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МІЛОВСЬКОІ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
МІЛОВСЬКОГО

смт Мілове

У зв'язку з проведенням реформи місцевого самоврядування, 
припинення повноважень депутатів XXI скликання на підставі Закону України 
«Про формування місцевих органів влади і самоврядування» від 03 лютого 
1994 року з першої сесії П скликання документи Міловської селищної ради 
Міловського району Луганської області становлять новий фонд.

Історична довідка охоплює період діяльності фондоутворювача з 1994 по 
2005 роки.

В 1994 році фондоутворювач мав назву Міловська селищна Рада 
народних депутатів Міловського району Луганської області смт Мілове.

Прийнятий у лютому 1994 року Закон України «Про формування 
місцевих органів влади і самоврядування» відновив систему рад зразка 1990 
року і наділив їх функціями органів державної влади і місцевого 
самоврядування.

Одночасно був прийнятий закон про вибори депутатів та голів сільських, 
рад. На його основі були проведені вибори, на яких було обрано голову 
сільської Ради та депутатів про що була надана інформація на засіданні першої 
сесії П скликання від 22 липня 1994 року.

У червні 1994 р. Верховна Рада прийняла нову редакцію Закону «Про 
формування місцевих органів влади та самоврядування» і наділила ради всіх 
виключно рівнів функціями органів самоврядування. За цим законом місцеві 
ради були органами самоврядування, а їх виконкоми -  виконавчими органами

•  •самоврядування та органами виконавчої влади.
Розмежування функцій органів виконавчої влади та органів 

самоврядування у 1994 році не було. Місцева рада була органом 
самоврядування, а її виконком -  виконавчим органом самоврядування. Голова 
ради виконував обов'язки голови виконавчого комітету.

Конституція України 1996 року фактично підбила підсумок першого 
етапу муніципальної реформи, який завершився утвердженням інституту
місцевого самоврядування як елемента демократичного конституційного ладу 
держави. Конституція України закріпила дворівневу систему місцевого 
самоврядування, яка включає первинний рівень -  село, селище, місто і 
вторинний рівень -  область, район.

У квітні 1997 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про місцеве 
самоврядування в Україні», який визначив систему та гарантії місцевого 
самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і 
відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Закони України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про виборі-:
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (1998, зі 
змінами) визначили систему формування органів місцевого самоврядування.



У зв'язку з прийняттям цих Законів Міловська селищна Рада народних
депутатів у 1998 році отримала назву Міловська селищна рада Міловського 
району Луганської області смт Мілове.

Територіальний розподіл, підпорядкованість залишилися попередніми. 
Рада є органом місцевого самоврядування, який представляє загальні 

інтереси громадян підпорядкованих сіл в межах повноважень, визначених 
Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», іншими законами.

Діяльність ради ґрунтується на колективному, вільному обговоренні і 
вирішенні питань, гласності, відповідальності і підзвітності перед радою 
створених нею органів, обраних або призначених посадовців, законності, 
широкому залученні громадян до управління ділами суспільства, реалізації 
волі виборців через своїх депутатів і безпосередній їх участі у формуванні 
діяльності ради, тісній взаємодії з трудовими колективами і суспільними 
організаціями, органами територіального самоврядування,
держадміністраціями, в поєднанні місцевих і державних інтересів.

Структури сільська рада не має.
Штатний розпис Міловської селищної Ради у 1994 році був таким: 

голова ради, секретар виконкому, головний бухгалтер, касир, прибиральниця, 
сторож.
З 2002 року по 2005 рік штатний розпис був: голова ради, секретар виконкому, 
спеціаліст 1 категорії, спеціаліст 2 категорії, спеціаліст 2 категорії- 
землевпорядник, касир, інспектор ВОС, секретар - друкарка, прибиральниця 
приміщень.

