
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 
МІЛОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

смт Мілове Міловський район Луганська область

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 1 сесії другого скликання (П скликання) документи Міловської

Ь. Л  1

О фо
фондоутворювача

2005 роки.
В 1994 році фондоутворювач мав назву Міловська районна Рада 

народних депутатів смт Мілове Міловський район Луганська область.
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, голів сільських, 
селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад. На його основі 
були проведені вибори, на яких було обрано голову районної Ради народних

п л нформація
першої сесії П скликання від 07.07.1994 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 -  фактично виконавчими 
органами самоврядування та органами виконавчої влади.

До серпня 1994 року функції виконавчого органу виконувала Міловська 
районна державна адміністрація. 2 серпня 1994 року на другому пленарному 
засіданні першої сесії районної Ради народних депутатів другого скликання. 
в і д п о в і д н о  до ст. 8 Закону України «Про формування місцевих органів влади 
та самоврядування» прийнято рішення про ліквідацію виконавчого опга.чу
влади - районної державної адміністрації та створення виконавчого комігет\-
районної Ради відповідно до ст. З Закону України «Про внесення змін та
доповнень до Закону України «Про формування місцевих органів влади та 
самоврядування».

Відповідно до Конституційного договору між Верховною Радою
України і Президентом України від 8 червня 1995 року «Про основні засади
організації і функціонування державної влади і місцевого самоврядування в
Україні на період аж до ухвалення нової Конституції України», уперше
місцеве самоврядування було закріплено як гарантоване державою" право
територіальних колективів ;ромад та обраних ними органів самостійно
вирішувати питання місцевого життя. Тобто за основу місцевого
самоврядування було взято територіальний колектив (нинішня територіальна 
громада).



Відповідно до Указу Президента України від 24 липня 1995 року № 
640/95 «Про обласні, Київської і Севастопольської міських, районних, 
районних в містах Києві і Севастополі державних адміністраціях», у зв'язку з 
утворенням районної державної адміністрації, як органу державної виконавчої 
влади в районі і правонаступника виконавчого комітету районної Ради 
народних депутатів щодо його зобов'язань, прав і обов'язків районна Рада 
рішенням шостої сесії 2 скликання від 19 вересня 1995 року ухвалила 
рішення про припинення діяльності виконавчого комітету та делегуваїа 
частину повноважень районній державної адміністрації.

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 Міловська районна Рада народних 
депутатів у 1998 році отримала назву Міловська районна рада смт Мілове 
Міловського району Луганської області.

Територіальний розподіл, підпорядкованість залишилися попередніми.
Міловська районна Рада народних депутатів є органом місцевого 

самоврядування, який представляє загальні інтереси територіальних громад 
селиша та сіл району в межах повноважень, визначених Конституцією 
України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими 
законами, а також повноважень, переданих йому селищною та сільськими 
радами.

Діяльність ради грунтується 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.

На першій сесії (02.08.1994 р) створено секретаріат районної Ради 
народних депутатів. Затверджена структура та чисельна кількість працівників:
- керівник секретаріату;
- організаційний відділ -  завідуючий та 4 інструктора;



- загальним відділ -  завідуючий, інструктор з контролю 
інструктор по роботі зі зверненнями громадян;
- юридичний відділ -  головний юрист, відповідальний

відповідальний
- інструктор по обслуговуванню постійних комісій та депутатів Ради
- фінансово-господарський відділ -  головний бухгалтер.

Загальна кількість штатних робітників складала 14 одиниць.
На 01.01 1995 року структура райради була така:

Голова районної Ради , заступник голови Ради, 4 заступники голови
виконкому, керівник секретаріату;
секретаріат: організаційний відділ -  завідуючий, 3 інструктори; - загальний
відділ спеціаліст

спеціаліст
бухгалтер

спеціаліст
роботі з ветеранами, секретар керівника, секретар-друкарка, 2 сторожа - 
двірника, 2 прибиральниці, 3 водія.
самостійні відділи та управління, які фінансуються через бухгалтерію Ради:

відділ прогнозування - головний спеціаліст, головний спеціаліст по
•  *  і /  V /приватизації, спеціаліст; - раионнии архітектор, агростроиконтроль;

о комітетураионнии архів -завідуюча; - голова раиспорткомітету; - голова 
справам молоді; - інспектор технагляду; - ветеринарний лікар.

