
ДОПОВНЕННЯ  
ДО ІСТОРИЧНОЇ ДОВІДКИ за 2010-2017 роки 

ФІН АНСОВОГО УПРАВЛІННЯ  
МІЛОВСЬКОЇ Р А ЙДЕ РЖ АДМІНІСТРАЦІЇ

смт Мі лове Міловський район Луганська область

Дане доповнення до історичної довідки охоплює період діяльності 
фондоутворювача з 2010 року по 2017 рік включно.

Змін у назві., юридичному статусі, формі власності, правовій основі та 
масштабі діяльності, задачах, функціях, підпорядкованій мережі, 
адміністративно-управлінському апараті фондоутворювача за цей період не 
було. Загальна кількість штатних робітників складала 10 одиниць: 
начальник фінуправління, заступник начальника, 2 начальника відділу, З 
головних спеціаліста, 2 провідних спеціаліста та водій.

Попередня науково-технічна обробка документів фінансового 
управління Міловської райдержадмїністрації за 2007-2009 роки проводилася 
У 2010 році. Документі! постійного терміну зберігання були внесені до опису 
■М'о 1 (продовження) у кількості 25 справ з № 198 по № 222. Документи 
профспілкового комітету постійного зберігання внесені до опису № 1- 
ПК(продовження) з № 65 по № 68.

Документи з особового складу за цей період внесені до опису .4» 1--Ос 
у кількості 5 справ з 83 по № 87, Описи № 1, 1-ПК схвалено, а опис № 1- 
Ос погоджено з ВПК Державного архіву Луганської області від 09.10.2010 
року, протокол М> 4.

При науково-технічному упорядкуванні документів за 2010-2017 роки 
було виявлено 192 справи. З них:

- постійного зберігання - 149 справ за 2010-2017 роки/
- з особового складу - 35 справи за 2010- 2017 роки;
- профспілковому комітету -  8 справ за 201.0 - 2015роки.
Документи постійного зберігання внесені до опису № 1 (продовження) 

за 2010 -  2017 роки в кількості 149 справ з № 223 по № 371. Це накази 
начальника управляння з основної діяльності, протоколи виробничих нарад, 
річні та квартальний плани роботи управління, статистичні звіти і таблиці, 
колективний договір управління, кошториси доходів та видатків установ, що 
фінансуються з районного бюджету та місцевих органів влади, річний звіт 
про виконання бюджету району, штатний розпис фінуправління.

Фізичний стан документів задовільний Документи підшиті у тверді 
обкладинки, ушкоджень тексту не мають. Цілість документів добра.

Для передачі на державне збереження в архівний відділ Міловської 
райдержадмїністрації підготовлено 149 справ за 2010-2017 роки.

Документи з особового складу внесені до опису № 1-Ос (продовження) 
за 2010-2017 роки в кількості 35 справ з № 88 по № 122. Це накази 
начальника управління з особового складу, картки особистих рахунків 
працівників фінуправління , індивідуальні відомості застрахованих осіб,



протоколи засідань конкурсної комісії, та особові справи звільнених 
працівників.

Документи з особового складу зберігаються в фінансовому управлінні.
Документи, що не мають науково-історичної цінності та втратили 

практичне значення, до знищення не виділялися у зв'язку з не проведенням 
ревізії документів за цей період органами державної контрольно- ревізійної 
служби України.

В назві та діяльності профспілкового комітету фінансового управління 
ніяких змін не відбувалося.

Попередня науково-технічна обробка документів профспілкового 
комітету фінансового управління Міловської райдержадмїністрації також 
проводилася у 2010 році. Документи постійного терміну зберігання 
профспілкового комітету внесені до опису № 1-ПК (продовження) у 
кількості 4 справ з № 65 по № 68 за 2007-2009 роки. Опис документів 
профспілкового комітету затверджено ЕПК Державного архіву Луганської 
області від 09.09.2010 року протокол 4. Ці документи передані на 
зберігання до архівного відділу Міловської райдержадміністрації.

При обробці документів профспілкового комітету'’ за 2010-2015 роки 
була виявлено 8 справ, які внесені до опису №і 1-ПК (продовження) за 2010
201 5 роки з 69 по № 76 рік . До опису внесено протоколи профспілкових 
зборів, та засідань профспілкового комітету. Профспілкові збори 
відбуваються один раз на п ’ять років, тому за 2011, 2013, 2014 роки 
протоколи відсутні.

