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Устрою КиївсьКої області

до знаменної дати – 80-річчя створення Київської області автором стат-
ті підготовлений довідник з історії адміністративно-територіального поділу 
Київщини за період з 1918 по 2010 роки. видання базується на численних 
документальних матеріалах архівних фондів, бібліотеки державного архіву 
Київської області та книжкових фондів науково-довідкової бібліотеки цен-
тральних державних архівів України і відображає зміни в адміністративно-
територіальному поділі регіону за останні 100 років. 
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територіальні одиниці; модель адміністративно-територіального поділу; Київ-
ська область; держава; державний архів Київської області.

У лютому 2012 р. Київська область відзначає 80 років з дня ство-
рення області. до ювілею автором цієї статті підготовлений до друку 
“довідник з історії адміністративно-територіального поділу Ки їв щини 
(1918–2010 роки)”, у якому в найбільш повному обсязі за хро но ло гією 
відображено всі зміни в адміністративно-територіальному рефор му-
ванні Київщини.

основною метою автора видання є відображення в хронологічно-
му порядку усіх змін, які відбулися в адміністративно-територіальному 
устрої Київщини впродовж майже століття, надолуження прогалин в 
роботі попередників.

основні причини, які спонукали автора до створення нового довід-
ника: 1) відсутність подібного довідкового видання в інформаційному 
просторі України; 2) бібліографічна рідкість навіть застарілих довід-
кових видань у центральних бібліотеках м. Києва та Київської області, 
більшість з яких – це статистичні довідники про адміністративно-те-
риторіальний поділ України і Київської області (губернії, округи) за 
конкретний рік, що містять інформацію лише за короткий відтинок 
часу, а тому за ними неможливо прослідкувати всі попередні зміни 
в адміністративно-територіальному устрої Київщини; 3) неодноразові 
звернення громадян України та інших країн близького та далекого за-
рубіжжя стосовно підтвердження того чи іншого факту у зміні адміні-

* Корінний Микола Миколайович – головний спеціаліст-архівіст відділу 
інформації та використання документів державного архіву Київської області.

© м. м. Корінний, 2012



статті та повідомлення46

стративно-територіального поділу Київської області (перейменування 
району, населеного пункту, перенесення центру сільської ради з одного 
населеного пункту в інший).

поняття “Київщина” має декілька значень в історико-географічно-
му сенсі. Це не тільки територія сучасної Київської області. У 20–30-х 
роках ХХ ст. до її складу входили частково землі сучасних вінницької, 
Житомирської, Кіровоградської областей, приєднані деякі райони су-
часних полтавської та Чернігівської областей, а також уся Черкаська 
область.

адміністративно-територіальні перетворення в Україні розпочали-
ся з декрету “про порядок зміни меж губернських, повітових та ін-
ших”, виданого 27 січня 1918 р. Радою народних Комісарів РРФсР, 
згідно з яким питання про зміну меж губерній, повітів, волостей по-
вністю передавалося у відання місцевим радам робочих, селянських і 
солдатських депутатів1. після встановлення радянської влади в Укра-
їні відбуваються зміни в адміністративно-територіальному поділі Ки-
ївської губернії. У червні 1919 р. утворюється Чорнобильський повіт2 
шляхом розукрупнення Радомишльського повіту. в середині 1919 р. 
центр васильківського повіту переноситься з м. васильків до містечка 
Біла Церква. містечко відноситься до категорії міст, а повіт перейме-
новується на Білоцерківський. василькову надано статус позаштатного 
міста3. повітовий центр Чигиринського повіту в 1920 р. переведений з 
м. Чигирин до містечка Кам’янка, якому теж надано статус міста; на-
зва повіту залишена без змін, а м. Чигирин стало позаштатним містом4.
Київська губернія поділена на 13 повітів.

15 серпня 1920 р. виданий декрет всеукраїнського Центрального 
виконавчого Комітету (далі – вУЦвК) “про утворення Кременчуцької 
губернії”, відповідно до якого Черкаський і Чигиринський повіти Ки-
ївської губернії увійшли до складу Кременчуцької губернії5, але після 
ліквідації 21 жовтня 1922 р. Кременчуцької губернії Черкаський і Чиги-
ринський повіти знову приєднані до складу Київської губернії.

