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ІСТОРІЯ ТОВАРИСТВ, УСТАНОВ І ОБ’ЄДНАНЬ 

 
Валентина Шандра 

МАЛОРОСІЙСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО (1802-1856):  
СТРУКТУРА, ШТАТНИЙ РОЗПИС, АРХІВ 

 
Малоросійське генерал-губернаторство — адміністративно-територіальна і політична одиниця Російської 

імперії, створена для інтеграції Лівобережної України у складі Російської імперії. Спершу складалося з двох 
губерній — Полтавської і Чернігівської, 1836 р. приєднано Харківську. Очолювалось генерал-губернатором, 
довіреною особою верховної влади, якому імператор делегував частину своїх повноважень для управління 
краєм. Генерал-губернатор зосереджував всю повноту адміністративної влади: наділявся правом законодавчої 
ініціативи, визначав ступінь поширення в генерал-губернаторстві загальноросійських узаконень, контролював 
діяльність державних установ, в тому числі і судових, стежив за призначенням перших посад в губернських 
присутствених місцях. Здійснював організаційно-військові заходи для формування козацьких нерегулярних 
військових ополчень 1812, 1831, 1855 рр.; забезпечував організацію переселення козацького і селянського станів 
в Новоросію, Кавказ, на землі Чорноморського війська, Дон, Кубань і Крим; і облаштування іноземних 
колоністів. 

За час існування Малоросійського генерал-губернаторства остаточно ліквідовані залишки автономії 
Гетьманщини в адміністративному, судово-правовому, соціально-господарському відношеннях. Відмінності 
станів — шляхти, козацтва, купецтва, і селянства — були нівельовані і приведені у відповідність з 
структуризацією загальноросійської державної системи. Останні два генерал — губернатори обіймали ще й 
посаду попечителя Харківського учбового округу з правом контролю за діяльністю університету (з 1846 р.). 
Генерал-губернатори Малоросії: О. Куракін (1802-1808), І. Лобанов-Ростовський (1808-1816), М. Рєпнін (1816-
1834), О. Гур’єв (1834-1835); чернігівські, полтавські і харківські генерал-губернатори — В. Левашов (1835-
1836), О. Строганов (1836-1839), М. Долгоруков (1839-1847), С. Кокошкін (1847-1856). 

Ця стаття підготовлена з метою проаналізувати структуру Управління малоросійського генерал-губернатора 
як установи, яка здійснювала управлінські вище губернського рівня функції в значному історичному регіоні 
України впродовж півстолітнього періоду. Спеціальна увага звернена на стан архіву, його збереженості та 
можливості використання архівних джерел вторинного походження для історичних досліджень. 

Управління генерал-губернаторством організовувалося відповідно до тогочасних традицій, закріплених для 
такого рівня державних установ законодавчими нормами. Як найвища установа для Лівобережної України, воно 
в основних рисах повторювало верховну владу, бо полягало в єдиноначальному без колегіальної форми 
урядуванні, а особистий представник імператора — генерал-губернатор — приймав рішення самостійно. 
Корегувалися його повноваження усними та письмовими розпорядженнями монарха. Законодавчі акти 
інструктивного характеру визначали його дії як державного чиновника в типових життєвих ситуаціях, не даючи 
можливості генерал-губернаторам відхилятися від стратегічних завдань урядової політики щодо приєднаних до 
Російської імперії регіонів. Підпорядковувалася ця установа одночасно і імператору, і, до певної міри, 
Міністерству внутрішніх справ. 

Призначення на посаду першого малоросійського генерал-губернатора О. Куракіна відбулося 4 лютого 
1802 р. Формування ж установи здійснювалося у відповідності з новим штатним розписом, затвердженим 
Олександром І 18 квітня 1802 р., згідно з яким головний управитель губерніями міг називатися або військовим 
губернатором, або генерал-губернатором. В основу розпису було покладено зразковий загальноросійський 
штатний розпис. Генерал-губернатору призначалося жалування в 6 тис. крб. Канцелярію очолював правитель, 
державний чиновник VI класу, з жалуванням в 600 крб. На канцелярські витрати та гінців виділялася 2 тис. крб. 
Загальна сума коштів становила 8 600 крб.1 , що за схемою П. Зайончковського було більше від нижньої і менше 
від вищої межі для такої категорії посад в Російській державі2 . 

1816 р., коли малоросійським військовим губернатором було призначено М. Рєпніна, канцелярія також 
зазнала змін, які, однак, не були оформлені певним узаконенням. Її штатний розпис передбачав 22 посади: 
правитель канцелярії, секретар, 4 начальники відділень з 4 старшими та 2 молодшими помічниками, 10 
переписувачів3 . При канцелярії встановлювалось постійне чергування4 . 

1826 р. були внесені зміни до штатного розпису генерал-губернаторських управлінь в загальноросійському 
масштабі. Положенням Комітету міністрів від 16 лютого затверджувався новий штат для малоросійського 
військового губернатора. Він передбачав посади: правитель канцелярії, два секретарі та два їхніх помічники для 
поліцейської, господарської і судної частин, а також посаду журналіста. До штатного розпису канцелярії тоді не 
було внесено архіваріуса. Недогляд було виправлено сенатським розпорядженням від 31 грудня цього ж року5 . 