Для передачі на державне збереження в архівний відділ Міловської 
райдержадміністрації підготовлено 8 справ за 2010 -  2015 роки.

Усі описи побудовані по хронологічному принципу, розділами опису є 
роки закладу документів у діловодстві, у межах кожного року документи 
розміщуються по їх важливості.

Фінансове управління Міловської райдержадміністрації свою 
діяльність продовжує. Профспілковий комітет припинив свою діяльність у 
201 5 році, згідно рішення зщвтнш. профспілкових зборів від 5.04.2015року,
протокол №3.

Начальник фінуправління /  Г~| 
Міловської райдерж^даіршстйації і Л. Дуднік

& ............. 0/  ____201



Фінансове управління

ІМіловської райдєржадмішсграції
СМЇ Мі лове 
Луганської області

Ф О Н Д № ________

О III И С ЗГ» 1 (продовження) 
справ постійного зберігання 
за 2010-203 7 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ

№ з/п 

1....

Індекс
справи

Заголовок справи 
(тому, частини)

Крайні дати 
документів 

справи 
(тому, 

частини)

Кількість 
аркушів у 

сгірая’ 
(томь 

частині) П
ри

м
іт

ки

4 5 6
2010 рік

223 01-02
Накази 1-40 начальника 
управління з основної 
діяльності

11 січня - 
29 грудня 
2010р.

85

224 01-13
Річний план роботи 
управління з основної 
діяльності

2010р. 5

225 01-14
Річний статистичний звіт і 
таблиці з усіх основних видів 
діяльності

2010р. 14

226 01-17
Колективний договір 
фінансового управління

2010р. 34

227 02-04
Рішення районної ради про 
затвердження бюджету зі 
змінами до нього

2010р. 113

л|ЛО 02-13

Зведені кошториси доходів 
та видатків установ, шо 
фінансуються з районного 
бюджету, т. 1

І квартал 
2010р. 190

229 02-13 те саме, т. 2
11 квартал 

2010р.
154

230 02-13 те саме, т. і 2010р. 213
231 02-13 те саме, т. 2 2010р. 180

232 02-14 Зведені кошториси доходів 
та видатків місцевих органів

І квартал 
2010р.

205



влади, т. 1

233 02-14 те саме, т. 2 II квартал 
2010р.

189

234 02-14 те саме, т. 1 2010р.. 220

235 02-14 те саме, т. 2 2010р. 247

236 02-15

Зведений річний план 
(зведення планів по мереж і, 
штатах і контингентах) 
установ, що фінансуються з 
місцевих бюджетів району

2010р. Ш

237 02-16

Зведений бюджет 
Мілоського району, 
розрахунки та інші 
документи до нього

2010р. 111

238 02-19
Зведений річний звіт про 
виконання бюджету району 
та додатки до нього, т. 1

2010р. 191

239 02-19 те саме, т. 2 2010р. 101

240 02-20

Річний звіт про виконання 
бюджету району, 
пояснювальні записки до 
нього

2010р. 188

241 02-21

Зведені річні звіти про 
виконання м ісцевих 
бюджетів селища та сіл 
району, додатки та 
пояснювальні записки до 
нього за 2010 рік, т. 1

2010р. 176

242 02-21 те саме, т. 2 2010р. 160

243 04-13
Штатний розпис , кошторис 
видатків, паспорт бюджетної 
програми

2010р. 6

244 04-15

Річні бухгалтерські звіти про 
ви конання кош торису 
видатків на утримання 
апарату управління

2010р.. 35

2011 рік

[ 245 01-02
Накази №№ 1-48 начальника 
управління з основної

06 січня - 
20 грудня

100



діяльності 2011р.

246 01-13
Річний план роботи 
управління з основної 
діяльності

2011р. 5

247 01-14
Річний статистичний звіт й 
таблиці з усіх основних видів 
діяльності

2011р. 1

248 02-04
Рішення районної ради про 
затвердження бюджету зі 
змінами до нього

2011р.
48

249 02-09

Зведені кошториси доходів 
та видатків установ, що 
фінансуються з районного 
бюджету, т. 1

2011р. 157

250

251

02-09 те саме, т. 2 2011р. 178

02-10
Зведені кошториси доходів 

та видатків місцевих органів 
влади, т. 1

2011р. 249

252

253

02-10 те саме, т. 2 2011р. 204

02-15

Зведений річний план 
(зведення планів по м ереж і, 
штатах і контингентах) 
установ, шо фінансуються з 
місцевих бюджетів району

2011р. 37

254 02-16

Зведений бюджет 
Міловського району, 
розрахунки до нього за 2010 
рік.