У квітні 1921 р. постановою вУЦвК “про включення переяслав-
ського повіту до складу Київської губернії”6 територія переяславського 
повіту полтавської губернії віднесена до Київської губернії.

після приєднання у квітні 1921 р. переяславського повіту та у жов-
тні 1922 р. 2-х повітів від ліквідованої Кременчуцької губернії Київська 
губернія складалася з 14 повітів: Білоцерківського, Бердичівського, 
Звенигородського, Канівського, Київського, липовецького, переяслав-
ського, Радомишльського, сквирського, таращанського, Уманського, 
Чорнобильського, Черкаського, Чигиринського.

У 1922–1923 рр. в Україні проведена нова адміністративно-тери-
торіальна реформа, спрямована на зменшення адміністративно-тери-
торіальних одиниць, скорочення і спрощення радянського апарату. 
7 березня 1923 р. видано постанову вУЦвК “про адміністративно-те-
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риторіальний поділ Київщини”, відповідно до якої 14 повітів Київської 
губернії були замінені на 7 округів, а 247 волостей – на 111 районів7, а 
іншою постановою “про новий адміністративно-територіальний поділ 
України” від 12 квітня 1923 року вУЦвК затвердив новий поділ рес-
публіки на округи та райони8. Це був перший етап переходу до нового 
адміністративно-територіального устрою країни.

Київська губернія була поділена на 7 округів: Білоцерківський у 
складі 20 районів, Бердичівський – 13 районів, Київський – 20 районів, 
Корсунський – 18 районів, малинський – 10 районів, Уманський – 15 
районів і Черкаський – 15 районів.

28 жовтня 1924 р. вУЦвК видав постанову “про ліквідацію ма-
линського округу Київської губернії”, відповідно до якої 13 березня 
1925 р. постановою вУЦвК і РнК УРсР “про точний розподіл тери-
торії ліквідованого малинського округу Київської губернії між Київ-
ською і волинською губерніями”9 із малинського округу до складу Ки-
ївського округу увійшли іванківський, Розважівський, товстоліський, 
Хабнівський і Чорнобильський райони.

постановою вУЦвК від 3 червня 1925 р. “про ліквідацію губерній 
і перехід до триступеневої системи управління”10 був завершений пере-
хід від чотириступеневої (центр–губернія–повіт–волость) до триступе-
невої (центр–округ–район) системи (з 1 серпня 1925 р.).

Уся територія Української РсР, за винятком молдавської аРсР, 
була поділена на 41 округ. до Київського округу увійшли 25 районів: Ба-
ришівський, Бишівський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, 
Брусилівський, Будаївський, васильківський, великодимерський, Гер-
манівський, Гостомельський, димерський, Жукинський, іван ківський, 
Кагарлицький, лехнівський, макарівський, новошепелиць кий, обу-
хівський, переяславський, Ржищівський, Рогозівський, Розважівський, 
Хабнівський, Чорнобильський.

Зміцненню місцевих органів влади повинен був сприяти черговий 
етап адміністративно-територіальної реформи в Україні. 2 серпня 1930 
р. вУЦвК видав постанову “про ліквідацію округів і перехід на дво-
ступеневу систему управління”11. відповідно до цієї постанови з 15 ве-
ресня 1930 р. Київський округ, як і всі інші округи в республіці, був 
ліквідований; з того часу і до утворення областей райони підпоряд-
ковувалися безпосередньо центру. та вже через рік виявилися суттєві 
недоліки нового поділу, і головний з них – віддаленість центральної 
влади від районів. тому була повернена стара модель управління лише 
з новими найменуваннями адміністративних одиниць (область, район).