1834 р., згідно з статутом Головної господарської контори для управління малоросійськими козаками, при 
канцелярії військового губернатора засновувалося особливе відділення. До його складу ввійшли секретар, два 
столоначальники і чотири канцелярські служителі6 . 

Спеціальне рішення про розширення Малоросійського генерал-губернаторства шляхом приєднання до нього 
Харківської губернії не вносилося до Повного зібрання законів Російської імперії. Лише повідомлялося іменним 
указом Сенату в кінці 1835 р. про перейменування Слобідсько-Української губернії на Харківську, згідно з 
назвою головного міста губернії7 . А вже у висновку Державної ради від 4 березня 1836 р., затвердженому 
Миколою І, яким вносилися зміни для канцелярії чернігівського, полтавського і харківського генерал-
губернатора, вказувалося, що канцелярія малоросійського військового губернатора припиняє свою діяльність8 . 
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Нова канцелярія чисельно збільшувалася, нараховуючи 27 посадових одиниць. В ній передбачалися посади — 
правителя канцелярії, двох чиновників з особливих доручень, трьох секретарів. При кожному секретареві 
призначалося по два помічники для несення служби по судній, поліцейській і господарській частинам. На 
останнього з них покладалися і обов’язки скарбника. Крім того, називалася посада журналіста. Канцелярська 
праця виконувалася 14 служителями, які порівну поділялися на вищі і нижчі категорії. 

Через місяць, положенням Комітету міністрів від 28 квітня 1836 р., спеціально обумовлювалося, що число 
чиновників з особливих доручень не є до кінця визначеним. В разі потреби кожний генерал-губернатор чи 
військовий губернатор може клопотатися перед урядом про дозвіл на введення їхніх посад понад штат9 . І 
справді, вже наступного року, 31 жовтня, чернігівський, полтавський і харківський генерал-губернатор 
О. Строганов поставив питання про призначення додатково для нього ще й третього чиновника з особливих 
доручень з військових штаб-офіцерів. Генерал-губернатор пояснював в доповідній записці Миколі І 
необхідність введення такої посади великою кількістю слідчих справ, які ведуться в його канцелярії10 . 

На початку 1850-х років Микола І намагався посилити бюрократичні основи управління, піднявши 
значимість чиновників державних установ, серед них і генерал-губернаторських канцелярій. 29 жовтня 1851 р. 
висновком Державної ради чиновники з особливих доручень отримали підвищення у класах посад і категорій 
мундирів до VII розряду, збільшувався розмір пенсійного забезпечення. Щодо канцелярії чернігівського, 
полтавського і харківського генерал-губернатора, то тут відбулися такі от зміни: правитель канцелярії 
отримував шостий посадовий клас і шостий розряд по мундиру; секретарі поділялися на старших і молодших з 
підвищенням їх класів і категорій та розмірів пенсій11 . 

При генерал-губернаторові його помічниками діяли чиновники з особливих доручень та чиновники і 
службовці канцелярії. Перші перебували на найвищому щаблі і виконували найскладніші розпорядження 
головного начальника краю. Вони, як правило, стосувалися тих питань, над вирішенням яких працював в той 
час генерал-губернатор. Їх діяльність не визначалася ніякою інструкцією. 

Дипломату Д. Бантиш-Каменському малоросійський військовий губернатор М. Рєпнін, готуючись до 
переїзду в Полтаву, запропонував зайняти місце чиновника з особливих доручень в його Управлінні, з тим, щоб 
той працював лише над вивченням та написанням «Истории Малой России», бо на той час в Україні піднялася 
хвиля звернень до історичного минулого. Надвірному раднику, князю Баратову М. Рєпнін доручив разом з 
іншими чиновниками провести попереднє слідство у справі повстання Чернігівського полку 1826 р. Оскільки 
брати Муравйови мали родинний маєток на території Малоросійського генерал-губернаторства, то Рєпнін 
розпорядився допитати правителя та обшукати їхній маєток у м-ку Хомутці12 . 1828 р., за його розпорядженням, 
той же Баратов об’їхав і оглянув господарство у маєтках міністра внутрішніх справ В. Кочубея, що знаходилися 
в Полтавському повіті. Чиновник з особливих доручень, полковник Хаников завідував штабом малоросійських 
козацьких полків 1831-1832 рр.13 . А вже 1847 р. чиновник з особливих доручень ревізував справи ремісничих 
управ, зокрема справочинство Полтавської ремісничої управи, відзначаючи бездіяльність старостів при 
стягуванні податків14 . 

На час урядування С. Кокошкіна чиновник з особливих доручень З. фон Єзерський займався виясненням 
дотримання духовних заповітів в генерал-губернаторстві, а П. Пассека ревізував справи харківського міського 
магістрату. Виявлені останнім порушення були передані на розгляд карного суду15 . Чиновники з особливих 
доручень, як правило, за призначенням генерал-губернатора очолювали дорадчі комітети і комісії, що 
засновувалися при цій установі, або входили до них на правах членів з конкретними завданнями. Головою 
ярмаркового комітету при С. Кокошкіну спершу був чиновник з особливих доручень П. Пассек, а вже згодом — 
поліцеймейстер Паліцин16 . 

Наступною за важливістю після чиновників з особливих доручень в Управлінні малоросійського генерал-
губернатора була посада правителя канцелярії. Вона також не регламентувалася певним документом і, за 
звичай, генерал-губернатор, міг доручати правителю канцелярії крім відповідальності за стан справочинства 
виконання будь-яких завдань. 

