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НОВОСТРІЛЬЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
МІЛОВСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛА

с. Новострільцівка

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 Новострільцівської сільської

злять новий фонд, 
фондоутворювача

2005 роки.
фондоутворювач

народних депутатів Міловського району Луганської області с. 
Новострільцівка.

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 першому 
пленарному засіданні першої сесії П скликання від 15 серпня 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.

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 вибори 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (1998, зі 
змінами) визначили систему формування органів місцевого самоврядування.

У зв'язку з прийняттям цих Законів Новострільцівська сільська Рада 
народних депутатів у 1998 році отримала назву Новострільцівська сільська 
рада Міловського району Луганської області с. Новострільцівка.

Територіальний розподіл, підпорядкованість залишилися попередніми.



Новострільцівська сільська 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 Новострільцівської 
сільської Ради у 1999 році був таким: голова ради, секретар виконкому, 
головний бухгалтер, бухгалтер, інспектор ВУС, прибиральниця, сторож. Штат 
сільської ради по 2005 рік не змінювався. 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.

Попередні науково-технічні обробки документів Новострільцівської 
' сільської 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 137 справ. Документи з 
особового складу внесені до розділів опису № 1-Ос (продовження) у кількості 
60 справ за 1994-1997, 1998-2001, 2002-2005 роки. Довідковий апарат до 
документів було затверджено ЕПК Державного архіву Луганської області від 
28.05.1999 протокол № 4, від 28.09.2004 протокол № 3 та від 04.07.2007
протокол № 4.

У зв'язку зі створенням нового фонду Новострільцівської сільської ради
з 1994 року, у 2010 році проведено роботу з розділу документів фонду 
Новострільцівської сільської 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 137 справ з № 01 по № 137.

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 1998 року 
документи стосовно бюджету відкладаються в протоколах сесій. В 2002 році



протоколи засідань виконкому №№ 1-3 та рішення №№ 1-8 повторюються. Це
документи різних скликань.

Але в розділах опису відсутні такі документи: 5 сесія другого скликання;
протоколи засідань виконкому №№ 7, 10, 13 за 1996 рік, №№ 8, 10 за 1997 рік;
звіти депутатів перед виборцями другого та третього скликання; за 1994-1998
роки - штатні розписи; за 1998, 2000, 2001 роки - річні звіти; за 1994 рік -
кошторис видатків.

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 (справи №№ 150,160).

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 46 справ за 1994-2005 роки з 
№ 115 по № 161 внесені до опису № 1 -Ос (продовження). Це розрахункові 
відомості нарахування заробітної плати, розпорядження з основної діяльності 
та особового складу.

Погосподарськи книги за 1996-2005 роки у кількості 14 справ з № 168 по 
№ 181 внесені до опису № 2-Ос (продовження).

З описами з особового складу та погосподарських книг робота по
переробці не проводилася. Документи зберігаються в Новострільцівській 
сільській 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.

Новострільцівська сільська рада продовжує свою роботу.

Начальник архівного відділу 
райдержадміністрації В.В.Курочка

04.02.2011



АРХІВНИЙ ВІДДІЛ МІЛОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Мілове Міловський район Луганська область

НОВОСТРІЛЬЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МІЛОВСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

с. Новострільцівка

ФОНД № 167 

ОПИС № 1

ПОСТІЙНОГО ЗБЕРІГАННЯ

за 1994 -  2005 роки



ЕРДЖУЮ
Міловської районної

• ••ноі адміністрації

.САВЧЕНКО 
2011 р

ЕПК
уганської області

чУ *»• .  ■К  і____ ~  ^

№№ № №
справ
по
старо
му
опису

Заголовок справи /томів, частини/ Дата справи,
/томів,
частин/

Кількіст 
ь листів 
у справі 

\тому, 
частини

При
міт
ка

1 2 3 4 5 6

1994 рік
1 292 Протоколи 1-2 сесій другого 

скликання
11 липня 1994 
22 серпня 1994

5

2 293 Протоколи №№ 5-9 засідань 
виконкому, рішення 18-41.