Загальна кількість штатних робітників складала 41 одиницю.
В документах районної ради за 1996-1997 роки відомостей про 

структуру та штати немає.
На 15.04.1998 року виконавчий апарат Міловської районної Ради мав 9 

штатних робітників і структура була така:
-голова районної Ради; заступник голови; радник голови з питань організації 
забезпечення діяльності Ради, постійних комісій, депутатів; радник з питань 
юридичного забезпечення; радник по зв'язкам з територіальними громадами, 
райдержадміністрацією; радник по забезпеченню повноважень Ради по
управлінню об'єктами суспільної власності територіальних громад; спеціаліста
з питань звернень громадян та діловодства; секретаря-друкарки;
водія.

На другій сесії райради четвертого скликання (від ЗО квітня 2002р) 
утворено Президію районної ради, затверджено регламент роботи райради, 
положення про постійно-діючи комісії. Створено постійно - діючі комісії:

•  *  • •комісію з питань депутатської діяльності, етики і гласності; комісію з питань
освіти, охорони здоров я, культури, молоді 1 спорту; комісію з питань

комунальної
ресурсів; комісію з питань агропромислового комплексу і земельних відносин.

Попередня науково-технічна обробка документів Міловської районної 
ради проводилася в 2000, 2003 та 2006 роках. Документи постійного терміну 
зберігання були внесені до розділів опису № 1 (продовження) за 1994-1998,



1998-2002 та 2002-2005 роки у кількості 170 справ. Документи з особового 
складу внесені до розділів опису № 1 -Ос (продовження) у кількості 16 справ за
1994-1997, 1998-2002, 2003-2005 роки. Довідковий апарат до документів було 
затверджено ЕПК Державного архіву Луганської області від 31 .08.2000 
протокол № 8, від 28.03.203 протокол № 11 та від 20.09.2006 протокол № 6.

У зв'язку зі створенням нового фонду Міловської районної Ради у 
першому кварталі 2010 року проведено роботу по розділу документів фонду 
Міловської районної 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 165 справи з № 01 по № 165.
До опису № 1 включено: протоколи сесій райради, протоколи засідань 
виконкому, розпорядження голови райради, протоколи постійно-діючих 
комісій та комісій при виконкомі, журнали реєстрації рішень виконкому та 
розпоряджень, штатні розписи, кошториси видатків, річні звіти, протоколи 
нарад та семінарів.

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

Документи постійного зберігання районної Ради народних депутатів 
знаходяться на зберіганні в архівному відділі райдержадміністрації.

Документи з особового складу у кількості 16 справ за 1994 - 2005 роки 
внесені до опису № 1-Ос (продовження). Це розпорядження голови районної 
Ради та особові рахунки працівників.
З цим описом робота по переробці не проводилася. Документи за 1994-1998 
роки зберігаються в Міловській районній державній адміністрації, а за 1999- 
2005 року в районній раді. Нумерацію справ в опису справ з особового складу 
за 1999-2005 роки розпочато з першого номера.

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 районній Раді немає.

Міловська районна Рада продовжує свою роботу.