Попередні науково-технічні обробки документів селищної ради 
проводилася у 1999, 2004 та 2007 роках. Документи постійного терміну 
зберігання були внесені до розділів опису № 1 (продовження) за 1994-1997, 
1998-2001 та 2002-2005 роки у кількості 256 справ.
Документи з особового складу та погосподарські книги внесені до розділів 
опису № 1-Ос (продовження) та опис № 1-ГОСП у кількості 35 справ за 1994- 
2005 роки. Довідковий апарат до документів було затверджено ЕПК 
Державного архіву Луганської області від 24.12.1999 протокол № 7, від
13.09.2004 протокол № 2, від 26.09.2007 протокол 6.

У зв'язку зі створенням нового фонду Міловської селищної ради з 1994 
року, у 2011 році проведено роботу з розділу документів фонду № 08
Міловської селищної Ради народних депутатів.

Під час розділу документів фонду проведено наступні види робіт:
- перевірка наявності та відповідності документів до даного фонду;
- складання опису справ постійного зберігання за 1994- 2005 роки.;
- складання нової історичної довідки.

У процесі цієї роботи до опису № 1 справ постійного зберігання за 1994
- 2005 роки ввійшло 249 справ з № 01 по № 249.
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До опису № 1 включено: протоколи сесій ради, протоколи засідань
виконкому, протоколи постійно-діючих комісій та комісій при виконкомі, 
штатні розписи, кошториси видатків, річні звіти. Починаючи з 2002 року 
документи стосовно бюджету відкладаються в протоколах сесій.

Розпорядження голови сільської ради з основної діяльності були 
сформовані разом з розпорядженнями з особового складу. Вони написані від 
руки і мають єдину нумерацію. Тому внесені до опису справ з особового
складу (справа № 137).

Фізичний стан документів задовільний. Документи оформлено згідно 
архівних правил, мають тверді обкладинки, листи пронумеровано, ушкоджень 
тексту не мають.

Документи постійного зберігання сільської ради знаходяться на 
зберіганні в архівному відділі райдержадміністрації.

Документи з особового складу у кількості 15 справ за 1994-2005 роки з 
№ 128 по № 141 внесені до опису № 1-Ос (продовження). Це розрахункові 
відомості нарахування заробітної плати, розпорядження з основної діяльності 
та особового складу.

Погосподарські книги за 1986-2005 роки у кількості 20 справ з № 01 по 
№ 20 внесені до опису № 1-ГОСП. Погосподарьські книги передано до
Міловської селищної ради у 1986 році у зв'язку з передачею трьох сіл з 
Великоцької сільської ради. Але упорядкування книг та складання опису справ 
було проведено у 2005 році.

З описами з особового складу та погосподарських книг робота по
переробці не проводилася. Документи зберігаються в Міловській селищній 
Раді.

Усі описи справ побудовано за хронологічним принципом. Розділами 
описів є роки запровадження документів в діловодстві. У межах кожного року 
документи розміщуються по їх важливості.

Профспілкової організації в сільській Раді немає.

Міловська селищна рада продовжує свою роботу

Начальник архівного відділу
райдержадміністрації В.В. Курочка

20.06.2011



АРХІВНИЙ ВІДДІЛ МІЛОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Мілове Міловський район Луганська область

МІЛОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МІЛОВСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФОНД №

ОПИС № 1

ПОСТІЙНОГО ЗБЕРІГАННЯ

за 1994 -  2005 роки
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18 листопада І 38 
1997

464 Протокол № 9 засідання 17 грудня 1994 34

465
виконкому, рішення №№ 118-130 
Документи постшно-діючої

• • ••мандатної комісії
25 червня 1994-| 33 
21 жовтня 1997

9

10

11

466 Документи
• ♦ ♦♦комісії 

законності 
порядк

по
та

постіино-дпочої
дотримування
громадського

26 червня 1994 І 41 
21 серпня 1997

467 • •

468

Документи постшно-діючої
планово-бюджетної комісії______
Документи постійно-діючої 
комісії зі справ молоди, народної 
освіти,