29 серпня 1994 
27 грудня 1994

22

3 294 Протоколи постійно-діючої 
мандатної комісії

11 липня 1994 
01 липня 1997

29

4 295 Документи постійно-діючої 
планово-бюджетної комісії

11 липня 1994 
08 липня 1997

13

5 296 Заходи по виконанню наказів 
наданих депутатам другого 
скликання

1994 7

6 297 План роботи виконкому на 1994 
рік

1994 3

7 298 Затверджений бюджет сільської 
ради на 1994 рік

1994 24

8 299 Річний звіт по виконання 
бюджету за 1994 рік

1994 7

Розпорядження голови 
сільради з основної діяльності 
дивись у розділі опису № 1- ОС 
за 1990 рік справа № 92

1995 рік



1
9

10

11

12

13

14

2 
301

302

303

304

305

306

З 4

скликання 30 травня 1995
Протоколи №№ 1-12 засідань 24 січня 1995
виконкому, рішення 01-58. 11 грудня 1995
План роботи виконкому на 1995 1995

ік
Затверджений бюджет сільської | 1995 
ради на 1995 рік
Зведений кошторис доходів та | 1995 
видатків на 1995 рік
Річний звіт по виконання | 1995 
бюджету за 1995 рік
Документи за даний рік дивись 
у розділі опису за 1994 рік 
справа № 3, 4__________________

5 6

Протоколи 3-4 сесій другого 27 березня 1995 8

50

голови
• #

Розпорядження
сільради з основної діяльності 
дивись у розділі опису № 1- ОС 
за 1990 рік справа № 92________

5

24

16

9

15

16

17

18

19

20

307

308

309

310

311

312

1996 рік
Протоколи 6-8 сесій другого | 10 квітня 1996

27 вересня 1996
16

скликання
Протоколи №№ 1-6, 8-9, 11-12, 23 січня 1996 - 1 57 
14-16 засідань виконкому, | 29 грудня 1996 
рішення 1-27, 32-42, 46-50, 57- 
65.____________________________ ______________
Протоколи №№ 1-18 засідань І 17 січня 1996-

• • ♦♦адміністративної комісії 05
________1996

План роботи виконкому на 1996 | 1996 
ік

Зведений кошторис доходів та | 1996 
видатків на 1996 рік

листопада

Річний звіт по виконання І 1996 
бюджету за 1996 рік
Документи за даний рік дивись
у розділі опису за 1994 рік 
справа № 3 , 4

головиРозпорядження 
сільради з основної діяльності 
дивись у розділі опису № 1- ОС 
за 1990 рік справа № 92

34

5

16

6



314

315

316

317

___________ 1997 рік____________
Протоколи 9-14 сесій другого | 12 березня 1997

02 лютого 1998скликання
Протоколи №№ 1-7, 11-14 17 січня 1997
засідань виконкому, рішення 1 - 1 8  грудня 1997 
40, 46-49,54-74.
План роботи виконкому на 1997 | 1997 

ік
Зведений кошторис доходів та | 1997 
видатків на 1997 рік
Річний звіт по виконання І 1997 
бюджету за 1997 рік___________
Документи за даний рік дивись 

розділі опису за 1994 
справа № 3, 4_____________

головиРозпорядження 
сільради з основної діяльності 
дивись у розділі опису № 1- ОС 
за 1990 рік справа № 92_______

318
1998 рік

Протоколи
скликання

сесій третього | 09 квітня 1998 -
03 жовтня 1998

319 Протоколи №№ засідань 24 квітня 1998 -
виконкому, рішення 1-34. 17 грудня 1998

320

322

323

324

325

Протоколи
# • • #мандатної комісії

постійно-діючої | 09 квітня 1998
28 лютого 2001

Протоколи постійно-діючої 14 травня 1998
планово-бюджетної комісії 18 жовтня 2001
Протоколи
комісії

постійно-діючої 21 квітня 1998
сільського 14 серпня 2001

господарства, благоустрою та 
соціальним питанням________________
Зведений кошторис доходів та | 1998 
видатків на 1998 рік
Документи сільської виборчої 18 лютого 1998-
комісії (протоколи засідань, | 29 березня 1998 
протоколи
виборів)

по результатам

Документи дільничної виборчої І 30 січня 1998
комісії (протоколи засідань, | 29 березня 1998 
протоколи голосування)



2 ____________________________________________________3 _____________________________________________________________________________________

Документи за даний рік дивись 
у розділі опису за 1997 рік
справа № 21__________________

4 5 6

головиРозпорядження
сільради з основної діяльності 
дивись у розділі опису № 1- ОС 
за 1990 рік справа № 92_______

