

23  
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281  Наказ про призначення 

Коменданта центральних 

державних установ УНР у 

м. Тарнові, журнали засідань та 

постанови РНМ, видаткові 

росписи Особистої канцелярії 

Голови РНМ 

4 лютого 

1920 р. – 

15 листопада 

1920 р. 

26  

282  Видаткові росписи та утримання 

центральної установи МЗС, 

вимогові відомості на платню 

урядовців МЗС 

1 липня 

1920 р. – 

15 жовтня 

1920 р. 

14  

283  Видаткові росписання та вимогові 

відомості на платню урядовців 

Міністерства праці й Міністерства 

преси, витяги з журналів засідань 

Фінансової комісії про 

затвердження видаткових 

росписань 

8 липня 

1920 р. – 

24 вересня 

1920 р. 

23  

284  Вимогові відомості на платню 

урядовців Міністерства народної 

освіти, видаткові росписи 

міністерства 

14 серпня 

1920 р. – 

12 жовтня 

1920 р. 

9  

285  Листування з Головною 

скарбницею, Кредитовою 

канцелярію МФ про надіслання 

коштів, відкриття кредитів та ін. 

фінансові розрахунки; виписки з 

журналів засідань РНМ про 

асигнування коштів, відомості про 

залишки кредитів, вимогові 

відомості на платню та видаткове 

росписання Головної скарбниці, 

список урядовців скарбниці, 

відомість Польової скарбниці при 

Ставці Головного отамана УНР 

про безкредитові витрати 

15 травня 

1920 р. – 

27 жовтня 

1920 р. 

64  

286  Додаткові росписання по 

кошторису Департаменту митних 

зборів МФ, вимогові відомості на 

платню урядовців Департаменту 

простих податків МФ, видаткові 

розклади кредитів Департаменту 

простих податків, витяги з 

журналів засідань Фінансової 

комісії про затвердження 

видаткових росписів 

департаментів 

13 серпня 

1920 р. – 

11 листопада 

1920 р. 

28  
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287  Вимогові відомості на виплату 

урядовцям Департаменту 

Державної скарбниці утримання, 

допомоги, добових та пенсійних, 

вимогові відомості на виплату 

платні службовцям землемірно-

технічного відділу Подільської 

губерніальної управи, Управління 

Кам’янецького місцевого 

інтенданта, членам Фінансової 

комісії 

13 січня 

1920 р. – 

8 липня 

1920 р. 

57  

288  Вимогова відомість на платню 

урядовців Міністерства 

єврейських справ, додаткові 

видаткові росписання 

міністерства, витяги з журналів 

засідань Фінансової комісії про 

затвердження видаткових 

росписань 

14 серпня 

1920 р. – 

17 жовтня 

1920 р. 

16  

289  Талони «вимог» на одержання 

грошей з Польової скарбниці МШ, 

Скарбниці при 

Головноуповноваженому уряду 

УНР, Головної скарбниці МФ 

1 лютого 

1920 р. – 

12 листопада 

1920 р. 

94  

290  Постанова РНМ про асигнування 

коштів Міністерству пошт і 

телеграфів, вимогова відомість на 

виплату утримання службовцям, 

видаткові росписання 

міністерства, листування про 

виділення коштів міністерству 

9 липня 

1920 р. – 

12 жовтня 

1920 р. 

20  

291  Відомості про рух прибутків 

Ісаковецького митного нагляду за 

грудень 1919 р. та Гусятниської 

митниці за жовтень 1919 р. 

11 листопада 

1919 р. – 

12 лютого 

1920 р. 

6  

 

Експедиція заготовок державних паперів 

Канцелярія 

 

1 2 3 4 5 6 

292  Накази міністра фінансів про 

створення Кам’янецької філії 

ЕЗДП, програма лекцій в 

Українському народному 

університеті в Кам’янці у серпні–

вересні 1920 р. 

1 жовтня 

1920 р. – 

12 листопада 

1920 р. 

6  
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293  Накази управителя ЕЗДП про 

роботу «Комори цінностей» 

Лічильно-сортувального відділу, 

опечатування приміщень 

експедиції, оформлення ордерів на 

матеріали, посвідчення та 

перепустки працівників, 

призначення службовців 

експедиції; тимчасовий штат 

ЕЗДП на період перебування у 

м. Кам’янці-Подільському, списки 

справ Загальної канцелярії ЕЗДП 

на 1920 р. 

18 березня 

1920 р. – 

25 червня 

1920 р. 

19  

294 25 Листи Комісії із захисту 

професійних та матеріальних 

інтересів урядовців ЕЗДП про 

скликання зборів працівників 

експедиції, протоколи засідання 

представників відділів і 

майстерень ЕЗДП та комісії 

5 квітня 

1920 р. – 

21 червня 

1920 р. 