26 червня 1994 47
27 дня 1997
26 червня 1994 | 48 
21 серпня 1997

культури, охорони
9здоров Я



469

470

Протоколи зборів виборців та 26 червня 1994
звіти депутатів перед ними квітень 1997
Штатний розпис робітників Ради 1994 
на 1994 рік 
Річний звіт по виконання 1994
бюджету за 1994 рік

1995 рік

473 Протоколи третьої сесій другого 31 травня 1995
скликання

474 Протоколи четвертої сесій 26 вересня 1995
другого скликання

475 Протокол засідання 20 січня 1995
виконкому, рішення №№ 1-17

476 Протокол засідання 16 лютого 1995
виконкому, рішення №№ 18-30

477

478

479

480

482

483

484

485

487

486

Протокол засідання 23 березня 1995
виконкому, рішення №№ 31-49
Протокол засідання 12 травня 1995
виконкому, рішення №№ 50-64
Протокол засідання 31 травня 1995
виконкому, рішення №№ 65-78
Протокол засідання 29 червня 1995
виконкому, рішення №№ 79-94
Протокол засідання 03 серпня 1995
виконкому, рішення №№ 95-105
Протокол засідання 26 вересня 1995
виконкому, рішення №№ 106-115
Протокол № 9 засідання 
виконкому, рішення №№ 116-123
Протокол № 10 засідання 
виконкому, рішення №№ 124-127
Протокол № 11 засідання 
виконкому, рішення №№ 128-139
Штатний розпис робітників Ради 
на 1995 рік____________________

звіт поРічний 
бюджету за 1995 рік

виконання

19 жовтня 1995

21 листопада 
1995
22 грудня 1995

1995

1995

Документи за даний рік дивись у 
розділі опису за 1994 рік справи 
№№8, 9, 10, 11, 12



488

489

490

492

494

495

496

497

498

499

__________ 1996
Протоколи п'ятої сесій другого
скликання______________________
Протоколи шостої сесій другого 
скликання 
Протокол № 1 засідання 
виконкому, рішення №№ 1-9 
Протокол № 2 засідання 
виконкому, рішення №№ 10-19 
Протокол № 3 засідання 
виконкому, рішення №№ 20-31

засіданняПротокол 
виконкому, рішення №№ 32-52

засіданняПротокол 
виконкому, рішення №№ 52-61

засіданняПротокол 
виконкому, рішення №№ 62-80

засіданняПротокол 
виконкому, рішення №№ 81-93

засіданняПротокол 
виконкому, рішення №№ 94-108
Протокол № 9 засідання 
виконкому, рішення №№ 109-132
Протокол № 10 засідання 
виконкому, рішення №№ 133-146

18 квітня 1996

16 травня

18 січня 1996

16 лютого 1996

22 травня 1996

18 квітня 1996

16 травня 1996

20 червня 1996

22 липня 1996

20 серпня 1996

17 жовтня 1996

листопада
1996

500

502

504

Протокол № 11 засідання 
виконкому, рішення №№ 147-157

19 грудня 1996

Документи комісії зі справ
неповнолітніх

01 грудня 1996 
22 травня 1997

Затверджений бюджет селищної 
ради на 1996 рік________________

1996

ЗВІТ поРічний 
бюджету за 1996 рік

виконання 1996

Документи за даний рік дивись у
розділі опису за 1994 рік справи 
№ № 8, 9, 10, 11, 12

1997 рік
Протоколи сьомої сесій другого 05 березня 1997
скликання
Протоколи восьмої сесій другого 09 липня 1997
скликання