Правителем канцелярії при О. Куракіну був в 1802-1803 рр. надвірний радник Приморський, якого змінив 
колезький асесор Усов. До цього він виконував обов’язки губернського секретаря. Обіймав він посаду 
правителя канцелярії до 1806 р. Регістратором в часи Куракіна рахувався якийсь Орлов. 

Згідно з запискою М. Рєпніна 1816 р. на правителя канцелярії покладався нагляд за веденням, «течением», 
справ. Він контролював розподіл вхідних паперів по експедиціям, відправлення вихідних за підписом 
військового губернатора. Під особливою увагою були журнал донесень государю, таємне справочинство, 
підготовка річних звітів та відомостей. Окремо йшлося про збір необхідних даних для детального статистичного 
описування Малоросії17 . Першим правителем канцелярії при М. Рєпніну був М. Новиков, який з столиці 1816 р. 
приїхав до Полтави. Входив він до складу ради Інституту шляхетних панянок та виконував інші серйозні 
доручення. Правитель канцелярії, петербуржець О. Імберг (? — 1864), був директором Полтавського театру. За 
розпорядженням М. Рєпніна він організував спектакль, кошти від якого пішли на викуп актора-кріпака 
М. Щепкіна18 . 1834 р. правитель канцелярії Максимович за дорученням військового губернатора зібрав та 
опрацював статистичні відомості про чисельність податних станів в генерал-губернаторстві, які були покладені 
в основу доповідних записок про зміну податкової системи та з якими М. Рєпнін потім звертався до Миколи І19 . 

На час формування військових козацьких ополчень в Управлінні генерал-губернатора додавалися нові, 
тимчасові посади, зокрема, кур’єри. 1812 р. їх було троє, кожний з яких отримав свій маршрут для оповіщення з 
приписами генерал-губернатора Я. Лобанова-Ростовського про початок набирання до війська20 . Ад’ютанти 
губернатора здійснювали формування козачих полків в 1831 р., коли входили до складу губернських комітетів. 
Скажімо, ад’ютант Бібіков, гвардії капітан, перевіряв фізичний стан козаків при прийнятті їх до козацьких 
полків та коней, що виділялися поміщиками21 . 

За відомостями, почерпнутими з публікацій документів та статей, можна встановити, що чиновники 
канцелярії малоросійського генерал-губернатора з’ясовували багато питань і мали немало інших доручень. Для 
ведення єврейських справ (на 1850 р. у Полтаві було біля 11 тис. євреїв), зокрема, коробочного збору, стежив 
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чиновник з назвою — вчений єврей. На його утримання із цих же коштів було виділено 200 крб. Цей чиновник 
поєднував обов’язки рабина та скарбника у єврейській громаді22 . 

Чиновник канцелярії М. Рєпніна С. Грембецький об’їжджав повітових і губернських маршалів дворянства з 
відкритим листом малоросійського військового губернатора про подання останніми відомостей про врожай 1821 
р. У його розпорядження була виділена легка бричка на чотирьох ресорах, «четверик», що дозволяло досить 
ефективно здійснювати зв’язок з повітами і, зокрема, з повітовими маршалами23 . 

При О. Строганові (1837 р.) чиновник його канцелярії Долинський разом з поліцмейстером допитував члена 
Полтавського приказу громадської опіки Стебліна-Камінського щодо витрат коштів на спорудження 
приміщення Полтавського інституту шляхетних панянок, здійснював перевірку документів і, зокрема, 
прибутково-витратних книг. Він же взяв Стебліна-Камінського під домашній арешт24 . 

Генерал-губернатори для з’ясування більш складних питань місцевого управління зверталися до практики 
утворення комітетів і комісій, членами яких призначали місцевих досвідчених і авторитетних діячів. О. Куракін 
для напрацювання інструкцій щодо проведення генерального межування призначив комітет (1803 р.) у складі 
сенатора Д. Трощинського, радників Алексєєва, Козодовлєва і Неплюєва25 . М. Рєпнін також вдавався до 
заснування різних комісій, члени яких допомагали йому приймати вивірені рішення. Коли ним було поставлене 
перед урядом питання, чи можливо використати капітал І. Судієнка, заповіданий на спорудження храму на 
Шведській могилі, для спорудження кадетського корпусу, то військовий губернатор створив комісію з 7 
місцевих діячів, які провели підготовку проекту, укладання плану місцевості, дослідження грунту тощо26 . 

С. Кокошкін 8 листопада 1851 р. заснував ярмарковий комітет для нового облаштування Роменської ярмарки 
та для нагляду за торгівлею, її благоустрою. Він також організовував будівництво гостинного двору. До 
комітету ввійшли міський архітектор, голова думи, депутати від дворянства і купецтва. Голову комітету 
призначав генерал-губернатор. Спершу ним був чиновник з особливих доручень П. Пассек, потім — 
підполковник Ейлер, згодом — поліцеймейстер Паліцин. Діяльність комітету регламентувалася інструкцією. 
Для нагляду за кінним ярмарком створювалося окреме відділення комітету у складі повітового землеміра, 
ратмана думи, депутата від купецтва. Основний комітет мав в своєму розпорядженні осіб для збирання коштів з 
торгівлі, до чого залучалися і солдати27 . 