2011р. 75

255 02-19
Зведений річний звіт про 
виконання бюджету району 
та додатки до нього, т. 1

2011р. 194

256

257

(К2-19....

02-20

те саме, т. 2 2011р. 108
Річний звіт про виконання 
бюджету району, 
пояснювальні записки до 
нього, т. 1

2011р. 145

258 02-20 те саме, т. 2 2011р. 116

259 02-21

Зведені річні звіти про 
виконання місцевих 
бюджетів селища та сіл 
району, додатки та 
поясню^вальні записки до '

2011р. 193



нього за 2011 рік, т. 1
260 02-2.1 те саме , т. 2 2011р. 137

261 04-05
Положення про фінансово- 
господарський відділ

2011р. 6

262 04-13
Штатний розпис , кошторис 
видатків, паспорт бюджетної 
програми

2011р. 4

263 04-15

Річні бухгалтерські звіти про 
виконання кошторису 
видатків ні;і утримання 
агіарату чщравління

2011р. 50

2Сі12рік

264 01-02
Накази №№ 1-29 начальника 
управління з основної 
діяльності

06 січня - 
20 грудня 

2012р.
67

265 01-09
Положення про фінансове 
управлі ння

2012р. 8

266 01-13
Річний план роботи 
управління з основної 
діяльності

2012р. 20

267 01-14
Річний статистичний звіт й 
таблиці з усіх основних видів 
діяльності

2012р. 2

268 02-04
Рішення районної ради про 
затвердження бюджету зі 
змінами до нього, г. 1

2012р. 179

269 02-04 те саме, т. 2 2012р. 165

270 02-09

Зведені кошториси доходів 
та видатків установ, що 
фінансуються з районного 
бюджету, т. 1

2012р. 205

271 02-09 те саме, т. 2 2012р. 193

272 02-10
Зведені кошториси доходів 

та видатків місцевих органів 
влади, т. 1

2012р. 224

273 02-10 те саме, т. 2 2012р. 246

274 02-15

Зведений річний план 
(зведення планів по м ереж і, 
штатах і контингентах) 
уста н о і», що фінансуються: з 
місцевих бюджетів району

2012р. 71

275 02-16 Зведений бюджет 2012р. 17^



Міловс ького району, 
розрахунки до нього

276 02-19
Зведений річний звіт про 
виконання бюджету району 
та додатки до нього

2012р 222

277 02-20

Річний звіт про виконання 
бюджету району, 
пояснювальні записки до 
нього, І. 1

2012р. 242

278 02-20 те саме, т. 2 2012р. 95

279 02-21

Зведені річні звіти про 
виконання місцевих 
бюджетів селища та сіл 
району, додатки та 
пояснювальні записки до 
нього за 2012 рік, т. 1

2012р. 190

280 02-21 те саме, т. 2 2012р. 154

281 04-15

Річні бухгалтерські звіти про 
виконання кошторису 
видатків на утримання 
апарату управління

2012р. 31

2013рік

282 01-02
Накази №».№ 01-38 
начальника управління з 
осн о в н ої ці ял ь но сті

12 січня - 
18 грудня 

2013р.
77

283 01-13
Річний план роботи 
управління з основної 
діяльності

2013р. 23

284 01-14
Річний статистичний звіт й 
таблиці з усіх основних видів 
діяльності

2013р. 4

285 02-04
Рішення районної ради про 
затвердження бюджету зі 
змінами до нього

2013р. 193

286 02-13

Зведені кошториси доходів 
та видатків установ, шо 
фінансуються з районного 
бюдж:ету, т. 1

2013р. 18.'

287 02-13 те саме, г. 2 2013р. 158

288 02-14
Зведені кошториси доходів 
та видатків місцевих органів 
влади, т. 1

2013р. 238

289 02-14 те саме, т.2 2013р. 202
290 02-15 Зведений річний план 2013р. 96



291

292

293

294

(зведення планів по мереж і, 
штатах і контингентах) 
установ, т о  фінансуються з 
місцевих бюджетів району

02-16

Зведений бюджет 
Мілоського району, 
розрахз'кки та інші 
документ» до нього за 2013 
рік

2013р. 63

02-19
Зведений річний звіт про 
виконання бюджету району 
та додатки до нього, т. 1

