
                                                                            

 

 

 

Історія заснування селища Партизани 

 

         Село Партизани засновано в 1874 році і до 1930 року мало назву Рикове. 

Селище виникло в зв’язку з прокладкою в 70 –х роках 19 століття залізничної 

лінії Мелітополь – Джанкой. Радянська влада на території селища була  

встановлена на початку 1918 року, внаслідок розгрому буржуазно – 

націоналістичної центральної Ради.   Після закінчення громадянської війни в 

1921 році радянською владою було розпочато реформування сільського 

господарства. В 1918 -1920 роках було не лише ліквідовано поміщицьке 

землеволодіння , але й завдано удару крупним куркульським господарствам.  

Населення Партизан займалося  вирощування зернових культур, розведенням 

овець, працювало на залізниці. 

         На території села була розташована сільська рада, яка до 1958 року 

називалася Сталінська сільська рада, а з 1960 року віднесена до категорії 

селищних рад. До 1958 року селищна рада мала на своїй території одне 

селище – Жовтневе та 22 села – Партизани, Вікторівна, Володимирівка, 

Догмарівка, Запорожець, Зелений Гай, Калинівка, малинівка, Могуче, 

Москаленко, Муравейник, Ново – Українка, Новий Мир, Петрівське, 

Первомайське, Рівне, Сергіївна, Сонячне, Усть Азов,  Федорівна, Червона 

Зірка,  Щлях Незаможника. Після адміністративно – територіального поділу 

деякі села з’єдналися, були знесені, як малочисельні, а їх мешканці 

переселені до інших  сіл, деякі населені пункти віднесені до території інших 

рад. 

         В  1940 роках були засновані колгоспи  «Новий шлях», «Червоний 

прапор», «имени Буденного», які в 1956 році об’єдналися  і був створений 

колгосп «Росія». В 1963 році колгосп «Росія» був перейменований в колгосп 

«Комуніст». Центральна садиба колгоспу розташована була в Партизанах. 

Члени колгоспу займалися вирощуванням зернових і кормових культур, 

крупної рогатої худоби. За колгоспом на той час було закріплено 4906 га 

землі, в т.ч. 3937 га орної землі, 117 га займали сади, 210 га – бахчові 

культури. 

       З 1960 років  в Партизанах  почали працювати: середня школа, в  якій 

навчається 672 учні і працюють 46 вчителів,  клуб на 220 місць, бібліотека з 

книжковим фондом  близько 9 тис. екземплярів, лікарняна амбулаторія, 

аптека, два ясла –сади, відділення зв’язку, побутовий комбінат, магазини, 

ощадкаса. 

     В 1961 році  передбачено побудувати дорогу з твердим покриттям від 

станції Партизани до траси Москва – Севастополь, повністю електрифікувати 

села підпорядковані селищній раді, озеленити вулиці. Всі ці заходи були 

виконані протягом 1961 року. 
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     В 1980 році  селище партизани приймало участь у конкурсі за звання  

зразкове  і зайняло 2 місце в районі. 

     В цей період налагоджено працюють відділення сільгосптехніки і районне 

відділення сільгоспхімії, елеватор, нафтобаза, комбікормовий завод, 

хлібозавод, ремонтний завод. 

      Партизанська селищна рада знаходиться в селищі міського типу 

Партизани Генічеського району Херсонської області. В підпорядкуванні 

селищної ради знаходяться села Гайове, Догмарівка, Москаленко і                   

смт. Партизани.  

       Партизанська селищна рада є органом самоврядування, що представляє 

сільську громаду села і здійснює від імені та в їх інтересах функції і 

повноваження сільського самоврядування, визначені Конституцією  України, 

керує господарчим, соціальним, культурним розвитком територіальної 

громади. Затверджує сільський бюджет , план соціально-економічного 

розвитку, здійснює керівництво підпорядкованими та підзвітними 

установами, організаціями, підприємствами, забезпечує виконання та 

дотримання законів України, охорону державного і громадського порядку, 

прав громадян. 

 

(Інформація підготовлена за документами державного архіву області, 

архівного відділу районної державної адміністрації) 

 