Генерал-губернатори часто самі очолювали дорадчі комітети. Головою комісії по спорудженню 
Полтавського інституту шляхетних панянок був М. Рєпнін. О. Строганов, створюючи комісію для ревізування 
будівництва приміщення інституту шляхетних панянок, призначив її головою управляючого Полтавською 
казенною палатою Д. Пасенка. 

Розглянемо структуру канцелярії Управління малоросійського генерал-губернатора. Згідно з справочинними 
описами архівного фонду Управління малоросійського військового губернатора та запискою М. Рєпніна 1816 р. 
можна констатувати, що канцелярія мала дві експедиції, які в свою чергу поділялися на відділення з окремим 
веденням справочинства поліцейських, військових, судних цивільних і судних карних, будівельних, 
богоугодних, господарських справ та справ прохальних. Генерал-губернатор давав до канцелярії свої накази та 
«черные письма». Відділення мали числову назву — від першого до четвертого, і очолювалися начальниками. У 
першому велися зносини з Герольдією, заводилися справи за проханнями та справочинство про дворянські 
вибори. У другому — зосереджувалося виконавче, поліцейське справочинство та справи судного характеру, та 
чи не найбільше, «тяжебные дела» — про майнові претензії поміщиків один до одного. У третьому — 
зосереджувалося вирішення судово-карних справ, велися зносини з духовним керівництвом та справи, пов’язані 
з винними відкупами. В останньому, четвертому, зосереджувалося справочинство будівельної частини, справи 
щодо діяльності богоугодних закладів, училищ, приказів громадської опіки, мануфактур та фабрик і справи про 
«хлебопашество и все экономии»28 . 

Коли О. Строганов здійснював розслідування витрат М. Рєпніним, то встановив, що за наказом М. Рєпніна 
на утримання штату Управління кошти виділяв приказ громадської опіки, а згідно з чинним законодавством 
додаткові гроші на канцелярію можна було отримати лише за рішенням Сенату, то звернувся за поясненням до 
колишнього малоросійського військового губернатора, який на той час (1838 р.) перебував у Римі. М. Рєпнін, 
резонно посилаючись на забуті уже факти двадцятирічної давності та неможливість через хворобу повернутися 
на батьківщину, щоб зібрати відповідні документи оправдувального характеру, пригадав лише прізвище 
Харченка, одного з начальників відділень його канцелярії, в якому зосереджувалися справи щодо діяльності 
приказів. Разом з тим пояснював, що на той час в Російській державі не було чітко встановленого штатного 
розпису канцелярій при військових губернаторах, і він визначався довільно, за зразок бралися штати 
губернських правлінь. Пригадав М. Рєпнін, що саме тоді він виділив в окреме структурне відділення приказну 
канцелярію29 . 

При потребі справочинство з одного чітко визначеного питання могло набрати самостійного значення. Так 
було при формуванні малоросійських козачих полків 1831 р. На час їх формування створена була тимчасова 
військова канцелярія30 , де зосереджувалися оригінальні накази малоросійського військового губернатора, 
донесення командирів про становище полків та справочинство з інших проблем, які вимагали втручання 
М. Рєпніна. 

Вивчаючи справи фонду Управління чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора 
(ф. 969), вдалося встановити, що канцелярія мала таку структуру. Перше відділення розглядало скарги селян про 
жорстокість поміщиків, вело справи про чиновників, їх нагороди, пенсійне забезпечення, просування по службі. 
Друге — зосереджувало справи про благоустрій міст, зокрема будівництво, яке велося в Харкові, стан мостів, 
поштових доріг, заснування заводів. Третє — судове — вело справи про стягнення податків, недоїмок, а також 
про земельні суперечки. Відділення поділялися на столи, кожний з яких відав своїми питаннями. В кожному з 
них зосереджувався певний напрям діяльності. Один з них, «козацький», повинен був вести справи про 
облаштування козаків. 1840 р. він був ліквідований, а замість нього утворювався «таємний» cтіл для ведення 
справ про політичні настрої та благодійність населення. При генерал-губернаторові С. Кокошкіну канцелярія 
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також складалася з трьох відділень: поліцейського, судного, господарського31 . (1855 р.). Справочинство з 
формування кінних козачих полків зосереджувалося в першому столі першого відділення. 

Однією з форм діяльності генерал-губернатора був нагляд, тому ним постійно ревізувалися присутствені 
місця та окремі посадові особи. Для перших малоросійських генерал-губернаторів перебування в дорозі було 
більш звичним, ніж в установі за паперами. О. Куракін, сконцентрувавши своє, як основне завдання, 
спорудження урядових приміщень, постійно об’їжджав Малоросію. Лише м-ко Келеберду він відвідав 
кількаразово, налагоджуючи постачання каменю в Полтаву для будівництва. Ось чому кожний генерал-
губернатор створював невелику, особливу канцелярію, яка супроводжувала його в поїздках по присутствених 
місцях ввірених його управлінню губерній, а також до Санкт-Петербургу. М. Рєпнін мав до того ж таку і в м. 
Яготині32 . Очолював цю тимчасову канцелярію секретар, який готував відповідні документи для поїздок і під 
час поїздок. 

