
ПЕРЕЛІК 

документів для експозиції on-line виставки «Діти Голодомору»  

(до Дня пам’яті жертв голодоморів). 
 
 

№ 

з/п 

Дата 

документа 

Заголовок документа Пошукові 

дані 

 2 3 4 

1 14 лютого 

1933 року 

Інформація секції соцперебудови побуту 

Харківської міської ради щодо роботи секції по 

боротьбі з дитячою безпритульністю у м. Харкові 

за період з грудня 1931 року по лютий 1933 року. 

Копія.  

 

ф.Р-408, 

оп. 8, спр. 

1806, арк. 

231, 232  

2 7 квітня 

1933 року 

Лист Харківського міськздороввідділу до секції 

соц.перебудови побуту міськради про вимоги за 

дотримання яких можливе здійснення евакуації 

безпритульних дітей з бараків ЦІПу. 

Оригінал. 

 

ф.Р-408, 

оп. 8, спр. 

1806, арк. 

127-127 зв. 

3  25 квітня 

1933 року 

Лист завідувача Харківського міського відділу 

народної освіти Убийбатька до завідувача 

міськпостачу Оліна про незадовільні умови 

утримання дітей у ЦІПівських бараках та вкрай 

недостатній раціон їхнього харчування. 

Копія. 

 

ф.Р-917, 

оп. 1, спр. 

580, арк. 75  

4 29 квітня 

1933 року 

Постанова засідання урядової комісії у справі 

боротьби з епідеміями стосовно інтернування 

дітей, яких підбирають на залізниці, організації 

загороджувальних загонів ДПУ (протокол від             

29 квітня 1933 року № 5). 

Копія. 

 

ф.Р-1962, 

оп. 1, спр. 

281, арк. 

147-148 

5 2 травня 

1933 року 

Про заходи по боротьбі з дитячою 

безпритульністю (Із протоколу наради комісії по 

боротьбі з дитячою безпритульністю від 2 травня 

1933 року). 

Копія. 

 

ф.Р-408, оп. 
8, спр. 271, 

арк. 239 

6 14 травня 

1933 року 

Доповідна записка Харківського міського відділу 

охорони здоров’я про тяжке становище хворих та 

виснажених від голоду дітей у дитячих будинках. 

Копія.  

 

ф.Р-1962, 

оп. 1, спр. 

973, арк. 9 



7 1 червня 

1933 року 

Обіжник наркомату освіти УСРР до усіх обласних 

відділів освіти із дорученням вжити негайних 

заходів щодо припинення «вештання 

безпритульної дітвори» навколо таборів Червоної 

армії, розісланий Харківським облвідділом освіти 

до райвідділів. 

Копія.  

 

ф.Р-917, 

оп. 1, спр. 

580, арк. 45 

8 2 червня 

1933 року 

Витяг із протоколу засідання президії Харківської 

міської ради про боротьбу з дитячою 

безпритульністю, бродяжництвом та жебрацтвом у 

м. Харкові із дорученням заступникові голови 

Харківської міськради Гінзбургу відкрити під 

Харковом табір для розміщення у ньому не менше 

3 тис. дітей. 

Копія. 

 

ф.Р-917, 

оп. 1, спр. 

579, арк. 

26-26 зв. 

9 [до 16 

червня 

1933 року] 

Лист секретаря Харківського обкому КП(б)У 

Ільїна, голови облвиконкому Шелеста та 

заступника облвідділу ДПУ Бронєвого до 

керівників райпарткомів, райвиконкомів і 

райвідділів ДПУ про вжиття дієвих заходів щодо 

припинення відтоку сільських дітей до райцентрів 

і міст області. 

Копія.  

 

ф.Р-917, 

оп. 1, спр. 

580, арк. 

32-34 

10 4 липня 

1933 року 

Про стан боротьби з дитячою безпритульністю 

(витяг із стенограми особливої наради при секції 

соцперебудови побуту Харківської міської ради 

від 4 липня 1933 року). 

Копія. 

 

ф.Р-408, 

оп. 8, спр. 

1806, арк. 

237-246 

11 1 серпня 

1933 року 

Розпорядження Харківського міськздороввідділу 

про відкриття дитячої лікарні для безпритульних у 

колишніх ЦІПівських бараках. 

Оригінал. 

 

ф.Р-1962, 

оп. 1, спр. 

510, арк. 37 

12 22 вересня 

1933 року 

Лист Харківського міськздороввідділу наркомові 

охорони здоров’я С.І. Канторовичу щодо нагальної 

потреби в приміщеннях для дитячих будинків у 

зв’язку із наближенням зимового періоду. 

Оригінал.  

 

 

 

ф.Р-917, 

оп. 1, спр. 

973, арк. 58 



13 [вересень 

1933 року] 

Доповідна записка завідувача Харківського 

міськздороввідділу Вороб´євського стосовно 

переповненості дитбудинків та необхідності 

термінової організації дитячого ізолятора-

приймальника та нового дитбудинку на 100 дітей.  

Копія. 

 

ф.Р-1962, 

оп. 1, спр. 

973, арк. 

106 

14 9 грудня 

1933 року 

Відомості головного лікаря ізолятора-

розподільника ім. Комуністки Харківської 

міськради направлені до Охмадиту 

міськздороввідділу про рух дітей в ізоляторі та 

кількість померлих за листопад 1933 року. 

Оригінал.  

 

ф.Р-1962, 

оп. 1, спр. 

973, арк. 

116 

 
 

Головний спеціаліст    Валентина Плисак 