34 326

35 327

36 328

37 329

38 330

1999 рік
Протоколи 5-8 сесій третього 30 березня 1999 45
скликання 21 грудня 1999
Протоколи №№ 1-13 засідань 21 січня 1999 105
виконкому, рішення 1-60 16 грудня 1999
Штатний розпис робітників 1999 11
централізованої бухгалтерії,
школи, фельдшерських пунктів 
на 1999 рік___________________
Зведений кошторис доходів та | 1999 
видатків на 1999 рік___________

8

Річний звіт по виконання І 1999 
бюджету за 1999 рік___________

24

Документи за даний рік дивись 
у розділі опису за 1998 рік 
справи №№ 28 29, 30__________

голови
• •

Розпорядження
сільради з основної діяльності 
дивись у розділі опису № 1- ОС 
за 1990 рік справа № 92_______

2000 рік

39

40

41

42

331

332

333

334

Протоколи 9-12 сесій третього 28 лютого 2000 64
скликання 16

2000
листопада

Протоколи №№ 1-12 засідань І 20 січня 2000
виконкому, рішення 1-68. 18 грудня 2000
Штатний розпис робітників 12000 
централізованої бухгалтерії, 
школи, фельдшерських пунктів 
на 2000 оік
Зведений кошторис доходів та | 2000 
видатків на 2000 рік

110

31

22



Документи за даний рік дивись 
розділі опису за 1998 

справи №№ 28 29, ЗО_______
головиРозпорядження

сільради з основної діяльності 
дивись у розділі опису № 1- ОС 
за 1990 рік справа № 92________

335
2001 рік

Протоколи 13-16 сесій третього 27 лютого 2001 
скликання 18 жовтня 2001

336

337

338

Протоколи №№ 1-12 засідань 18 січня 2001
виконкому, рішення 1-74. 20 грудня 2001
Штатний розпис робітників 2001
централізованої бухгалтерії,
школи, фельдшерських пунктів 
на 2001 рік___________________
Зведений кошторис доходів та | 2001 
видатків на 2001 рік___________
Документи за даний рік дивись

розділі опису за 1998 
справи №№ 28 29, 30

головиРозпорядження 
сільради з основної діяльності 
дивись у розділі опису № 1- ОС 
за 2001 рік справа№ 150______

2002 рік

339

340

342

343

344

Протокол 17 сесії сільської ради
третього скликання
Протокол 1 сесії сільської ради
четвертого скликання_________
Протокол 2 сесії сільської ради 
четвертого скликання
Протокол 3 сесії сільської ради 
четвертого скликання
Протокол 4 сесії сільської ради
четвертого скликання

засіданняПротокол 
виконавчого комітету третього 
скликання, рішення №№ 1-2

04 січня 2002
8

24 квітня 2002
1 7

17 травня 2002 22

25 липня 2002
1 8

17 жовтня 2002
9

17 січня 2002 4



346

Протокол № 2 засідання 
виконавчого комітету третього | 19 лютого 2002 
скликання, рішення №№ 3-5

засіданняПротокол
виконавчого комітету третього | 16 березня 2002 
скликання, рішення №№ 6-8
Протокол № 1 засідання

55 347 виконавчого 
четвертого скликання,

комітету
рішення 16 травня 2002

2 4

№№ 1-18
Протокол № 2 засідання

56 348 виконавчого 
четвертого скликання,

комітету
рішення 10 червня 2002

7

№№ 19-23
Протокол № 3 засідання

5 7

349 виконавчого 
четвертого скликання,

комітету
рішення 18 липня 2002 10

№№ 23а - 27
Протокол № 4 засідання

5 8

350 виконавчого 
четвертого скликання,

комітету
рішення 15 серпня 2002

7

№№ 28-31
Протокол № 5 засідання

59 351 виконавчого 
четвертого скликання,

комітету
рішення 19 вересня 2002

7

№№ 32-40
Протокол № 6 засідання

60 352 виконавчого 
четвертого скликання,

комітету
рішення 17 жовтня 2002

1 7

№№ 41-50

354

355

Протокол
виконавчого

засідання 
комітету 21 листопада

четвертого скликання, рішення
№№ 51-53

2002

Протокол
виконавчого

засідання
комітету

четвертого скликання, рішення
№№ 54-58___________________
Документи постійної комісії з 
питань сільського господарства 
благоустрою і

19 грудня 2002

соціальних
питань

24 квітня 2002 
27 травня 2005



4

356

357

359

360

362

363

Документи постійної комісії з 24 квітня 2002
15 січня 2006питань депутатської діяльності