І 
48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

2 
506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

520

519

518

З
Протоколи дев'ятої сесій другого 06 серпня 1997
скликання 
Протокол засідання 14 січня 1997
виконкому, рішення №№ 1-16
Протокол засідання 21 лютого 1997
виконкому, рішення №№ 17-29
Протокол засідання 20 березня 1997
виконкому, рішення №№ 30-41
Протокол засідання 08 квітня 1997
виконкому, рішення №№ 42-51
Протокол засідання 22 травня 1997
виконкому, рішення №№ 52-75
Протокол засідання 19 червня 1997
виконкому, рішення №№ 62-80
Протокол засідання 21 серпня 1997
виконкому, рішення №№ 81-93
Протокол засідання 18 вересня 1997
виконкому, рішення №№ 94-108
Протокол засідання 21 жовтня 1997
виконкому, рішення №№ 109-132 
Протокол засідання листопада
виконкому, рішення №№ 133-146 [ 1997 
Протокол засідання 24 грудня 1997
виконкому, рішення №№ 147-157 
Затверджений бюджет ради на 1997 
1997 рік
Кошторис видатків та штатний 1997 

озпис на 1997 оік____
виконання 1997звіт поРічний

бюджету за 1997 рік 
Документи за даний рік дивись у 
розділі опису за 1994 рік справи 
№ № 8, 9 , 10, 11, 12

63

64

65

66

521

522

523

524

1998
Протокол десятої сесії другого 29 січня 1998 - 
скликання
Протокол одинадцятої сесії 27 лютого 1998 

гого скликання
Протокол першої сесії третього 09 квітня 1998
скликання
Протокол другої сесії третього 09 червня 1998
скликання



526

527

528

529

530

532

533

534

536

537

538

539

540

542

Протокол третьої сесії третього 20 жовтня 1998
скликання 
Протокол засідання І 19 січня 1998 -
виконкому, рішення №№ 1-11
Протокол засідання 25 лютого 1998
виконкому, рішення №№ 12-28
Протокол засідання 17 квітня 1998
виконкому, рішення №№ 29-44
Протокол засідання 27 травня 1998
виконкому, рішення №№ 45-60
Протокол засідання 30 червня 1998
виконкому, рішення №№ 61-77
Протокол засідання 03 вересня 1998
виконкому, рішення №№ 78-109
Протокол засідання 22 вересня 1998
виконкому, рішення №№ 110-125
Протокол засідання 14 жовтня 1998
виконкому, рішення №№ 126-134 
Протокол засідання листопада
виконкому, рішення №№ 135-149 | 1998 
Протокол засідання | 18 грудня 1998 
виконкому, рішення №№ 150-167 
Протоколи постійно-діючої І 09 червня 1998
комісії з питань планування, 19 липня 2001
бюджету та фінансів
Документи

• •••

КОМІСІЇ

законності 
порядк; 
Документи

по
та

постійно-діючої 09 червня 1998 
дотримування | 19 липня 2001 
громадського

постійно-діючої 09 червня 1998
• • ••комісії зі справ молоди, народної 19 липня 2001

освіти, культури, охорони
здоров я
Документи постійно-діючої І 09 червня 1998 
комісії з питань регламенту 25 травня 2000

# #депутатської діяльності, етики, 
гласності._______
Протоколи зборів виборців та | 29 березня 1998 
звіти депутатів перед ними.
Журнал 
виконкому

27 лютого 2001
• ••реєстрації рішень | ЗО червня 1998

20 грудня 2001
Затверджений бюджет ради на | 1998 
1998 оік



544

542а

546

547

Кошторис видатків на 1998 рік 1998

Штатний розпис робітників 1998
• •селищної ради та централізованої

бухгалтерії____________________
Річний звіт по виконання 1998
бюджету за 1998 рік
Протоколи окружної виборчої ЗО березня 1998
комісії про результати виборів
Протоколи дільничний комісій | ЗО грудня 1998 
про результати голосування та 
виборів________________________