Начальник архівного відділу 
райдержадміністрації

18.05.2010

В.В.Курочка



АРХІВНИЙ ВІДДІЛ МІЛОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Мілове Міловський район Луганська область

МІЛОВСЬКА РАЙОННА РАДА
0

\

ФОНД №___

ОПИС № 1

ПОСТІЙНОГО ЗБЕРІГАННЯ

за 1994 - 2005 роки



у ганської області

ювок справи /томів, частини/ Дата справи,
/томів,
частин/

Кількість 
листів у 
справі 
•тому, 
частини

і ь П рі
9 ка

1994 рік

і Протокол першої сесії райради 07 липня 1994 - і 36
| другого скликання 02 серпня 1994

1001 Протокол другої сесії райради 23 серпня 1994 і 16 
другого скликання_____

1002 Протокол третьої сесії райради | 22 грудня 1994
другого скликання

^52

І 003

І

____________ І

Протокол 
виконкому 
Лгу№> 0 1 - 1 6

№ 1 засідання
раиради, рішення

15 серпня 1994 З  / ~т

1004 Протокол
виконкому

і 7-24

№ засідання 02 вересня • 32
райради, рішення | 1994

1005 Протокол
виконкому
№№ 25-35

№ З засідання вересня
раиради, рішення

1006 І Протокол № 4 засідання

1007

виконкому
№№ 36-45

раиради, рішення

Протокол № 5 засідання 05 жовтня 1994
виконкому 
№№ 46-47

раиради, рішення

1008 Протокол
виконкому
ХоЛго 48-58

№ 6 засідання | 20 жовтня 1994 ; 70



1
10

11

2
1009

З 4 5

Протокол № 7 засідання 15 листопада 50
виконкому райради, рішення 1994

1010
№№ 59-75
Протокол № 8 засідання І 20 грудня 1994 111
виконкому раиради, рішення
№№ 76-95

12

13

1012

1013

1 Розпорядження №№ 01 -102 
голови райради з основної
діяльності, том 1______________

1 Розпорядження №№ 103 - 168 
голови райради з основної 
діяльності, том 2

11 липня 1994- 
30 вересня 
1994__________
3 жовтня 1994- 
30 грудня 1994

184
1 •

1
1 1 1 *

N 46 '
і

14 1015 1 Документи постійно-діючої 
комісії з питань планування, 

| бюджету та фінансів

23 серпня 1994 
18 лютого 1997

45

1

1

15 1016 Документи постійно-діючої
мандатної комісії, з питань
депутатської діяльності та 

1 ♦

етики

23 серпня 1994 
30липня1997

45
ф

1

1 6

1017 І Протоколи №№ 1-2 комісії з 
питань неповнолітніх

25 жовтня 1994 
22 грудня 1994

22

17 1018 Протоколи засідань 
адміністративної комісії

30 вересня 
1994
28 грудня 1994

115
•

ш

1

1
18

19

20

21

22

1018а | Документи по встановленню 04 лютого 1994 | 235
прав реабілітованих (Саранча, 15 травня 1996
Половинко, Козирєвський,
Іващенко, Бережна, Ладигіна, 
Вербицька, Подберьозовська)

1018 6 | Документи по встановленню
прав реабілітованих (Сипченко,

1019

1020

Чернишов, 
Великоцька) 
Журнал 
виконком 
Журнал

Левченко,

реєстрації рішень

реєстрації
розпоряджень голови райради з

1021
основної діяльності_____
Річний звіт про виконання 
кошторису видатків 
утримання 
1994 пік

на
апарату ради за

01 липня 1994 І 67 
15 лютого 1995

15 серпня 1994 І 19 
03 серпня 1995 
11 липня 1994 | 26 
15 серпня 1995

1994 2



1995 рік

1025 Протокол
•  • •  • І

четвертої сесії березня
райради другого скликання 1995

1026 Протокол п'ятої сесії райради 26 травня 1995
гого скликання

1027 Протокол шостої сесії райради вересня
гого скликання 1995

1028 Протокол
и

1029

виконкому раиради
№№ 96-15
Протокол 
виконкому райради
№№ 16-29

засідання | 17 січня 1995 
рішення

засідання | 21 лютого 1995 
рішення

І

28 1030 Протокол
виконкому
№№ 30-39

№ 3
райради,

засідання
рішення

21 березня
1995

38 •

29 1031 Протокол № 4 засідання 18 квітня 1995 98
виконкому райради, рішення
№№ 40-60 1

