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          Генічеський район був створений  7 березня 1923 року на підставі 

постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету (ВУЦВК)  

№308 «Про адміністративно-територіальний поділ Катеринославщини», але 

як адміністративно-територіальна одиниця  такого масштабу він  має свою 

історію. 

         На початку ХХ століття місто Генічеськ входив до складу 

Мелітопольського повіту Таврійської губернії. В результаті значних змін в 

адміністративно-територіальному поділі Південної України у березні  

1918 року   місто Генічеськ в складі Мелітопольського повіту відійшов до 

Катеринославської  (тепер - Дніпропетровської), з 1920 року -  Олександрів- 

ської  (перейменованої у 1921 році у Запорізьку) губерній. На підставі 

рішення  ВУЦВК від  26 жовтня 1921 року з частини волостей 

Дніпровського, Мелітопольського повітів було створено Генічеський повіт. 

       У 1923 році  проведено першу  реформу адміністративно-

територіального поділу  Української Радянської  Соціалістичної республіки 

(УРСР)  за єдиним планом. Відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 

1923 року ліквідований поділ на повіти і волості в існуючих губерніях. На 

заміну колишньої схеми губернія – повіт – волость ведена нова: губернія – 

округ -  район - сільради. Для проведення робіт по організації нових 

територіально-адміністративних одиниць і ліквідації існуючих були створені 

адміністративно-територіальні комісії, перші засідання яких відбулися в 

грудні 1922 року. Нові райони  і сільські ради із урахування м економічного 

тяжіння до господарських центрів  та  національного складу населення 

місцевості. Злиття, тобто укрупнення волостей та створення сільських рад 

було завершено фактично до  березня 1923 року. Згідно із вищезазначеною 

постановою на території Катеринославської губернії, куди з ! грудня 1922 

року увійшла територія ліквідованої Запорізької губернії, створений 

Мелітопольський округ, який був поділений на 15 районів, серед них і 

Генічеський район. 

        На підставі рішення ІХ Всеукраїнського з'їзду  рад про перехід на 

триступеневу систему управління: район - округ – центр  відповідно до 

постанови ВУЦВК від 3 червня 1925 року скасований губернський поділ. Вся  

Україна була поділена на 41 округ, Генічеський район залишався у складі 

Мелітопольського округу. Для зміцнення районів як основної ланки 

перебудови села в 1930 році була проведена нова адміністративно-

територіальна реформа. На підставі постанови ВУЦВК про ліквідацію 

округів в Україні встановлювалась двоступенева система управління: район – 

центр і було створено 503 самостійні адміністративні одиниці, в  тому числі 

Молдавська  АРСР,  18 міст і 484 райони, серед них і Генічеський район, 

який був підпорядкований  безпосередньо центру. 
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        ІV позачергова сесія ВУЦВК ХІІ скликання 9 лютого 1932 року 

прийняла постанову про створення в Україні п’яти областей: Вінницької,                                                              

Дніпропетровської,  Київської, Одеської та Харківської. До складу 

Дніпропетровської області увійшло п’ять районів: Великолепетиський, 

Генічеський, Нижньосірогозький, Новотроїцький, Високопільський . 

     10 січня  1939 року на підставі  Указу Президії Верховної Ради  СРСР 

створена Запорізька область, до складу якої увійшов Генічеський район 

поряд з Великолепетиським, Нижньосірогозьким,  Новотроїцьким і 

Сиваським. 

       Після визволення Херсонщини від нацистських загарбників згідно з 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 березня 1944 року створена 

Херсонська область, до якої увійшов і Генічеський район.  

       На початку  1963 року згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 

30 грудня 1962 року у всіх областях республіки відбулося подальше 

укрупнення сільських районів до розмірів виробничних колгоспно-

господарських управлінь. По Херсонській області було ліквідовано 10 

районів і створено 10 укрупнених районів. До Генічеського району відійшли  

Петровська і Павлівська сільські Ради Сиваського району. 

        В  1967 році до складу Генічеського району входили  Генічеська міська, 

Партизанська, Новоолексіївська селищні, Новогригорівська, Ново-

дмитрівська,  Новоіванівська, Озерянська, Парвлівська, Петровська, 

Рівненська, Сокологірненська, Стокопанівська, Стрілківська, Фрунзенська, 

Червонопрапорна, Чонгарська,  Щасливцівська, Щорсівська сільські  Ради, 

які об’єднували  104 населених пункти.  В серпні 1983 року був утворена  

Привільненська сільська Рада, а в жовтні 1984 році –Григорівська  сільська 

Рада, яка в 1988 році  була перейменована у Плавську на честь 50-річчя  

дружби  Генічеським (УРСР) і Плавським (РСФСР) районами. До 1983 року 

кількість населених пунктів в Генічеському районі скоротилося до 83,   

населення нараховувало  67,1 тисячу чоловік, в тому числі сільського – 

34,2 тисячи.  Станом на 1 січня 2007 року  за даними генічеського районного 

відділу статистики до складу нашого району входить 68 населених пунктів, 

населення складає 62,29 тисяч чоловік, в тому числі сільського – 27, 401 

тисячи.   
 

(За документами державного архіву Херсонської області, архівного 

відділу Генічеської районного державної адміністрації) 

 
 


