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       23 січня – на засіданні виконкому Переяслав-Хмельницької міської Ради 

депутатів трудящих було заслухано звіт голови колгоспу ім. Шевченка про 

виконання державних зобовʼязань та підготовку до весняної сівби. Виконком 

вирішив зобовʼязати правління колгоспу повністю забезпечити посівфонд, 

облаштувати парники, провести ремонт сільгоспінвентаря, організувати 

молодіжні бригади. Всю площу землі закріпити за колгоспниками, щоб кожен 

знав свою норму землі, яку йому належить обробити. Правління колгоспу 

зобовʼязане до 15-20 лютого повністю підготуватись до посівної. 

      Також на цьому засіданні виконкому було вирішено виділити для забудови 

нового маслозаводу бувше приміщення педагогічної школи, 2-поверховий 

кістяк якої залишився після спалення німецькими фашистами по вул. Горького. 

Для збудови нового приміщення педагогічної школи виділене бувше 

приміщення дитбудинку (бурса), 2-поверховий кістяк якої залишився після 

спалення фашистами на розі вул. Піонерів і вул. Рози Люксембург (зараз вул. 

Сковороди і вул. Шевченка - прим. авт.).  

      17 лютого - на засіданні виконкому ухвалено передати дитсадку №2 

будинок по вул.Каранська,6, який знаходиться у розпорядженні М.Т.С. 

(Машино-тракторна станція), оскільки цей будинок до війни 1941 р. належав 

дитсадку. 

       20 березня – Переяслав-Хмельницька міська Рада депутатів трудящих 

обовʼязковою постановою «Про застосування санітарних заходів по місту 

Переяславу-Хмельницькому» та на виконання постанови РНК СРСР та УРСР 

«Про оздоровлення міст та робітничих селищ», з метою застереження 

шлунково-кишкових захворювань, зобовʼязала всіх керівників установ, 

організацій, а також всіх домовласників міста очистити від бруду двори, 

прилеглі до них вулиці та майдани, провести ремонт та побілку займаних 

приміщень, облаштувати у кожному дворі вбиральню, ящик для сміття та 

вигрібну яму та забезпечити регулярне вивезення бруду. Також керівників 

установ, організацій та власників будинків зобовʼязано доглядати за зеленим 

насадженням молодих декоративних дерев на вулицях міста проти їх будинків 

та садиб, а також всебічно сприяти їх розвитку та схоронності.  Контроль за 

виконанням цієї обовʼязкової постанови покладено на органи міліції та 

державної санітарної інспекції. Особи, які порушили цю постанову будуть 

притягнуті до сплати штрафу - 50 крб. або до примусової праці строком до  

7 діб. 

      10 квітня – постанова Переяслав-Хмельницької міської Ради депутатів 

трудящих «Про вилучення з користування громадян міста Переяслава-

Хмельницького лишків присадибного землекористування». У звʼязку з тим, що 

багато інвалідів Вітчизняної війни, сімей евакуйованих, робітників та 

службовців міста зовсім не мають городів, або мають в своєму користуванні 

дуже маломірні, виконком міськради постановив: норму присадибного 

землекористування всіх громадян міста встановити до 0,18 га, а при наявності 

культурного садка – до 0,25 га. Вилучені лишки приєднати до садибного фонду 

міської ради для визначених потреб.  



      20 липня – у постанові виконкому міської ради зазначено, що беручи до 

уваги, що по м.Переяславу-Хмельницькому більш як 50% жилих приміщень 

знищено німецькими окупантами і інваліди Вітчизняної війни та фронтовики, 

які після демобілізації повернулися до своїх родин залишилися без хат та в 

розбитих хатах і що на цей час до виконкому міськради поступило біля 50 заяв 

на видачу кредиту на жилбудівництво інвалідів війни та фронтовиків на суму 

200 тис крб., виконком міської ради вирішує: просити Київську обласну Раду 

депутатів трудящих виділити Переяслав-Хмельницькій міськраді леміт на 

довготермінову позику через комбанк на востановлення житлового фонду 

інвалідам Вітчизняної війни та демобілізованим фронтовикам в сумі 300 

тис.крб. 