14  

295  Виписка з протоколу засідання 

Комітету при Головно-

уповноваженому уряду УНР про 

збільшення платні урядовцям 

ЕЗДП, довідка про платню за 

понаднормову працю в ЕЗДП, 

вимогова відомість на оплату 

опалення Сатановської митної 

застави, список урядовців 

Департаменту митних зборів  

20 квітня 

1920 р. – 

липень 

1920 р. 

5  

296  Список співробітників 

екзекуторської частини ЕЗДП, 

роспис посад і окладів утримання 

урядовців ЕЗДП, штат працівників 

експедиції та список позаштатних 

працівників 

22 березня 

1920 р. – 

30 червня 

1920 р. 

13  
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297  Штати та списки працівників 

ЕЗДП, протокол наради Комісії з 

реорганізації Центральної 

бухгалтерії ЕЗДП, протоколи 

засідань Комісії із захисту 

професійних та матеріальних 

інтересів урядовців, Технічної 

комісії, представників відділів та 

загальних зборів співробітників 

ЕЗДП; відомість про обладнання 

ЕЗДП, акти на матеріали та фарби, 

«розвідка» про грошові знаки в 

Коморі цінностей, листи 

видавничого товариства «Дністер» 

про колективний договір з 

робітниками друкарської справи 

Січень 

1920 р. – 

листопад 

1920 р. 

59  

298  Прохання про призначення та 

листування про переведення на 

посади в ЕЗДП, дані про роботу 

працівників Лічильно-

сортувального відділу експедиції 

5 січня 

1920 р. – 

29 червня 

1920 р. 

9  

299  Звіти, рапорти та відомості про 

прихід на роботу та спізнення 

урядовців ЕЗДП 

17 лютого 

1920 р. – 

29 червня 

1920 р. 

118  

 

Матеріальний відділ 

 

1 2 3 4 5 6 

300  Листування про видачу, 

перевезення та закупівлю дров для 

ЕЗДП, акти огляду дров, список 

електричних ламп, вимогова 

відомість на платню урядовців 

Департаменту митних зборів за 

серпень 1920 р., рапорти 

1 січня 

1920 р. – 

27 вересня 

1920 р. 

40  

301  Схема руху цінностей на рахунках 

Лічильно-сортувального відділу 

ЕЗДП, відомості про передачу 

грошових знаків ДБУ, щоденні 

відомості Комори паперів про обіг 

та баланс грошового паперу, 

список про службу К. А. Єттінгера 

27 січня 

1919 р. – 

30 червня 

1920 р. 

35  
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302  Листування з екзекутором ЕЗДП 

про купівлю корму для коней, 

збільшення кінного обозу 

експедиції, заготівлю дров та ін. 

господарські справи, акти огляду 

закупленого вівса, упряжі, списки 

на виплату грошей візникам 

12 лютого 

1920 р. – 

22 червня 

1920 р. 

37  

 

 

 

Лічильно-сортувальний відділ 

 

1 2 3 4 5 6 

303  Відомість про передавання 

грошових знаків ДБУ, заяви та 

рапорти працівників відділу про 

причини відсутності на роботі, 

прохання про надання відпусток, 

медичні свідоцтва, список 

персонального складу 

Станіславського митного нагляду 

19 грудня 

1919 р. – 

8 липня 

1920 р. 

335  

304  Постанова наради ЕЗДП про 

впровадження нової системи 

рахівництва, накази по бухгалтерії 

відділу, доповідь про 

реорганізацію бухгалтерського 

рахівництва та схема організації 

бухгалтерської праці у відділі 

[1920 р.] 13  

305  Рапорти завідуючого відділом та 

завідуючих майстернями про 

одержання грошових знаків та 

дозвіл на вихід працівників 

24 квітня 

1920 р. – 

6 липня 

1920 р. 

267  
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Бухгалтерія 

 

1 2 3 4 5 6 

306  Наказ Бухгалтерії ЕЗДП про 

організацію її роботи 

[1920 р.] 9  

307  Доповідь про ревізію готівки в касі 

ЕЗДП та впровадження нової 

системи рахівництва, довідки про 

нарізані та передані ДБУ грошові 

знаки, список видатків ЕЗДП, 

відомість виданих з Матеріальної 

комори матеріалів за березень 

1920 р., листування про 

визначення вартості виробництва 

грошових знаків 

Січень 

1920 р. – 

15 травня 

1920 р. 

13  

308  Доповіді про визначення вартості 

виробництва грошових знаків, 

ревізію готівки в касах ЕЗДП, 

відомість про рух цінностей в 

Лічильно-сортувальному відділі за 

1919 р. 

26 травня 

1920 р. 

15  

309  Доповідь про стан бухгалтерської 

справи ЕЗДП, відомість про 

грошовий обіг та баланс за 

березень 1920 р., меморіал 

бухгалтерії Матеріального відділу 

ЕЗДП за 15–22 лютого 1920 р., 

книга щоденного утримання коней 

та їх праці 

18 лютого 

1920 р. 

8  

310  Книга прибутків та видатків 

Управління постачання 

[Запорізької] дивізії за 1921–

1922 рр. 