30 1032 Протокол № 5 засідання 23 травня 1995 86
і

виконкому райради, рішення І

№№61-84
1033 Протокол засідання 20 червня 1995

виконкому райради, рішення
№№85-101

1034 Протокол засідання 18 липня 1995

1035

1036

виконкому райради, рішення
№№ 102-110___________
Розпорядження №№ 01-61 
голови райради з основної 
діяльності, том 1_____________________
Розпорядження №№ 62- 144/2 | 07 квітня 1995- 
голови

02 січня 1995-
березня 

1995

раиради 
діяльності, том 2

з основної 15 серпня 1995

1037 Документи постійно-діючої
•  •  • •

березня
комісії з питань сільського 1995
господарства та земельних 30 липня 1997

сів
1042 а | Документи по встановленню 25 січня 1995

пРав реабілітованих | 31 липня 1996
(Мірошник, Нечай, Гребенік,
Кулікова, Рубан)



1038 Протоколи №№ 3-9 комісії 
питань неповнолітніх

16 січня 1995-
листопада

1995
1039

1041

1040

1042

Документи семінарів -  нарад з 24 січня 1995- 
керівними кадрами селищної та | 13 грудня 1995 
сільських рад
Штатний розпис службовців та | 1995 
робітників районної ради на
1995 рік
Кошторис витрат на утримання | 1995 
апарату районної ради на 1995

видатків
Річний звіт про виконання 
кошторису 
утримання
1995 рік

1995
на

апарату ради за

Документи за даний рік дивись 
у розділі опису за 1994 рік 
справа №№ 14, 15, 18, 19, 20, 21

1996 рік

1043 Протокол сьомої сесії райради| 11 квітня 1996 
другого скликання

1044 Протокол восьмої сесії райради | 06 травня 1996 
другого скликання

1045

1046

1047

Протокол дев'ятої сесії райради 29 серпня 1996
гого скликання

Протокол десятої сесії райради вересня
гого скликання 1996

одинадцятої сесіїПротокол 
райради другого скликання

•  • • листопада

1047а Розпорядження №№ 1-5
1996 ______
03 квітня 1996-

голови райради з основної 31 грудня 1996
діяльності
Документи за даний рік дивись 

розділі опису за 1994 
справа №№ 14,15,18
та у розділі опису за 1995 рік 
справи №№35,36



_1_

37

38

39

40

41

2
1038

З 4 __5
37Протоколи №№ 3-9 комісії з | 16 січня 1995-

27 листопада
1995

питань неповнолітніх

1039

1041

1040

1042

Документи семінарів -  нарад з 24 січня 1995- 
керівними кадрами селищної та | 13 грудня 1995 
сільських рад__________________

24

Штатний розпис службовців та | 1995 
робітників районної ради на 
1995 рік_______________________
Кошторис витрат на утримання | 1995 
апарату районної ради на 1995 
рік___________________________

видатків
Річний звіт про виконання 
кошторису 
утримання
1995 рік_____

1995
на

апарату ради за

Документи за даний рік дивись 
у розділі опису за 1994 рік 
справа №№ 14, 15, 18, 19, 20, 21

13

З

З

1996 рік

42 1043 Протокол сьомої сесії райради | 11 квітня 1996 | 35 
другого скликання

43 1044 Протокол восьмої сесії райради | 06 травня 1996 
другого скликання

65

44

45

46

47

1045

1046

1047

Протокол дев'ятої сесії райради | 29 серпня 1996
другого скликання____________
Протокол десятої сесії райради | 20 
другого скликання____________