9 лютого 1932 р. вУЦвК на 4-й сесії 12 скликання ухвалив по-
станову “про утворення обласних виконавчих комітетів на території 
УсРР”. відповідно до цієї постанови на території України, окрім мол-
давської аРсР, утворені 5 областей, у тому числі й Київська12. до Ки-
ївської області (утворена 27 лютого 1932 р.) увійшло 100 адміністра-
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тивно-територіальних одиниць: 98 районів і 2 міськради (Київська та 
Житомирська), підпорядкованих безпосередньо області. до Київської 
області належали райони сучасних вінницької, Житомирської, Харків-
ської, Черкаської, Чернігівської областей. після прийняття 15 жовтня 
1932 р. вУЦвК постанови “про утворення Чернігівської області”13, зі 
складу Київської області до Чернігівської відійшли 29 районів, до скла-
ду Харківської області – 2 райони. також зі складу вінницької області 
до складу Київської увійшло 7 районів. У складі Київської області за-
лишилося 74 райони і 2 міськради.

4 травня 1935 р. Центральний виконавчий Комітет (далі – ЦвК) 
УРсР ухвалив постанову “про створення округів на території Київ-
ської та вінницької областей”14. на території Київської області були 
створені 2 округи: Коростенський в складі 9 районів і новоград-волин-
ський в складі 6 районів.

4 квітня 1937 р. постановою президії ЦвК УРсР “про утворен-
ня адміністративних районів на територіях приміських зон міських 
рад – обласних центрів”15 створені два райони: Броварський у складі 
29 сільських рад і Київський (святошинський) у складі 33 сільських і 
3 се лищних рад, до складу яких увійшли сільради і селищні ради, що 
вхо дили раніше до приміської зони Київської міської ради.

22 вересня 1937 р. постановою ЦвК сРсР “про поділ Харківської 
області на Харківську і полтавську, Київської – на Київську і Житомир-
ську, вінницької – на вінницьку і Кам’янець-подільську і одеської – 
на одеську і миколаївську області”16 ліквідовані округи, а зі складу 
Київської області до вінницької області передано 4 райони; Житомир-
ської – 28 районів і 1 міськрада, полтавської області – 4 райони.

10 січня 1939 р. виданий Указ президії верховної Ради сРсР “про 
утворення сумської, Кіровоградської і Запорізької областей у складі 
Української РсР”17. Цим Указом до складу Кіровоградської області 
були внесені 5 районів Київської області.

після скасування округів і передачі низки районів  Київської облас-
ті до вінницької, Житомирської, Кіровоградської та полтавської облас-
тей, станом на 10 січня 1939 р. у складі Київської області залиши лося 
58 районів і одне міське поселення, що не входило до складу районів, 
республіканський центр – місто Київ.

Київська область складалася з таких районів: Бабанський, Баришів-
ський, Березанський, Бишівський, Білоцерківський, Богуславський, Бо-
риспільський, Бородянський, Броварський, Буцький, васильківський, 
великополовецький, вищедубечанський, вільшанський, володар-
ський, Гребінківський, димерський, Жашківський, Звенигородський, 
іван ківський, Кагановицький, Кагарлицький, Канівський, Катерино-
пільський, Київський (святошинський), Корсунський, ладижинський, 
лисянський, макарівський, маньківський, миронівський, мокрока-
лигірський, новошепелицький, обухівський, переяславський, петров-
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ського, Ржищівський, Розважівський, Рокитнянський, Ротмістрівський, 
сквирський, смілянський, ставищенський, тальнівський, таращан-
ський, тетіївський, Узинський, Уманський, Фастівський, Христинів-
ський, Черкаський, Чорнобильський, Шполянський.

після звільнення території Київської області від німецько-фашист-
ських загарбників до адміністративно-територіального устрою Київщи-
ни внесені такі зміни:

Указами президії верховної Ради сРсР та УРсР перейменовані 
міста та райони:

12 жовтня 1943 р. місто переяслав перейменовується на переяслав-
Хмельницький18; 11 березня 1944 р. переяславський район переймено-
ваний на переяслав-Хмельницький19; 3 травня 1944 р. Корсунський ра-
йон – на Корсунь-Шевченківський20.

Указом президії верховної Ради УРсР “про перейменування, 
уточнення і внесення змін в найменування деяких міст, районних цен-
трів і районів Української РсР” від 15 серпня 1944 р.21 Київський (свя-
тошинський) район перейменований в Києво-святошинський район, а 
район імені Г. і. петровського – в Городищенський район.