10 лютого 

1921 р. – 

23 серпня 

1922 р. 

54  
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Департамент простих податків 

Канцелярія 

1 2 3 4 5 6 

311  Доповідь міністра фінансів до 

Голови Директорії про урядові 

позики, оплату угорських 

скарбових знаків, друкування 

гривні, доповіді про затвердження 

на посадах урядовців 

департаменту, прохання про 

звільнення, виписки з Книги 

наказів департаменту, листування 

про видачу грошової допомоги 

співробітникам МФ, призначення 

працівників, виділення коштів, 

захоплення польськими 

військовими українських 

державних установ на Поділлі 

1 січня 

1920 р. – 

13 листопада 

1920 р. 

36  

312  Накази та прохання про 

призначення працівників, «Нарис 

оподаткування значкового», 

рапорти про використання коштів, 

видаткові розписи департаменту 

на січень–серпень 1920 р., 

відомості гербових знаків в 

місцевих скарбницях, посвідчення, 

листування про затвердження на 

посадах працівників установ МФ, 

виділення грошей на евакуацію, 

зарплатню, публікацію наукової 

праці про бюджет України, 

відпуск паперу, роботу 

департаменту 

5 лютого 

1920 р. – 

13 листопада 

1920 р. 

184  
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Департамент митних зборів 

1 2 3 4 5 6 

313 4 Закони УНР, постанови РНМ, 

журнали засідань Наради 

Міністрів та РНМ про заробітну 

платню та призначення державним 

службовцям грошової допомоги, 

скорочення штатів державних 

установ; накази МФ про 

призначення Х. Барановського 

міністром фінансів, затвердження 

штату Волочиського митного 

нагляду та ін. кадрові питання 

2 лютого 

1920 р. – 

3 вересня 

1920 р. 

47 У справі 

є копії 

доку-

ментів з 

листо-

пада 

1919 р. 

314 6 Доповідь про діяльність 

департаменту, проект створення 

Бригади кордонної охорони, 

рапорт про розташування на 

кордоні по р. Дністер 

Могилівського окремого 

кордонного відділу, протоколи 

затримання контрабанди, акти 

перевезення товарів через кордон, 

акти про скарбове майно 

Волочиської митниці, списки 

працівників департаменту, 

листування про евакуацію 

департаменту та Волочиської 

митниці, розміщення 

департаменту у м. Вінниці, 

реквізиції майна митниць 

польськими військовими, 

перевезення товарів та грошей 

через кордон 

30 жовтня 

1919 р. – 

20 вересня 

1920 р. 

112  

315 8 Листування про відшкодування 

працівникам департаменту за 

втрачене майно, налагодження 

поштово-телеграфного зв’язку, 

порядок видачі службових 

перепусток та господарські справи 

7 травня 

1920 р. – 

17 вересня 

1920 р. 

14  

316 9 Накази та листування про 

призначення працівників 

департаменту, прохання про 

прийняття на роботу, посвідчення 

про відрядження та рапорти 

7 травня 

1920 р. – 

6 серпня 

1920 р. 

22  



 66 
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317  Прохання працівників митних 

установ про залишення їх на 

посадах, список особового складу 

Гусятинської митниці 

6 липня 

1920 р. – 

12 листопада 

1920 р. 

45  

318 10 Листування про службові 

відрядження та затвердження на 

посадах працівників митних 

установ, передання майна та 

перехід службовців Волочиської 

митниці до польської влади, 

списки працівників Волочиської 

митниці, посвідчення, рапорти 

3 листопада 

1919 р. – 

11 листопада 

1920 р. 

47  

319  Документи про видачу утримання 

та грошової допомоги працівникам 

департаменту та митних установ 

(вимогові відомості, рапорти, 

прохання, рахунки, списки 

службовців, листи); видаткові 

розписи департаментів НМЗС на 

1920 р. 

25 лютого 

1920 р. – 

27 жовтня 

1920 р. 

181  

320  Справи Гуковського митного 

нагляду про затримання 

контрабандистів та вилучення 

худоби 

29 жовтня 

1920 р. – 

9 листопада 

1920 р. 

28  

321  Листи Ісаковецького митного 

нагляду про перевезення через 

кордон товарів та надходження 

мита, відомості про прибутки 

митного нагляду за листопад–

грудень 1919 р.; видаткове 

росписання департаменту на 

вересень–грудень 1920 р. 

4 грудня 

1919 р. – 

14 вересня 

1920 р. 

13  

322 7 Листування про фінансування 

департаменту, видаткові 

росписання департаменту на 

травень–жовтень 1920 р., журнал 

засідання Фінансової комісії 

7 травня 

1920 р. – 

11 жовтня 

1920 р. 

20  

323 5 Копії документів департаменту 

про використання коштів, які 

надіслані на ревізію до 

Департаменту Державного 

контролю (обрахунки витрат 

авансів, 

19 лютого 

1920 р. – 

20 вересня 

1920 р. 

31  

 