Документи постійної комісії з 
питань бюджету та фінансів

24 квітня 2002
березня

2006
Документи
виконкомі

КОМІСІЇ

зі
при

справ 18 серпня 2002

неповнолітніх, жінок, сім і та 
молоді 
Документи

листопада
2005

• •адміністративної
комісії при виконкомі СІЛЬСЬКОЇ

ради

6 червня 2002 
14 квітня 2005

Звіти
виборцями

депутатів перед 31 березня 2002
17 грудня 2005

Штатний розпис робітників
сільської
амбулаторії,

ради, сільської
фельдшерських 2002

пунктів, культури, дитячого 
садку
Зведений кошторис доходів та 
видатків на 2002 рік 
Річний фінансовий звіт про 
виконання бюджету за 2002 рік 
Розпорядження

2002

2002

голови
сільради з основної діяльності 
дивись у розділі опису № 1- ОС 
за 2001 рік справа № 150______

364

365

366

367

368

369

370

2003 рік
Протокол 5 сесії сільської ради 
четвертого скликання________ 5 лютого 2003

Протокол 6 сесії сільської ради
четвертого скликання________
Протокол 7 сесії сільської ради
четвертого скликання________
Протокол 8 сесії сільської ради
четвертого скликання________
Протокол 9 сесії сільської ради 
четвертого скликання__________
Протокол 10 сесії сільської ради
четвертого скликання__________
Протокол 11 сесії сільської ради 
четвертого скликання

20 березня 2003
8

25 квітня 2003
1 8

17 липня 2003 12

18 вересня 2003 13

29 жовтня 2003 23

29 грудня 2003 Н



372

374

Протокол № 1 засідання 
виконавчого комітету, рішення | 17 січня 2003
№№ 1 -4

засіданняПротокол
виконавчого комітету, рішення | 20 лютого 2003 
№№5-12

засіданняПротокол
виконавчого комітету, рішення | 20 березня 2003 
№№ 13-17

засіданняПротокол 
виконавчого комітету, рішення 
№№ 18-26

25 квітня 2003

Протокол № 5 засідання
83 375 виконавчого комітету, рішення 

№№ 27-33
16 травня 2003 13

Протокол № 6 засідання
84 376 виконавчого комітету, рішення

№№ 34-38
19 червня 2003

8

Протокол № 7 засідання
85 377 виконавчого комітету, рішення

№№ 39-46
17 липня 2003

1 2

Протокол № 8 засідання
86 378 виконавчого комітету, рішення

№№ 47-51
21 серпня 2003

9

Протокол № 9 засідання
87 379 виконавчого комітету, рішення

№№ 52-58
25 вересня 2003

1 0

Протокол № 10 засідання
88 380 виконавчого комітету, рішення

№№ 59-60
16 жовтня 2003 5

89 381
Протокол № 11 засідання 
виконавчого комітету, рішення
№№ 61 -67____________________
Протокол № 12 засідання

26 листопада 
2003 1 2

90 382 виконавчого комітету, рішення 
№№ 68-69____________________
Штатний розпис робітників 
сільської ради, сільської

18 грудня 2003 6

91 383 амбулаторії, фельдшерських 
пунктів, культури, дитячого 
садку________

2003 14

92 384 Зведений кошторис доходів та 
видатків на 2003 рік 2003 23



Річний фінансовий звіт про 
виконання бюджету за 2003
Документи за даний рік дивись 
у розділі 2002 року справи №№
63, 64, 65, 66, 67, 68
Розпорядження голови
сільради з основної діяльності 
дивись у розділі опису № 1- ОС 
за 2001 рік справа № 150

2003

2004 рік

386

387

388

389

Протокол 12 сесії сільської ради 
четвертого скликання__________

26 лютого 2004

Протокол 13 сесії сільської ради 
четвертого скликання__________ 19 травня 2004

Протокол 14 сесії сільської ради 
четвертого скликання__________ 22 вересня 2004

Протокол 15 сесії сільської ради 
четвертого скликання__________

листопада
2004

390 Протокол 6 сесії сільської ради 
четвертого скликання_________ 29 грудня 2004