Коли генерал-губернатор від’їжджав, то найважливіші справи, як-то: про звільнення чиновників чи 
віддавання їх під суд, грошові витрати тощо екстра-поштою доставлялися на розгляд головному правителю 
краю до Санкт-Петербургу. Інші заведеним порядком вирішувалися в його канцелярії в Полтаві. 

1856 р. канцелярія чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора припинила своє 
функціонування. Незакінчені справи загальнодержавного значення передавалися до Міністерства внутрішніх 
справ, місцевого — відповідно до канцелярій чернігівського, полтавського і харківського губернаторів. 
Чиновники залишалися поза штатом, крім посади вченого єврея, яка передавалася до штату харківського 
губернатора33 . 

Що стосується освіти чиновників в Управлінні малоросійського військового генерал-губернатора, то можна 
констатувати його високий рівень. П. Галаган, який служив в канцелярії М. Рєпніна в 1817-1820 рр., закінчив 
гірничий кадетський корпус34 . І. Трощинський, до речі, племінник сенатора Д. Трощинського, з другого 
відділення, був кандидатом Харківського університету. Вихованцем цього закладу був і П. Пригара, інший 
чиновник канцелярії М. Рєпніна35 . 

Маючи в своєму розпорядженні недостатньо повний фактичний матеріал щодо походження основної 
частини чиновників генерал-губернаторської канцелярії, дозволю з того, що сказано, висловити таке 
припущення. На перших порах генерал-губернатори займали посади і формували управлінський апарат своїх 
канцелярій з приїжджих чиновників, росіян за походженням, яких вони знали з попередньої своєї служби і 
запрошували до переїзду за собою. А вже згодом на нижчі і середні посади службовців приймали місцевих 
вихідців, які отримували навики адміністративної професії. 

Окремого розгляду потребує таке важливе питання як стан збереженості архіву Управління Малоросійського 
генерал-губернаторства. Перша його частина за 1802-1834 рр. не збереглася. Тут ми, звичайно, не враховуємо 
штучно створений в Центральному державному історичному архіві України в м. Києві з п’яти одиниць 
зберігання фонд під назвою «Малоросійський військовий губернатор» (ф. 1 343). Початок цього фонду поклали 
три справи, які були передані з Чернігівського обласного архіву 1955 р. Дві інші були виділені з розсипу 
«Народна освіта», отриманого архівом з відділу рукописів ЦНБ ім. В. Вернадського 1980 р. 

Так от, І. Павловський у своїй праці «Описание архивов Полтавской губернии» повідомляв 1915 р., що 
генерал-губернаторський архів, як єдиний цілісний комплекс, зберігається в архівосховищі Полтавського 
губернського правління, вміщуючи документи з 1802 по 1856 рр.36  Звідси випливає, що з переведенням 
квартири генерал-губернатора до Харкова основна частина архіву, за період з 1802 по 1834 рр., залишалася на 
зберіганні в архівосховищі Полтавського губернського правління. Сюди ж, напевне, була повернена і друга його 
частина, за період з 1835 по 1856 рр., і весь масив зберігався під назвою — генерал-губернаторський архів. 
Полтавський архівіст, директор крайового історичного архіву Ф. Герасименко (Гарасименко) повідомляв уже, 
що цей фонд, як і фонд чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора, переховувалися 
спершу в архіві Полтавського губернського правління, а до жовтня 1917 р. — в підвальному приміщенні 
Полтавського окружного суду. З утворенням Центрального історичного архіву Полтавщини 1918 р. ці фонди 
перебували під опікою архівістів, знаходячись в помешканнях, в яких перебували раніше37 . Лише 1929 р. 
Полтавський крайовий історичний архів вніс їх опрацювання до свого плану роботи і впродовж весни-літа того 
ж року їх документи впорядковувалися, роз’єднувалися, перев’язувалися та помірними в’язками передавали з 
підвального до основного архівного приміщення. З грудня 1929 р. вони вже були придатними до наукового 
використання38 . В цьому архівосховищі фонд малоросійського генерал-губернатора зберігався під номером 1 
242. 

Відомий архівіст О. Насонова повідомляла в одному з своїх оглядів 1929 р., що з кількох фондів генерал-
губернаторств в Україні найкраще збереглися два фонди — малоросійського генерал-губернатора (1802-1835) 
та чернігівського, полтавського і харківського (1836-1857), перший з них нараховував 170 погонних метрів, 
другий — 120. Нею вже тоді констатувалося, що фонди полтавських установ — канцелярії губернатора та 
губернського правління збереглися далеко не повністю39 . В одній з публікацій в галузевому часописі «Архівна 
справа» той же Ф. Герасименко (Гарасименко) деталізував стан збереженості діловодного архіву чернігівського, 
полтавського і харківського генерал-губернатора, визначивши її ступінь як досить повну. Вказав на наявність 
канцелярських описів та повідомив, що збереглися навіть описи, знищених за розпорядженням міністра 
внутрішніх справ з подання губернатора, справ. Він же повідомив, що частина цих документів з невідомих йому 
причин опинилася в помешканні І. Павловського, після смерті якого в 1922 р., вони вже не повернулися до 
архівосховища, а потрапили на базар40 . 

Впродовж 1937-1938 рр. велика частина фондів полтавського архівосховища, серед них і два фонди, що нас 
цікавлять, були передані до харківських архівів. У роки Другої світової війни фонд Управління малоросійського 
військового губернатора був евакуйований, як і решта 91 фонд, з Полтавського архіву до Росії, спершу до м. 
Балашова Саратовської, а згодом до м. Шадринська Курганської областей і назад не повернувся. 