13

вересня 24
1996

Протокол одинадцятої сесії 01 листопада 41
райради другого скликання 

1047а І Розпорядження №№ 1-5
1996
03 квітня 1996-

голови райради з основної 31 грудня 1996
діяльності
Документи за даний рік дивись
у розділі опису за 1994 рік
справа № №  14,15,18
та у розділі опису за 1995 рік
справи №№35,36

7



2
1038

З 4
Протоколи №№ 3-9 комісії з | 16 січня 1995-

27 листопадапитань неповнолітніх
1995

37

40

41

42

43

44

45

46

47

1039

1041

1040

1042

1043

1044

1045

1046

1047

Документи семінарів -  нарад з 24 січня 1995- 
керівними кадрами селищної та | 13 грудня 1995 
сільських рад_________________

24

Штатний розпис службовців та | 1995 
робітників районної ради на

ІЗ

1995 рік
Кошторис витрат на утримання | 1995 
апарату районної ради на 1995 
рік___________________________

видатків
Річний звіт про виконання 
кошторису 
утримання
1995 рік

1995
на

апарату ради за

Документи за даний рік дивись 
у розділі опису за 1994 рік 
справа №№ 14, 15, 18, 19, 20, 21 І

і '

1996 рік

Протокол сьомої сесії райради | 11 квітня 1996 
другого скликання

г.о

Протокол восьмої сесії райради | 06 травня 1996 І 65 
другого скликання

1047а

Протокол дев'ятої сесії райради | 29 серпня 1996 
другого скликання____________
Протокол десятої сесії райради 20 вересня і 24
другого скликання 1996
Протокол одинадцятої сесії 01 листопада
райради другого скликання 1996

Н

Розпорядження №№ 1 -5
голови
діяльності

раиради з основної

Документи за даний рік дивись 
у розділі опису за 1994 рік 
справа № №  14,15,18

#  #

та у розділі опису за 1995 рік 
справи №№35,36

03 квітня 1996- 
31 грудня 1996



1
74

75

76

77

78

2
1072

З
дев ЯТОІПротокол 

(позачергової) сесії райради 
тоетього скликання

1073
•  • •

1074
райради з основної

1075

1076

Протокол засідання президії
ади______

Розпорядження №№ 01-77 
голови 
діяльності
Кошторис витрат на утримання 
апарату районної ради на 1999

ік___________________ __
Річний звіт про виконання 
кошторису

4 5
28 грудня 1999 58

27 січня 1999 28

04 січня 1999 
31 грудня 1999

145

видатків на
утримання
1999 рік.

апарату ради за

Документи за даний рік дивись 
у розділі опису за 1998 рік
справи №№ 59, 63, 64, 65, 66, 67

1999 25

1999 45

79

80

2000 рік
1077 Протокол десятої сесії райради 

третього скликання___________
09 лютого 2000 54

1078 сесіПротокол одинадцятої 
райради третього скликання 
Том 1

18 травня 2000 155

81 1079 Протокол одинадцятої сесі 
райради третього скликання 
том 2

18 травня 2000 161

82

83

84

85

86

1080 Протокол дванадцятої сесі 28 липня 2000 118
аиради третього скликання

1081 Протокол тринадцятої сесі

1082

1083

1084

раиради третього скликання
том 1_______________________
Протокол тринадцятої сесі 
райради третього скликання 
том 2_______________________
Протокол засідання президі 

ади ___________
Протоколи засідань постійно-

28 листопада 
2000

176

28 листопада 
2000

98 •

24 січня 2000 24

♦ #  ■

ДІЮЧОЇ КОМІСІЇ питань
23 лютого 2000 
22 січня 2002

бюджету та фінансування та
документи до них

86
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1

87
1 м

1085 1 Розпорядження №№ 01-113 04 січня 2000 199
£
ц

голови райради з основної 29 грудня 2000
ч

діяльності____________________ і
88 1086 1 Кошторис витрат на утримання 2000 39 1і

апарату районної ради. _____________1
%

89 1087 1 Річний звіт про виконання 2000 39 і
9

кошторису видатків на
V  
« .