одним із рідкісних документів, що не публікувався жодного разу в 
науковій періодиці, є виданий 7 березня 1946 р. Указ президії верхо-
вної Ради УРсР “про збереження історичних найменувань та уточнен-
ня і впорядкування існуючих назв сільських рад і населених пунктів 
Київської області”22, відповідно до якого були змінені більше 50 назв 
сільських рад та населених пунктів Київської області.

2 серпня 1948 р. Указом президії верховної Ради УРсР “про уві-
чнення пам’яті заступника голови Ради міністрів Української РсР в.Ф. 
старченка”23 миронівський район Київської області перейменований 
на старченківський. під такою назвою він проіснував до 1962 р.

6 січня 1954 р. Указом президії верховної Ради УРсР до складу 
Київської області приєднані Згурівський (проіснував до грудня 1962 
року) і яготинський райони полтавської області24. після приєднання 
2-х районів з полтавської області Київська область була поділена на 
55 районів.

останні суттєві зміни в адміністративно-територіальному поділі 
Київської області відбулися 7 січня 1954 р., коли Указом президії вер-
ховної Ради сРсР “про утворення в складі Української РсР Черкаської 
області”25 Київська область була розділена на Київську і Черкаську. до 
складу Черкаської області увійшли 20 районів Київської області. 

після передачі 20 районів з Київської області до Черкаської, з 
7 січня 1954 р. у складі Київської області залишилося 35 районів: Бари-
шівський, Березанський, Бишівський, Білоцерківський, Богуславський, 
Бориспільський, Бородянський, Броварський, васильківський, велико-
половецький, вищедубечанський, володарський, Гребінківський, ди-
мерський, Згурівський, іванківський, Кагановицький, Кагарлицький, 



статті та повідомлення50

Києво-святошинський, макарівський, новошепелицький, обухівський, 
переяслав-Хмельницький, Ржищівський, Розважівський, Рокитнян-
ський, сквирський, ставищенський, старченківський, таращанський, 
тетіївський, Узинський, Фастівський, Чорнобильський, яготинський.

1 листопада 1957 р. Указом президії верховної Ради УРсР Кага-
новицький район і його районний центр – селище міського типу Кага-
новичі перші Київської області перейменовані відповідно у поліський 
район та смт. поліське26.

одним із надзвичайно цікавих документів, що зберігається у фон-
дах державного архіву Київської області, є рішення виконавчого комі-
тету Київської обласної ради депутатів трудящих від 10 травня 1958 р. 
№ 347 “про уточнення обліку населених пунктів Київської області”27, 
згідно якого з метою впорядкування адміністративно-територіального 
поділу Київської області затверджені подання виконавчих комітетів 
районних рад депутатів трудящих про зміни, що сталися у складі насе-
лених пунктів області з моменту видання довідника “Українська РсР. 
адміністративно-територіальний поділ”. населені пункти, що терито-
ріально злились між собою, були об’єднані в один населений пункт; 
ліквідовані з різних причин населені пункти виключені з облікових 
даних; в облікові дані адміністративно-територіального поділу області 
внесені новоутворені або раніше не враховані населені пункти. до рі-
шення Київського облвиконкому також доданий найбільш повний спи-
сок населених пунктів кожного району Київської області.

Указами президії верховної Ради УРсР від 4 березня 1959 р. лік-
відовані Бишівський і великополовецький райони Київської області28; 
від 10 вересня 1959 р. – новошепелицький і Розважівський райони Ки-
ївської області29. після ліквідації 4-х районів у складі Київської області 
залишився 31 район.

30 грудня 1962 р. був виданий Указ президії верховної ради УРсР 
“про утворення обласних (промислових) і обласних (сільських) рад де-
путатів трудящих Української РсР”30, згідно з яким радянські органи в 
областях УРсР були реорганізовані за виробничим принципом і утво-
рені відповідні обласні промислові й обласні сільські ради депутатів 
трудящих та їх виконавчі комітети. такі ради утворені і в Київській 
області. 

30 грудня 1962 р. Указом президії верховної Ради УРсР “про 
укрупнення сільських районів Української РсР”31 на території Київ-
ської області ліквідовані 19 районів. поділ Київської області на 12 ра-
йонів проіснував до 1965 р.