2013р. 170

02-19 те саме, т. 2 2013р. 139

02-20

Річний звіт про виконання 
бюджету району, 
пояснювальні записки до 
нього

2013р. 187

295 02-21

Зведені річні звіти про 
виконання місцевих 
бюджетів селища та сіл 
району, додатки та 
пояснювальні записки до 
нього за 2013 рік, т. 1

2013р. 167

296 02-21 те саме, т. 2 2013р. 215

297

298

04-13
Штатний розпис , кошторис 
видатків, паспорт бюджетної 
програми

2013р. 21

04-15

Річні бухгалтерські звіти про 
виконання кошторису 
видатків на утримання 
апарату уггравл і ння

2013р. 34

2014рік

299 01 -02
Накази .№№ 1-35 начальника 
управління з основної 
діяльності

08 січня -  
25 грудня 
2014р.

42

300 01-13
Річний план роботи 
управління з основної 
діяльності

2014р. 16

301

302

01-14

Статистичні звіти й таблиці з 
усіх основних видів 
діяльності (зведені, річні та з 
більшою періодич и істю)

2014р. 10

02-04 Рішення районної ради про 
затвердження бюджету зі 201.4р. 224



змінами до ньогоі
со 

і ]
02-13

Зведені кошториси доходів 
та видатків установ, шо 
фінансуються з районного 
бюджету, т. 1

2014р. 164

304 02-13 те саме, т. 2 2014р. 186
305 02-13 те саме, т. 3 2014р. 213

306 02-14
Зведені кошториси доходів 
та видатків .місцевих органів 
влади

2014р. 245

307 02-14 те саме, т. 2 2014р. 247
3(18 02-14 те саме, т. 3 2014р. 227

309 02-15

Зведений річний план 
(зведення планів по мереж і, 
штатах і контингентах) 
установ, що фінансуються з 
місцевих бюджетів району

2014р. 23

310 02-16

Зведений бюджет 
Мілоського району, 
розрахунки та інші 
документи до нього за 2014 
рік

2014 р. 51

311 02-19
Зведений річний звіт про 
виконання бюджету району 
та додатки до нього, т. 1

2014р. 162

312 02-19 те саме, т. 2 2014р 141

313 02-20

Річний звіт про виконання 
бюджету району, 
пояснювальні записки до 
нього

201.4р. 136

- - - - - - - - - - -

314 02-21

Зведені річні звіти про 
виконання місцевих 
бюджетів селища та сіл 
району, додатки та 
пояснювальні записки до 
нього за 2014 рік, т. 1

2014р. 147

315 02-21 те саме, т. 2 2014р. 194

316 03-04

Положення про відділ 
планування доходів , 
розрахунків за енергоносії та 
ф інансово-економі ч ного 
аналізу

2014р. 5

31 7 04-13 Штатний розпис , кошторис 
видатків, паспорт бюджетної

2014р. 27



програми

3 1 8 04-15

Річні бухгалтерські звіти про 
виконання кошторису 
видатків на утримання 
апарату управління

2014р. 54

2015рік

319 01 -02
Накази №№ 1-30 начальника 
управління з основної 
діяльності

19 січня - 
23 грудня 

2015р.
34

320 01-13
Річний план роботи 
управління з основної 
діяльності

2015р. 10

321 02-04
Рішення районної ради про 
затвердження бюджету зі 
змінами до нього

2015р. 144

322 02-13

зведені кошториси доходів та 
видатків установ, що 
фінансуються з районного 
бюджету, т. 1

2015 221

323 02-13 те саме, т. 2 2015р. 199
324 02-13 те саме, т. 3 2015р. 234

325 02-14
Зведені кошториси доходів 
та видатків місцевих органів 
влади, т. 1

2015 182

326 02-14 те саме, т. 2 2015 р. 177

327 02-14 те саме, г. 3 2015р. 212

328 02-15

Зведений річний план та звіт 
(зведення планів по м ереж і, 
штатах і контингентах) 
установ, що фінансуються з 
місцевих бюджетів району, 
т. 1

2015р.