1999 рік
Протокол * фчетвертої сесії 31 березня 1999
третього скликання

548 Протокол п'ятої сесії третього 09 червня 1999
скликання

549 Протокол шостої сесії третього 07 вересня 1999
скликання

550 Протокол сьомої сесії третього 21 грудня 1999
скликання

552

553

554

Протокол засідання 21 січня 1999
виконкому, рішення №№ 1-13
Протокол засідання 18 лютого 1999
виконкому, рішення №№ 14-30
Протокол засідання 18 березня 1999
виконкому, рішення №№ 31 -44
Протокол засідання 15 квітня 1999
виконкому, рішення №№ 45-62
Протокол засідання 20 травня 1999
виконкому, рішення №№ 63-85
Протокол 
виконкому,

засідання 
ішення №№ 86-97

18 червня 1999

100 557 Протокол
виконкому,

101 558 Протокол 
1 виконкому,

засідання 15 липня 1999
ішення №№ 98-106

засідання 20 серпня 1999
ішення №№ 107-123

Протокол засідання 16 вересня 1999
виконкому, рішення №№ 124-138
Протокол засідання 21 жовтня 1999
виконкому, рішення №№ 139-158



104
1

105

2 
561

562

566

З 4
Протокол № 11
виконкому, рішення №№ 159-175 
Протокол № 12 засідання 
виконкому, рішення №№ 176-195 
Затверджений бюджет ради на 1999
1999 рік_________________
Кошторис видатків на 1999 рік 1999

5 6
засідання 19 листопада 42

1999
16 грудня 1999 І 48

4

565

564

Штатний розпис робітників 1999
»  »селищної ради та централізованої 

бухгалтерії на 1999 рік__________
звіт поРічний 

бюджету за 1999 рік
виконання 1999

Документи за даний рік дивись у 
розділі опису за 1998 рік справи 
№№ 78, 79, 80,81,82, 83

2000 рік

Протокол восьмої сесії третього 28 лютого 2000
скликання
Протокол дев'ятої сесії третього 26 травня 2000
скликання

569 Протокол десятої сесії третього 04 серпня 2000
скликання

570

572

574

Протокол одинадцятої сесії 
третього скликання____________

16 листопада І 14 
2000

Протокол засідання 25 січня 2000
виконкому, рішення №№ 1-15
Протокол 
виконком 
Протокол 
виконком 
Протокол 
виконкому
Протокол 
виконком 
Протокол 
виконкому
Протокол 
виконкому
Протокол 
виконкому.

засідання 
ішення №№ 16-37

засідання 
ішення №№ 38-49

засідання 
ішення №№ 50-68

засідання 
ішення №№ 69-84

засідання 
ішення №№ 85-103

засідання 
ішення №№ 104-126

засідання 
ішення №№ 127-141

17 лютого 2000

16 березня 2000

20 квітня 2000

23 травня 2000

15 червня 2000

20 липня 2000

17 січня 2000



1 2 3 4 5 6
122 579 Протокол № 9 засідання 

виконкому, рішення №№ 142-162
22 вересня 2000 56

123 580 Протокол № 10 засідання 
виконкому, рішення №№ 163-187

20 жовтня 2000 54

124 581 Протокол № 11 засідання 
виконкому, рішення №№ 188-202

16 листопада 
2000

41

125 582 Протокол № 12 засідання 
виконкому, рішення №№ 203-225

18 грудня 2000 85

126 583 Затверджений бюджет ради на 
2000 рік

2000 5

127 586 Кошторис видатків на 2000 рік 2000 40

128 585 Штатний розпис робітників 
селищної ради та централізованої 
бухгалтерії на 2000 рік

2000 3

129 584 Річний звіт по виконання 
бюджету за 2000 рік

2000 32

Документи за даний рік дивись у 
розділі опису за 1998 рік справи 
№№78, 79, 80,81,82, 83