Як встановлено за справою фонду, друга його частина, за період з 1835 по 1856 рр., знаходилася в філії ЦДІА 
Української РСР у Харкові і 1963 р. 272 одиниці зберігання цього фонду були передані до центрального 
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однойменного архівосховища у Києві, де йому було присвоєно номер 969 з назвою Канцелярія чернігівського, 
полтавського і харківського генерал-губернатора (1836-1856). 

Нещодавно автору стало відомо, що в Держархіві Полтавської області зберігаються діловодні та інвентарні 
описи і алфавіти справ, укладені в той час, коли архів Малоросійського генерал-губернаторства перебував на 
відомчому та архівному зберіганні. Під час дослідження кожного опису фонду 1 242 вдалося з’ясувати таку 
картину. Полтавські архівісти, впорядковуючи фонд в 1930-х роках, використовували діловодні описи, укладені 
архіваріусами Управління малоросійського генерал-губернатора. До справ, які виявилися неописаними, або до 
яких описи були втрачені, архівісти підготували нові, так звані інвентарні описи, які укладалися в продовження 
архіву існуючої структури установи. Згідно з проставленою на них нумерацією всіх описів існувало 31. Проте 
збереглися не всі, втрачено три описи під номерами 12, 16, 30. 

1936 р. архівною комісією у складі старшого бригадира Стефанович, бригадира Баштанника і робітника 
Краснова було укладено акт від 31 травня, яким повідомлялося, що робота по впорядкуванню фонду 
Малоросійського генерал-губернатора успішно завершена. Архівісти встановили, що названий фонд вміщував 
45 482 одиниці зберігання (в акті вони названі архоодиницями). Перегляд цих описів дозволив зробити такий 
висновок. Заголовки справ в переважній більшості достатньо інформативні. Внесена до них інформація може 
бути використана нарівні з документною, особливо в тих випадках, коли йдеться про факти, події, які вже 
відбулися. З іншого боку, її можливо сприймати при багаторазових однотипових записах як певну тенденцію в 
суспільному розвитку, зокрема в тих випадках, коли називався ініціативний документ при заведенні справи. При 
спостереженні такої тенденції з визначеними соціальними чи природними явищами її можна рекомендувати для 
первісних статистичних підрахунків. У цьому відношенні виграшними є діловодні описи до справ цивільного 
столу судного відділення, які супроводжуються алфавітами справ. Кожне прізвище, винесене в алфавіт, має 
станове визначення (козак, селянин, поміщик або вказана чиновницька посада). Важливою може бути 
інформація і для біографістики, бо в заголовках чітко вказувалися посади, на які відбувалося призначення 
чиновників чи їх переміщення по службі. Такою ж чіткою є інформація про смерть чиновників, зокрема в тих 
випадках, коли вони очолювали установи. Теж саме стосується й заголовків справ про ведення будівництва в 
повітових і губернських містах, прокладання доріг тощо, що дозволяє використовувати такого роду інформацію 
для укладання тогочасних топографічних карт місцевостей. Цікавою в цьому плані є й заборонна інформація, 
яка дозволяє стверджувати про наявність певних суспільних явищ, які розцінювалися небажаними для краю. 

Звичайно зрозуміло, що втрата документів завжди непоправна, але до певної міри вторинна інформація може 
бути використана як первісна, з іншого боку — на неї можна спиратися і для продовження архівного пошуку. Її 
значущість посилюється ще й тому, що архівні матеріали інших державних установ Лівобережної України 
періоду ХІХ ст., зокрема першої його половини, збереглися фрагментарно. Спробуємо продемонструвати ці 
висновки на прикладах, подавши заголовки деяких справ: 

— 1818 р. З приводу скарги Варвари Зориновської на людину «русской породы» Василя Полякова за 
вчинені їй образи; 

— 1820 р. Про договір рядчиків Латинова і Шапошникова для розкопування дороги понад річкою у Полтаві; 
— 1820 р. Про заборону водити в Малоросії ведмедів; 
— 1821 р. Про проведення в Новозибкові кур’єрської дороги з двоверстовою дистанцією; 
— 1821 р. Про землетрус в Кременчуці і Ніжині; 
— 1823 р. Про дозвіл єврею Вінницькому залишатися винокуром в маєтку губернського секретаря 

Шульжевського; 
— 1824 р. Про висилання євреїв з Ромен в ті міста, де вони рахуються за ревізійними записами; 
— 1825 р. Про заснування в м-ку Гомонці триразового ярмарку (ярмонки); 
— 1825 р. Про смерть директора Новгород-Сіверської гімназії Халанського; 
— 1826 р. Про дозвіл власнику театру Івану Штейну давати театральні вистави з живими картинками під час 

Ільїнського ярмарку; 
— 1828 р. Про доставляння списків з жалуваних грамот м-ку Ніжину для архіву в. й. в. канцелярії. 
— 1828 р. З приводу скарги козака Бориса Соханя за описання Гадяцьким нижнім судом його подвір’я з 

городом та віддачу єврею Когану за борги його батька; 
— 1828 р. Справа з приводу скарги козака Андрія Руденка про пограбування у нього волів поміщиком 

Климовим; 
— 1829 р. Про правила, згідно з якими в літній час, коли зручно, члени підкоморського суду, виїжджаючи 

для обходів земель, не використовувалися на виконання інших доручень; 
— 1833 р. Про спорудження шосе від Києва до Броварів; 
Опис 18, складений до справ, сформованих у другому столі господарського відділення, навів на думку про 

можливу цілісність і нерозривність фонду, бо там відклалися справи з 1816 по 1840 р. Теж саме спостерігається і 
при формуванні справ першого столу поліцейського відділення (оп. 29), крайні межі якого обрамлювали — 
1816-1839 рр. Перервність при формуванні справочинства відбулася лише після переїзду чернігівського, 
полтавського і харківського генерал-губернатора до Харкова. 