      27 серпня –  на сесії Переяслав-Хмельницької міської Ради депутатів 

трудящих було задовільнено прохання тов. Чередник Лісавети Макарівни про 

усунення її з посади голови виконкому міської ради та виведення її з членів 

виконкому з 28 серпня 1945 року. До складу членів виконкому було введено 

Чижова Григорія Йосиповича та обрано на посаду голови виконкому міської 

ради. 

     30 серпня – на засіданні виконкому міської ради заслухано звіт директорів 

шкіл про підготовку до нового навчального року. Директор школи №1 доповів, 

що у новому навчальному році школа має вмістити у своєму приміщенні 880 

учнів або 24 класи. Ремонт у школі в основному закінчено, залишилось 

засклити вікна та завезти 40 тон торфу. Директор школи №2 доповів, що у 

новому навчальному році школа може вмістити 612 учнів або 18 класів, 

проведено ремонт другого поверху школи, торфу завезено лише 27 тон. 

Заслухавши звіт директорів, виконком міської ради вирішив: зобовʼязати 

будконтору надіслати бригаду столярів та пічників для закінчення ремонту 

шкіл та виготовлення учнівських парт, а керівникам установ та організацій 

негайно завезти торф школам. 

     1 листопада – прийнято постанову виконкому міської ради «Про  

застосування в місті Переяславу-Хмельницький нічних вуличних обходів». У 

звʼязку з тим, що у місті спостерігаються випадки крадіжки та розтягання 

матеріалів з державних та громадських будинків, сараїв невідомими особами, 

постановою зобовʼязано всіх уповноважених вулиць кожного дня виділяти на 

кожну вулицю по 2 чоловіка нічних вартових, які будуть чергувати з 8-ої 

години вечора до 6-ої години ранку. Чоловіки віком від 18 до 60 років та жінки 

від 18 до 50 років повинні позмінно вартувати по своїх вулицях. Всі підозрілі в 

крадіжці та розкраданні майна особи мають бути затримані вартовими та 

доставлені в органи міліції. Особи, які порушили цю постанову, тобто 

відмовились від чергового вартування, підлягають штрафу до 50 крб. або 

примусової праці строком до 7 діб. 

     30 листопада – на засіданні виконкому прийнято рішення про звільнення 

тов. Чижова Григорія Йосиповича з посади голови виконкому міської ради та 

призначення його на посаду завідуючого комунгоспом. Головою виконкому 

Переяслав-Хмельницької міської Ради депутатів трудящих затверджено 

демобілізованого з лав армії офіцера - Чубченка Григорія Омеляновича. 



    10 грудня - на засіданні виконкому міської ради обговорювалася робота 

завідувача базової школи, у звʼязку з чим виконкомом міської ради було 

вирішено просити Райраду депутатіів трудящих і особисто тов. Батрака дати 

належну допомогу у вивезенні дрів з підсінського лісу - підводами с. Підсінне. 

Голові артілі «Червоний тракторист» надати всебічну допомогу завідувачу 

базової школи в доставці торфу для школи. Зобовʼязати будконтору міськради 

до 20 грудня закінчити роботу з партами для школи і підремонтувати двері і 

вікна. Про виконання роботи докласти на засіданні виконкому міської ради 

20.12.1945 р. 

     13 грудня - на засіданні виконкому Переяслав-Хмельницької міської Ради 

депутатів трудящих затверджено фінансовий план роботи по міськкомунгоспу 

на 1946 рік. Виділено кошти: на огорожу парків, облаштування мостів, ремонт 

мостових та тротуарів, озеленення міста, прибирання центральних вулиць, 

утримання кладовищ і братської могили, освітлення центральної частини міста, 

на боротьбу з повіддю, боротьбу з малярією, на комунальні підприємства, на 

утримання лазні, готелю, електростанції, перукарні, Будинку Рад, асанобозу, на 

планування та геодозйомку міста, інвентарізацію міського господарства, 

облаштування заїзджого двора та сараю для готелю. Всього виділено коштів на 

загальну суму 1 млн.363 тис.197 крб. 

 

 

                                                        

                                                                             Підготувала  Андрієнко Анжеліка,  

                                                                 начальник архівного відділу  

                                                         виконкому міської ради 

 

                                                                                         (Продовження - у наступних публікаціях) 

 

 

 

 
 