4 січня 1965 р. Указом президії верховної Ради УРсР “про вне-
сення змін до адміністративного районування Української РсР”32 від-
булося об’єднання обласних промислових і обласних сільських рад 
депутатів трудящих УРсР і розукрупнення районів на території Укра-
їнської РсР, зокрема в Київській області. У складі Київської області 
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утворено 7 районів: Баришівський, Броварський, миронівський, по-
ліський, сквирський, ставищенський, Фастівський.

8 грудня 1966 р. видано Указ президії верховної Ради УРсР “про 
утворення нових районів Української РсР”33, відповідно до якого у 
складі Київської області утворені ще 5 районів: Богуславський, Боро-
дянський, володарський, обухівський і Рокитнянський.

Указом президії верховної Ради УРсР “про утворення нових ра-
йонів в Українській РсР” від 12 квітня 1973 р.34 в Київській області 
створено вишгородський район. Київська область поділена на 25 ра-
йонів: Баришівський, Білоцерківський, Богуславський, Бориспільський, 
Бородянський, Броварський, васильківський, вишгородський, воло-
дарський, іванківський, Кагарлицький, Києво-святошинський, мака-
рівський, миронівський, обухівський, переяслав-Хмельницький, по-
ліський, Рокитнянський, сквирський, ставищенський, таращанський, 
тетіївський, Фастівський, Чорнобильський, яготинський.

Без істотних змін адміністративно-територіальний поділ Київської 
області проіснував з 1973 по 1986 роки.

У зв’язку з катастрофою, яка сталася на Чорнобильській аес 
26 квітня 1986 р., в адміністративно-територіальному поділі Київщини 
відбулися значні зміни: 25 вересня 1986 р. Указом президії верховної 
Ради Української РсР утворений Згурівський район для переселенців 
із зони відчуження35; 16 истопада 1988 р. Указом президії верховної 
Ради Української РсР “про об’єднання іванківського і Чорнобильсько-
го районів Київської області” іванківський та Чорнобильський райони 
Київської області об’єднані в один іванківський район з центром у се-
лищі міського типу іванків36, а також протягом наступного десятиріч-
чя рішеннями Київської обласної ради ліквідовані понад 130 сільських 
рад та населених пунктів зони відчуження.

За станом на 5 квітня 2011 р. у Київській області налічується: ра-
йонів – 25; районних рад – 25; міст обласного значення – 13; міських 
рад – 24; міст районного значення – 13; селищних рад – 30; селищ 
міського типу – 30; сільських рад – 605; населених пунктів – 1182, зо-
крема міських – 56, сільських – 1126. Київська область поділяється на 
такі райони, міські та селищні ради.

Райони: Баришівський, Білоцерківський, Богуславський, Бориспіль-
ський, Бородянський, Броварський, васильківський, вишгородський, 
володарський, Згурівський, іванківський, Кагарлицький, Києво-свя-
тошинський, макарівський, миронівський, обухівський, переяслав-
Хмельницький, поліський, Рокитнянський, сквирський, ставищен-
ський, таращанський, тетіївський, Фастівський, яготинський.

міські ради обласного значення: Березанська, Білоцерківська, Бо-
риспільська, Броварська, Бучанська, васильківська, ірпінська, обухів-
ська, переяслав-Хмельницька, Ржищівська, славутицька, Фастівська, 
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м. прип’ять Київської обласної ради і ворзельська, Гостомельська та 
Коцюбинська селищні ради ірпінської міськради.

наприкінці довідника наведений повний список населених пунктів 
області з зазначенням належності до відповідного району.

1 собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского прави тель-
ства. – 1918. – № 21. – с. 318.

2 історія міст і сіл Української РсР. в 26 томах: Київська область. – Київ, 
1971. – с. 712.

3 список поселень Київщини. – Київ, 1924. – с. 8.
4 там само.
5 вісті всеукраїнського Центрального виконавчого Комітету Рад робочих, 

селянських та червоноармійських депутатів та Харківського губвиконкому. – 
1920 р., 15 серпня.

6 собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского прави-
тельства. – 1921. – № 7. – с. 219.

7 3бірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду Украї-
ни. – 1923. – № 18–19. – с. 309.