і і
і

оо

329 02-15 те саме, т. 2 2015р. 34

330 02-16

Зведе ний бюджет 
Мілоського району, 
розрахунки та інші 
документи до нього

2015р. 51

331 02-19
Зведений річний звіт про 
виконання бюджету району 
та додатки до нього, т. 1

2015р. 167

332 02-19 те саме, т 2 2015р. 156

333 02-20 Річний звіт про виконання 
бюджету райо ну,

2015р. 177



пояснювальні записки до 
нього

334 02-21

Зведені річні звіти про 
виконання місцевих 
бюджетів селища та сіл 
району, додатки та 
пояснювальні записки до 
нього за 2015 рік

2015р. 230

335 04-13
Штатний розпис , кошторис 
видатків, паспорт бюджетної 
програми

2015р. 41

336 04-15

Річні бухгалтерські звіти про 
виконання кошторису 
видатків на утримання 
апарату ‘ правління

2015р. 44

2016рж

337 01-02

Накази: №Л'Ь 1-36 начальника 
управління з основної 
діяльності

04 січня •• 
19 грудня 

2016р.
46

338 01-13
Річний план роботи 
управління з основної 
діяльності

2016р. 14

339 02-04
Рішення районної ради про 
затвердження бюджету зі 
змінами до нього

2016р. 127
.........

340 02-13

Зведені кошториси доходів 
та видатків установ, що 
фінансуються з районного 
бюджету, т. 1

2016р. 168

341 02-13 те саме, т. 2 2016р. 213

342 02-14
Зведені кошториси доходів 

та .видатків місцевих органів 
влади

2016р. 238

343 02-15

Зведений річний план та звіт 
(зведення планів по м ереж і, 
штатах, і контингентах ) 
установ, шо фінансу ються з 
місцевих бюджетів району, 
т. 1

2016р. 2.6

344 02-15 те саме, т. 2 2016р. 25

345

. -

02-16

Зведений бюджет 
Мілоського району, 
розрахунки та інші 
документи до нього за 2016р.

2016р. 36



346 02-19
Зведений річний звіт про 
виконання бюджету району 
та додатки до нього, т. 1

2016р. 160

347 02-19 те саме, т.2 2016р. 160

348 02-20

Річний звіт про виконання 
бюджету району, 
пояснювальні записки до 
нього

2016р. 176

349 02-21

Зведені річні звіти про 
виконання місцевих 
бюджетів селища та сіл 
району, додатки та 
пояснювальні записки до 
нього за 2016 рік, т. 1

2016р. 196

350 02-21 те саме, т. 2 2016р. 136

351 04-13
Штатний розпис , кошторис 
видатків, паспорт бюджетної 
програми

2016р. 43

352 04-15

Річні бухгалтерські звіти про 
виконання кошторису 
видатків на утримання 
а п арату управління

2016р. 47

2 0 17ріь:

353 01-02
Накази №№ 1-29 начальника 
управління з основної 
діяльності

06 січня - 
20 грудня 

2017р.
167

354

355

01 -09 Положення про фінансове 
управлі ння

2017р. 8

01-13
Річний план роботи 
управління з основної 
діяльності

2017р. 16

356 01-17
Колективний договір 
фінансового управління на 
2017- 2021 роки

2017р. 33

357

358

02-04

02-13

Рішення районної ради про 
затвердження бюджету зі 
змінами до нього

2017р. 132

Зведені кошториси доходів 
та видатків установ, шо 
фінансуються з районного 
бюджету, т. 1

2017р. 202

359 02-13 те саме, т. 2 2017р. 243



360 02-14
Зведені кошториси доходів 
та видатків місцевих органів 
влади, т. 1

2017р. 192

361 02-14 те сам:е, т. 2 2017р. 206

362. 02-15

Зведений річний план та звіт 
(зведення планів по мереж і, 
штатах і контингентах.) 
установ шо фінансуються з 
місцевих бюджетів району, 
т. 1 ’ "

2017р. 22

363 02-15 те саме, т. 2 2017р. 16

364 02-16 .

Зведе н ий бюджет 
Мілос ького району, 
розрахунки та інші 
документи до нього

2017р. 54

365 02-19
Зведений річний звіт про 
виконання бюджету району 
та додатки до нього, т. 1

2017р 194

366 02-19 те саме, т. 2 2017р 175

367 02-20

Річний звіт про виконання 
бюджет)' рало ну, 
пояснювальні записки до 
нього

2017р. 139

3 6 8 02-21

Зведені річні звіти про 
виконання місцевих 
бюджетів селища та сіл 
району, додатки та 
пояснювальні записки до 
ньог о за 2017 рік, т. 1

2017р. 185

369 02-21 те саме, т. 2 2017р. 17'-

370 04-13
Штатний розпис , кошторис 
видатків, паспорт бюджетної 
програми

2017р. 60

371 04-15
Річні бухгалтерські звіти про 
виконання кошторису 
видатків на утримання 
а парату управл і ння

2017р. 41
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