Як з’ясувалося, в Держархіві Полтавської області зберігаються також справочинні та інвентарні описи фонду 
Канцелярії чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора, який мав номер 1 259. Вивчення 
описів дозволяє стверджувати, що цей фонд зосереджував в собі 25 312 справ за період, в основному, 1833-1856 
рр. Записи про впорядкування відносяться до 1937 р. Фонд мав 24 описи, з яких збереглися 1-6, 14-24. Як і в 
попередньому фонді, в цьому наполовину збереглися описи справочинного і інвентарного характеру. Стан 
збереженості останніх дещо гірший, деякі з них не мають початкових і кінцевих аркушів, а до деяких є лише 
алфавіти справ. Досить часто не проставлена структура архівних документів, хоча за змістом опису вона легко 
визначається. Деякі справи за тематичною ознакою виділені в окреме справочинство, зокрема про купівлю 
селітри для Шосткинського порохового заводу, формування кінних козачих полків, про переміщення 
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чиновників, призначення нагород, подання на присвоєння наступних чинів тощо. В інших випадках описи 
сформовано без дотримання структури установи. Коли виникала потреба в інформації, що зосереджувалася в 
полтавській частині архіву генерал-губернатора, тоді їх надсилали з Полтави до Харкова, де архівні справи 
вливалися в справочинство канцелярії чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора. Так 
було з 861 справою господарського відділення першого столу, в якому зосередилися документи з 1818 по 1839 
рр. Один із заголовків вказує, що ці справи були перевезені до Харкова в 1837 р. Не було чіткості і в дотриманні 
хронологічної послідовності в описуванні справ. Натомість, заголовки описів достатньо високої 
інформативності, яка демонструється ось цими кількома типовими зразками: 

— 1836 р. Про утримувачів питних зборів; 
— 1836 р. Відомості про стан корчемних справ; 
— 1837 р. Про збір з міщан і селян Київської та Чернігівської губерній протягом 1837-1838 рр., за указом 

урядового Сенату, по вісім копійок з кожної ревізійної душі для закінчення прокладання Броварського шосе; 
— 1838 р. За ініціативою виконуючого обов’язки чернігівського, полтавського і харківського генерал-

губернатора. Про сплату Полтавським губернським правлінням коштів за наймання архівного приміщення 
Переяславським повітовим судом; 

— 1839 р. Справа про призначення П. Пассека на службу до канцелярії чернігівського, полтавського і 
харківського генерал-губернатора; 

— 1840 р. По відношенню управляючого Міністерством внутрішніх справ про переселення жителів 
великоросійських губерній в Західний край, в тому числі до Вітебської і Могильовської губерній; 

— 1840 р. Справа про з’єднання архівів присутствених місць Чернігівської губернії в один склад; 
— 1841 р. По відношенню управляючого Міністерством внутрішніх справ про необхідність доставляння 

переліків іноземної літератури, яка перебуває в місцевих бібліотеках; 
— 1841 р. Про висилання на проживання до Чернігівської губернії; 
— 1841 р. Про встановлення нагляду за чиновниками державних установ Полтавської губернії; 
— 1841 р. За відношенням ради Харківського університету про надсилання одного примірника історичних 

довідок і текстів промов, які проголошувалися на урочистих університетських зібраннях; 
— 1841 р. Про надсилання в Міністерство внутрішніх справ відомостей про іноземців; 
— 1842 р. Про відкриття в Полтаві харчевні селянином Шунтовим; 
— 1842 р. Про відкриття в муку Змієві четвертого ярмарку; 
— 1843 р. Про передачу маєтку поміщика Маслова в опіку за жорстоке поводження з селянами; 
— 1843 р. Справа, ініційована рапортом чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора 

про смерть 1 липня поміщика Костянтиноградського повіту Полтавської губернії, генерал-ад’ютанта, графа 
К. Ламберта; 

— 1845 р. За проханням княгині Варвари Рєпніної про дозвіл на перенесення тіла її покійного чоловіка, 
генерала від кавалерії князя М. Рєпніна з м-ка Яготина для поховання в Густинсько-Троїцькому монастирі. 

З наведених звичайних, типових описових статей вже можна побачити, що вони відображають, як правило, 
одиничний історичний факт, перенесений з справи до опису, що дозволяє справочинні та інвентарні описи 
вважати вартісним джерелом ретроспективної інформації та рекомендувати архівістам зарахувати їх до 
категорії архівних справ. 