2001 рік

130 587 Протокол дванадцятої сесії 
третього скликання

27 лютого 2001 67

131 588 Протокол тринадцятої сесії 
третього скликання

17 травня 2001 19

132 589 Протокол чотирнадцятої сесії 
третього скликання

19 червня 2001 14

133 590 Протокол п'ятнадцятої сесії 
третього скликання

18 жовтня 2001 9

134 591 Протокол № 1 засідання 
виконкому, рішення №№ 1-18

18 січня 2001 38

135 592 Протокол № 2 засідання 
виконкому, рішення №№ 19-42

15 лютого 2001 59

136 593 Протокол № 3 засідання 
виконкому, рішення №№ 43-54

15 березня 2001 27

137 594 Протокол № 4 засідання 
виконкому, рішення №№ 55-83

19 квітня 2001 60

138 595 Протокол № 5 засідання 
виконкому, рішення №№ 83-103

17 травня 2001 71

139 596 Протокол № 6 засідання 
виконкому, рішення №№ 104-118

21 червня 2001 53



1
140

141

142

143

2
597

598

599

600

144 601

145 602

146 603

147 607

З
Протокол № 7 засідання
виконкому, рішення №№ 119-137
Протокол № 8 засідання
виконкому, рішення №№ 138-157
Протокол № 9 засідання
виконкому, рішення №№ 158-176
Протокол № 10 засідання 
виконкому, рішення №№ 177-191
Протокол № 11 засідання
виконкому, рішення №№ 192-215
Протокол № 12 засідання
виконкому, рішення №№ 216-237
Затверджений бюджет ради на 
2001 рік______________________
Кошторис видатків на 2001 рік

4
19 липня 2001

18 серпня 2001

20 вересня 2001

18 жовтня 2001

15 листопада 
2001
20 грудня 2001

2001

2001

_5
48

6

40

59

41

53

38

6

68

148 606

149 604

Штатний розпис робітників 2001 26
•  •селищної ради та централізованої 

бухгалтерії на 2001 рік__________
звіт поРічний 

бюджету за 2001 рік
виконання 2001 25

Документи за даний рік дивись у 
розділі опису за 1998 рік справи 
№ № 78,79,80, 82,83

2002 рік

150 608

151 609

152 610

153 611

154 612

155 613

156 614

Протокол 
третього скликання

•••сімнадцятої сесії 04 лютого 2002 19

Протокол вісімнадцятої сесії 
третього скликання_____________ 14 лютого 2002 4

Протокол першої сесії
четвертого скликання 18 квітня 2002 80

Протокол другої сесії четвертого
скликання 25 липня 2002 75

Протокол третьої • ••сесії
четвертого скликання 17 жовтня 2002 37

Протокол • #Фчетвертої сесії
четвертого скликання 09 грудня 2002 28

Протокол № 01 засідання
виконавчого комітету рішення
№№ 1-13 17 січня 2002 23



1

157

158

159

160

161

2

615

616

617

618

619

З

Протокол № 02 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 14-28
Протокол № 03 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 29-42
Протокол № 04 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 43-55
Протокол № 05 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 56-79
Протокол № 06 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 80-95

4 5 6

22 лютого 2002 360

21 березня 2002 9

18 квітня 2002 66

16 травня 2002 62

20 червня 2002 53

162 620
Протокол № 07 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 96-111

18 липня 2002 61

163 621
Протокол № 08 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 112-125

15 серпня 2002 36

164 622
Протокол № 09 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 126-145

12 вересня 2002 55

165 623
Протокол № 10 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 146-159

17 жовтня 2002 46

166 624
Протокол № 11 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 160-173

21 листопада 
2002 32

167

168

169

170

625

626

627

628

Протокол № 12 засідання
виконавчого комітету, рішення 
№№ 174-184__________________
Журнал реєстрації рішень сесій за 
2002-2005 роки

Журнал • ••реєстрації рішень
виконавчого комітету за 2002- 
2005 поки
Документи постійно-діючої