засіданняПротокол 
виконавчого комітету, рішення 
№№ -07

15 січня 2004

392

394

395

396

397

Протокол № 2 засідання 
виконавчого комітету, рішення 
№№ 08-20

18 лютого 2004

засіданняПротокол 
виконавчого комітету, рішення 
№№21-28

18 березня 2004

засіданняПротокол 
виконавчого комітету, рішення
№№ 29-30

21 квітня 2004

засіданняПротокол
виконавчого комітету, рішення | 20 травня 2004
№№ 31-32

засіданняПротокол
виконавчого комітету, рішення | 17 червня 2004 
№№ 33-37

засіданняПротокол
виконавчого комітету, рішення 
№№ 38-42

15 липня 2004



398

399

400

Протокол № 8 засідання 
виконавчого комітету, рішення
№№ 43-50

засіданняПротокол 
виконавчого комітету, рішення 
№№51-54

засіданняПротокол 
виконавчого комітету, рішення
№№ 55-63

19 серпня 2004

16 вересня 2004

17 жовтня 2004

Протокол № 11 засідання 
виконавчого комітету, рішення
№№ 65-67

листопада
2004

402
засіданняПротокол 

виконавчого комітету, рішення
№№ 68-69

16 грудня 2004

403
ради,

Штатний розпис робітників 
сільської 
амбулаторії,

сільської
фельдшерських 

пунктів, культури, дитячого 
садку_________________________

2004

404 Зведений кошторис доходів та 
видатків на 2004 рік 2004

405 Річний фінансовий звіт про 
виконання бюджету за 2004 рік 2004

Документи за даний рік дивись
у розділі 2002 року справи №№
63, 64, 65, 66, 67, 68

406

407

408

409

410

Розпорядження голови 
сільради з основної діяльності 
дивись у розділі опису № 1- ОС 
за 2001 рік справа № 150_______

2005 рік
Протокол сесії сільської

ади четвертого скликання 20 січня 2005

сесії сільськоїПротокол 
ради четвертого скликання 
Протокол 19

11 березня 2005
• #сесії СІЛЬСЬКОЇ

• #

ради четвертого скликання
Протокол 20 сесії сільської 
ради четвертого скликання
Протокол 21 сесії сільської ради
четвертого скликання

19 травня 2005

14 червня 2005

21 липня 2005



сесії сільськоїПротокол 
ради четвертого скликання

412
сесії сільської

414

415

Протокол 
ади четвертого скликання 

Протокол № 1 засідання 
виконавчого комітету, рішення
№№ 1-4_____________________
Протокол № 2 засідання 
виконавчого комітету, рішення
№№ 5-7______________________
Протокол № 3 засідання 
виконавчого комітету, рішення 
№ №  8- 11

засідання
416

Протокол 
виконавчого комітету, рішення
№№ 12-17

08 вересня 2005

03 грудня 2005

20 січня 2005

20 лютого 2005

24 березня 2005

21 квітня 2005

417
Протокол № 5 засідання 
виконавчого комітету, рішення
№№ 18-25

19 травня 2005

418
Протокол № 6 засідання 
виконавчого комітету, рішення
№№ 26-30

419
Протокол № 7 засідання 
виконавчого комітету, рішення 
№№ 31

16 червня 2005

30 червня 2005

420
Протокол № 8 засідання 
виконавчого комітету, рішення 
№№ 32-36

21 липня 2005

421
Протокол № 9 засідання 
виконавчого комітету, рішення
№№ 37-39

18 серпня 2005

422
Протокол № 10 засідання 
виконавчого комітету, рішення 
№№ 40-48

вересня
2005

423
Протокол № 11 засідання 
виконавчого комітету, рішення 
№№ 49-54

25 жовтня 2005

засідання
424

Протокол 
виконавчого комітету, рішення 
№№ 55-60

листопада
2005

засідання
425

Протокол 
виконавчого комітету, рішення 
№№ 61 -63

20 грудня 2005



1

134

135

136

137

2

426

427

428

З

Штатний розпис робітників
• •

СІЛЬСЬКОЇ

амбулаторії,
ради, • •сільської

фельдшерських 
пунктів, культури, дитячого 
с а д к у ____________________
Зведений кошторис доходів та 
видатків на 2005 рік___________

4 5 6

2005

2005

Річний фінансовий звіт про 
виконання бюджету за 2005 рік
Здавальний опис за 1994-2005 
роки_________________________

2005

17

98

46

17

Документи за даний рік дивись
у розділі 2002 року справи №№
63, 64, 65, 66, 67, 68
Розпорядження голови 
сільради з основної діяльності 
дивись у розділі опису № 1- ОС 
за 2001 рік справа № 160______

У цей розділ опису внесено 137 (сто тридцять сім ) справ з № 01 по № 137

Начальник архівного відділу

« »

В.В.Курочка

2011 р