8 там само. – 1922. – № 45. – с. 668.
9 там само. – 1925. – № 12. – с. 96.

10 там само. – 1925. – № 29–30. – с. 233.
11 там само. – 1930. – № 23. – с. 225.
12 там само. – 1932. – № 5. – с. 139.
13 там само. – 1932. – № 28. – с. 170.
14 там само. – 1935. – № 13. – с. 58.
15 там само. – 1937. – № 49. – с. 172.
16 сссР. административно-территориальное деление союзных республик 

на 1 октября 1938 года. – м., 1938. – с. 154–155.
17 Известия советов депутатов трудящихся сссР, 11 января 1939 г.
18 Известия советов депутатов трудящихся сссР, 13 октября 1943 г.
19 відомості верховної Ради УРсР. – 1944. – № 6. – с. 20.
20 там само. – с. 3.
21 там само. – с. 9–10.
22 державний архів Київської області, р-880, оп. 11, спр. 97, арк. 5–11.
23 відомості верховної Ради УРсР. – 1948. – № 5. – с. 12.
24 там само. – 1954. – № 1. – с. 15.
25 ведомости верховного совета сссР. – 1954. – № 1. – с. 6.
26 відомості верховної Ради УРсР. – 1957. – № 10. – с. 202.
27 державний архів Київської області, р-880, оп. 11, спр. 2121, арк. 392–

444.
28 відомості верховної Ради УРсР. – 1959. – с. 329.
29 там само. – с. 815.
30 там само. – 1963. – с. 24.
31 там само. – 1963. – с. 32, 39.
32 там само. – 1965. – с. 64.
33 там само. – 1966. – № 48. – с. 293.
34 там само. – 1973. – № 17. – с. 126.
35 там само. – 1986. – № 40. – с. 676.
36 там само. – 1988. – № 48. – с. 1025.
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постанова IV сесії всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Хіі скликання.

ЦДАВО України, Ф 1 Верховна Рада України, оп. 8, спр. 2, арк. 3.
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додаток до постанови IV сесії всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Хіі скликання.

ЦДАВО України, Ф 1 Верховна Рада України, оп. 8, спр. 2, арк. 4.
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додаток до постанови IV сесії всеукраїнського центрального
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статті та повідомлення56
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додаток до постанови IV сесії всеукраїнського центрального
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додаток до постанови IV сесії всеукраїнського центрального
виконавчого комітету Хіі скликання.

ЦДАВО України, Ф 1 Верховна Рада України, оп. 8, спр. 2, арк. 9.
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схематична карта волостей Київської губернії за 1917–1918 рр.
Державний архів Київської області, ФР-349, Київський губернський

земельний відділ, оп. 1, спр. 2755, арк. 19.
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схематична карта волостей Київської губернії за 1917–1918 рр.
Державний архів Київської області, ФР-349, Київський губернський

земельний відділ, оп. 1, спр. 2755, арк. 19.
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К знаменательной дате – 80-летию создания Киевской области автором 
статьи подготовлен справочник по истории административно-территориаль-
ного деления Киевщины за период с 1918 по 2010 годы. Издание базируется 
на многочисленных документальных материалах архивных фондов, библио-
теки Государственного архива Киевской области и книжных фондов научно-
справочной библиотеки центральных государственных архивов Украины и 
отображает изменения в административно-территориальном устройстве реги-
она за последние 100 лет. 

Ключевые слова: административно-территориальное деление; админи-
стра тивно-территориальные единицы; модель административно-территори-
ального деления; Киевская область; государство; Государственный архив Ки-
евской области.

The author prepared the reference book on the history of administrative and 
territorial division of Kyiv Region during 1918–2010. The edition is coincided to 
the 80 years of the day of creating of Kyiv Oblast. The reference book is based 
on the numerous documents of the archival fonds, the library of State Archives of 
Kyiv Region and book fonds of the Scientific library of the Central State Archives 
of Ukraine. It shows the changes in the administrative and territorial division of the 
region during the last 100 years.

Keywords: the administrative and territorial division; the administrative and 
territorial units; the model of administrative and territorial division; the Kyiv Re-
gion; the State; the State Archives of Kyiv Region.