• • ••комісії з питань планування та 
бюджету

19 грудня 2002 22

18 квітня 2002 
23 грудня 2005 19

17 січня 2002- 
08 грудня 2005 49

18 квітня 2002 
26 січня 2005 123



629

630

Документи
« •

•  •  »

КОМІСІЇ

П0СТ1ИН0-Д1ЮЧ01

питань законності, 
охороні суспільного порядку та 
благоустрою
Документи П0СТ1ИН0-Д1ЮЧ01

•  +комісії зі справ молоди, народної
освіти, 
здоров'я 
Документи

культури, охорони

♦ •

П0СТ1ИН0-Д1ЮЧ01
• ••

КОМІСІЇ з питань регламенту
депутатської діяльності, етики ,
гласності

04 квітня 2002 
23 грудня 2005

04 квітня 2002 
19 липня 2005

04 квітня 2002 
26 січня 2006

632

634

Протоколи зборів виборців та 
звіти депутатів перед ними._____

3 1 березня 2002 
26 березня 2006

Кошторис видатків на 2002 рік 2002

636

637

Штатний розпис робітників 
селищної ради та централізованої 
бухгалтерії на 2002 рік_________

2002

звіт поРічний 
бюджету за 2002 рік

виконання 2002

Документи територіальної
виборчої комісії (протоколи 
головування та 
виборів), том 1______

результатів
05 січня 2002 
31 березня 2002

Те саме, том 2. 05 січня 2002 
31 березня 2002

2003 рік

638

640

Протокол п'ятої сесії четвертого
скликання
Протокол шостої сесії четвертого
скликання
Протокол сьомої сесії четвертого 
скликання 
Протокол восьмої сесії
четвертого скликання
Протокол дев ятої • ••сесії
четвертого скликання
Протокол десятої сесії

четвертого скликання

5 лютого 2003
5 9

25 квітня 2003 37

17 липня 2003 52

16 вересня 2003
3 1

28 жовтня 2003 96

17 грудня 2003 42



658

202 660

Штатний розпис робітників

з основної діяльності за дании рік 
р дивись у розділі опису № 1- Ос 
за 2003 рік справа № 137

2003

селищної ради та централізованої | 2003 
бухгалтерії
Річний фінансовий звіт про 
виконання бюджету за 2003 рік 
Документи за даний рік дивись у 
розділі опису за 2002 році справи 
№№ 169,170,171,172,173,174

Розпорядження голови сільради

2004 рік

203
Протокол дванадцятої сесії

* *

СІЛЬСЬКОЇ

скликання
ради четвертого 20 лютого 2004

204 662
Протокол тринадцятої •  +•сесії
СІЛЬСЬКОЇ

скликання
ради четвертого 26 лютого 2004

205
Протокол чотирнадцятої сесії
СІЛЬСЬКОЇ

скликання
ради четвертого 27 травня 2004

206 664

207

208 666

210

669

Протокол п'ятнадцятої сесії
•  »

СІЛЬСЬКОЇ

скликання
ради четвертого 22 липня 2004

Протокол шістнадцятої сесії
•  »

СІЛЬСЬКОЇ

скликання 
Протокол

ради четвертого 12 серпня 2004

сімнадцятої • ••сесії
»#сільської

скликання
ради четвертого листопада

2004

Протокол вісімнадцятої сесії
ради четвертого 22 грудня 2004

засідання

сільської 
скликання 
Протокол
виконавчого комітету, рішення | 16 січня 2004 
№№01- 13
Протокол № 02 засідання
виконавчого комітету, рішення | 26 лютого 2004 
№№ 14-31



2

212 670

213 671

672

673

674

З

Протокол № 03 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 32-42
Протокол

о£ засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 43-54
Протокол № 05 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 55-67
Протокол № 06 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 68-79
Протокол № 07 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 80-85

4 5 6

18 березня 2004 27

15 квітня 2004 24

01 червня 2004 74

22 червня 2004 42

14 липня 2004 27

217 675
Протокол № 08 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 86-97

