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П е р е д м о в а 
 

Інститут губернських стряпчих діяв у Російській імперії з 1775 до 1864 рр. 

Відповідно до “Учреждения о губерниях” 1775 р.1 стряпчого було визначено як 

помічника прокурора та захисника казенних інтересів. Губернський стряпчий також 

виконував роль радника прокурора з правом подання від його імені пропозицій щодо  

рішень  у судових установах. Цю посаду було скасовано за часів Павла І, але у 1808 р. 

відновлено з наданням нових функцій, зокрема, представництва у питаннях удільних 

маєтків і селян. Із впровадженням Судових статутів 1864 р. посаду губернських 

стряпчих було поступово скасовано на усій території Російської імперії.2  

Фонд 1928, Краснокутський повітовий стряпчий, надійшов до Центрального 

державного історичного архіву УРСР (далі – ЦДІА УРСР) у 1969 р. з філіалу ЦДІА 

УРСР у м. Харкові.3 Фонд складався з двох справ,  одна з яких належить до 

документів Краснокутського повітового стряпчого, а друга являє собою інвентарний 

опис фонду, складений у 1950 р. Заголовок справи, що містила документи стряпчого,  

не відображав її зміст. У 2014 р. опис удосконалено. У процесі роботи уточнено 

фондування, крайні дати документів, укладено новий заголовок та передмову. 

Опис містить такі описові статті: перша графа – порядковий номер; друга 

графа – діловодний номер справи; третя графа – заголовок справи; четверта графа – 

крайні дати документів; п’ята графа – кількість аркушів у справі; шоста графа – 

примітки. 

 

Начальник відділу довідкового апарату      Г. В. Путова 

та обліку документів 

 

 
1 Указ Катерини ІІ від 7 листопада 1775 р. “Учреждения для управления губерний  Благочестивейшия 

cамодержавнейшия великия государыни императрицы Екатерины Вторыя учреждения для управления губерний 

Всероссийския империи”.  Глава XXVII. О прокурорской и стряпческой должности. 
2  Энциклопедическій словарь Ф. А. Брокгауза и И. А.Ефрона. – СПб, 1890-1907. 
3  Центральний державний сторичний архів України, м. Київ. – Справа фонду 1928, Краснокутський повітовий стряпчий. 
– Арк. 1 



 

 

2 
 

 

№№ з/п 

Діло-

водний 

номер 

ЗАГОЛОВОК  СПРАВИ  Крайні дати 
Кількість 

аркушів 
Примітки 

1  Реєстри та відомості про вирішені й 
невирішені справи, журнали присутствія, 
відомості про в’язнів, утримуваних під 
вартою, та інші звітні документи, надіслані 
Краснокутському повітовому стряпчому 
Краснокутськими нижньою розправою, 
повітовим судом та городовим магістратом 
 

15 січня – 
30 квітня 
1786 р. 

189  

2  Недіючий опис, складений у 1950 р. 
 

 2  

3  Недіючий опис, складений у 1969 р.  3  

 
 
 