Отже, Управління Малоросійського генерал-губернаторства слід розглядати як найвищу державну структуру 
для Лівобережної України. Кількаразове звернення уваги урядом на її структуру підкреслює значимість цієї 
посади в системі місцевого урядування. Цю установу очолював генерал-губернатор, який в своєму 
підпорядкуванні мав канцелярію. Її умовно можна поділити на управлінську та справочинну. До першої 
відносилися чиновники з особливих доручень, ад’ютанти, правителі канцелярії, начальники відділень, які 
перебували в безпосередньому спілкуванні з генерал-губернатором, виконуючи його управлінські 
розпорядження. Основне завдання цих управлінців полягало в збиранні потрібної інформації та її аналітичному 
опрацюванні. До другої категорії віднесемо службовців, які вели справочинство, готували тексти документів, 
зберігали їх в відділеннях та столах і передавали на архівне зберігання. Досить великим спектром питань, які 
вирішував генерал-губернатор, можна пояснити створення в його канцелярії значного за розмірами (понад 70 
тис. справ) архіву, який, на жаль, не дійшов до нас в повному обсязі. До певної міри, вторинна інформація справ 
збереглася в справочинних і інвентарних описах та алфавітах справ, які можна використовувати при здійсненні 
історичних досліджень. 
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Дементій Бєлий 

СТАТУТИ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ЯК ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 

НА ХЕРСОНЩИНІ 1917-1918 РР. 
 

Український політичний та культурний рух на Херсонщині за півтора революційних роки зазнав значних 
змін: від національно-революційного пафосу єднання з республіканською Росією до усвідомлення необхідності 
захисту ідеї української державності всіма національними силами. В його історії 1917-1918 рр. можна виділити 
кілька етапів, кожний з яких має свої характерні особливості. 

Основною рисою першого етапу (березень-червень 1917 р.) є організаційне оформлення херсонського 
українства. У місті з’явилась перша масова українська легальна організація — товариство «Українська Хата»1 , 
яке крім традиційних культурно-просвітницьких завдань взяло на себе й політичні: захист і представництво 
інтересів українства та «придбання йому відповідних часу прав в Державі Російській»2 . Для цього етапу 
характерні масові заходи національно-просвітницького змісту, організовані «Українською Хатою»: мітинги, 
лекції, зустрічі. Серед найвагоміших — квітнева загальноміська національна маніфестація, видання першої 
україномовної газети, створення української військової громади, заснування земських курсів з українознавства 
для вчителів тощо. 

Другий етап (липень — жовтень 1917 р.) позначений процесами політичної диференціації українського руху, 
створенням осередків українських соціалістичних партій (УПСР та УСДРП), які відмовилися блокуватися на 
перших демократичних виборах до міської Думи з позапартійним товариством «Українська Хата»3  і увійшли до 
єдиного соціалістичного блоку. 

Завдяки перемозі цього блока, українські соціалісти здобули 17 депутатських місць, а по окремому 
«українському списку» зміг пройти лише один гласний4 . «Українська Хата» як політична організація 
херсонського українства швидко втрачала свій авторитет, її керівництво вимушене було вийти у відставку, а 
товариство переорієнтувалося виключно на культурно-просвітницькі завдання. 

У зв’язку з загальнодержавними політичними подіями — відмовою Тимчасового Уряду визнати 
Херсонщину у складі України та германофільськими звинуваченнями на адресу діячів українського руху — 
серед блоку соціалістичних сил Херсону намітились серйозні розбіжності. Наприклад, у жовтні 1917 р. 
представники українських соціалістичних партій виступили із заявою про необхідність зміщення з посади 
херсонського губернського комісара С. Юріцина, котрий на липневих муніципальних виборах до міської думи 
очолив загальний соціалістичний список5 . 

Під час третього етапу (листопад — грудень 1917 р.) центрами головних подій, що обумовили розвиток 
українського руху на Херсонщині, стали Петроград та Київ: петроградський збройний заколот та створення 
Ради Народних Комісарів і київське проголошення Української Народної Республіки. У Херсоні за пропозицією 
прибулого з Одеси З. Висоцького6  створено Революційну Раду (рада революційних організацій), яка зробила 
спробу об’єднати усі організації Херсону, незалежно від національної орієнтації, на єдиній платформі 
«політичного українства», тобто визнано владу Центральної Ради. З Одеси ж до Херсона на підтримку 
української влади в грудні прибули підрозділи гайдамацького куреня. Взагалі, 1917-1918 рр. на херсонські 
політичні події відчутно впливає так званий «одеський український політичний фактор» (до Херсона регулярно 
приїздять з лекціями, консультаціями. вказівками представники одеського політичного «бомонду» 
В. Чеховський7 , М. Гордієвський8 , З. Висоцький та ін., у херсонських українських інституціях працюють деякі 
одесити, ті ж гайдамаки також прибули з українського Відня). 

Головною подією українського життя третього етапу стало визнання губерніальним з’їздом представників 
Рад, Земств, місцевих самоврядувань Херсонщини у складі УНР.  

Четвертий етап (січень — березень 1918 р.) найскладніший й кривавий, був обумовлений збройним 
конфліктом між УНР та РНК, демобілізацією армії, Брест-Литовською угодою та трагічними подіями 
встановлення радянської влади в Одесі та Миколаєві. Цей етап характеризується динамічною та мінливою 
політичною ситуацією: ще на початку січня у Херсоні українська Рада військових депутатів та Совєт робітничих 