19 серпня 2004 41

676
Протокол № 09 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 98-110

16 вересня 2004 54

219 677
Протокол № 10 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 111-117

21 жовтня 2004 13

220 678
Протокол № 11 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 118-131

18
2004

листопада 49

221 679

223 680

Протокол № 12 засідання
виконавчого комітету, рішення 
№№ 132-151___________________
Зведений кошторис доходів та

16 грудня 2004 90

222 681 вкії видатків на 2004 рік 2004 120

Штатний розпис робітників 
селищної ради та централізованої 
бухгалтерії

2004 21

Річний фінансовий звіт про 
224 | 682 | виконання бюджету за 2004 рік

Документи за даний рік дивись у 
розділі опису за 2002 році справи
№ №  169,170,171,172,173,174

2004 99



225

226 684

227 685

228 686

229 687

230 688

Розпорядження голови сільради 
з основної діяльності за даний рік 
р дивись у розділі опису № 1- Ос 
за 2003 рік справа № 137

2005 рік

Протокол дев'ятнадцятої сесії 
четвертого скликання
Протокол двадцятої сесії 
четвертого скликання
Протокол двадцять першої сесії 
четвертого скликання_________
Протокол двадцять другої сесії 
четвертого скликання________
Протокол двадцять третьої сесії 
четвертого скликання__________
Протокол двадцять четвертої
сесії четвертого скликання

20 січня 2005

07 квітня 2005

19 травня 2005

16 червня 2005

08 вересня 2005

27 жовтня 2005

689

232 690

Протокол двадцять п'ятої сесії 
четвертого скликання__________ 23 грудня 2005

засіданняПротокол 
виконавчого комітету, рішення 
№№ 01-08

20 січня 2005

234 692

694

засіданняПротокол 
виконавчого комітету, рішення
№№ 09-27

17 лютого 2005

засіданняПротокол 
виконавчого комітету, рішення
№№ 28-45

17 березня 2005

засіданняПротокол 
виконавчого комітету, рішення 
№№ 46-54

30 березня 2005

Протокол № 05 засідання 
виконавчого комітету, рішення 
№№ 55-70
Протокол № 1)6 засідання 
виконавчого комітету, рішення 
№№ 71-76
Протокол № о/ засідання 
виконавчого комітету, рішення 
№№ 77-87

21 квітня 2005

19 травня 2005

16 червня 2005



2

239 697

240 698

З

Протокол № 08 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 88-96
Протокол № 09 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 97-105

4

21 липня 2005

18 серпня 2005

5

35

30

6

241 699
Протокол № 10 засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 106-113

08 вересня 2005 22

242 700
Протокол № 11 засідання
виконавчого комітету, рішення 
№№114-130

10
2005

листопада 54

243 701
Протокол № 12 засідання
виконавчого комітету, рішення 
№№ 131-146

17 листопада
2005 55

244 702
Протокол № 13 засідання
виконавчого комітету, рішення 
№№ 147-158

08 грудня 2005 71

245 703

246 705

247 704

248 706

249

Розпорядження голови ради з
# +основної діяльності

01 липня 2005 
30 грудня 2005 38

Зведений кошторис доходів та 
вкі 1 видатків на 2004 рік________ 2005 143

Штатний розпис робітників
# •селищної ради та централізованої 

бухгалтерії____________________
2005 21

Річний фінансовий звіт про 
виконання бюджет 2004 2005

Здавальний опис 1994-2005

Документи за даний рік дивись у 
розділі опису за 2002 році справи № № 
169,170,171,172,173,174_______________
Розпорядження голови сільради з 
основної діяльності за даний рік р 
дивись у розділі опису № 1- Ос за 2003

ава № 137

У цей розділ опису внесено 249 (двісті сорок дев'ять ) справ з № 01 по №
249.

Начальник архівного відділу
« » . 2 0 1 1  р.

В.В .Курочка