%

утримання апарату ради у і И

1 Документи за даний рік дивись • І

у розділі опису за 1998 рік щ

Ґ * 'Ш Ш
у

справи №№ 59, 63, 64, 65, 66, 67
• ш  

< &

1г  Ж І  '■•І
I I I *  І

2001 рік
1 1  1 •  |  1

л

** 1 ™  
Г  ̂

4  Ї М  

♦  Н |

< н

90 1 1088 Протокол чотирнадцятої сесії 23 лютого 2001 225
• ■  V ■

" Я г

Ш1 райради третього скликання і Л В д І  

» А Л І

9 1

1089 Протокол п'ятнадцятої сесії 25 квітня 2001 177 *ІНН І« ДВнН;ТН 
• •

райради третього скликання ІІШ 
'  *

92 1090 Протокол шістнадцятої сесії 08 серпня 2001 195
+* ШОВ,

райради третього скликання 1Н
і

ї / И Й
А * Ж Я ж

93 1091 Протокол сімнадцятої сесії 3 0 листопада 167
Г Н

райради третього скликання 2001 у Д В
» * я в

щ

94 1092

95 1093

96 1094

97 1095

98 1096

Протокол вісімнадцятої сесії 26 грудня 2001 76
аиради третього скликання

Протокол засідання президії І 22 лютого 2001 І 13
ади

Розпорядження №№ 01-120 10 січня 209
голови райради з основної 25 грудня 2001
діяльності
Кошторис витрат на утримання І 2001 28
апарату районної ради.
Річний звіт про виконання 
кошторису видатків 
утримання апарату ради

2001 43
на

Документи за даний рік дивись 
у розділі опису за 1998 рік 
справи №№ 59, 63, 65, 66, 67
та у розділі опису за 2000 рік 
справа № 86

ч

» |
9
»

; \ •  •

у
І

*

, 4
: >

н
»•

>.



1 2 3
1 2002 рік

4 5

99 1097 Протокол дев'ятнадцятої сесії 
І райради третього скликання

14 січня 2002 22

100 , 1098 Протокол двадцятої 
(позачергової) сесії райради 
третього скликання, том 1

23 січня 2002 37

101 1099 Протокол двадцятої 
(позачергової) сесії райради 

| третього скликання, том 2

19 березня 
2002

О00

102 1105 Протокол першої сесії райради 
четвертого скликання

12 квітня 2002 26

103 1106 1 Протокол другої сесії райради 
четвертого скликання

30 квітня 2002 50

104 1107 1 Протокол позачергової 
третьої сесії райради 
четвертого скликання

26 червня 2002 94

105 1108 1 Протокол четвертої сесії 
райради четвертого скликання

6 серпня 2002 75

106 1109 1 Протокол п’ятої сесії райради 
четвертого скликання

30 жовтня 2002 155

107 1110 1 Протокол позачергової 
шостої сесії райради 
четвертого скликання

17 грудня 2002 73

108 1111 1 Журнал реєстрації рішень 
сесій районної ради четвертого

12 квітня 2002- 
21 грудня 2005

37

109 1100 1 Протокол засідання президії 
ради третього скликання

02 січня 2002 6

1112 Протоколи №№ 01-09 засідань 15 травня 2002
ради четвертого 3 грудня 2002

1101

президії 
скликання 
Розпорядження №№ 01-22
голови

02 січня 2002 
райради з основної І 08 квітня 2002

діяльності третього скликання
1113 Розпорядження №№ 

голови райради з основної
01-92 І 12 квітня 2002 І 250

30 грудня 2002
четвертого

1114

ДІЯЛЬНОСТІ
скликання______________ ____
Протоколи засідань постійної І 05 червня 2002 
комісії з питань бюджету і 23 березня 

інансів і документи до них. І 2006



1115

1116

1117

Протоколи засідань постійної | 05 червня 2002
березня•  • • •комісії з питань депутатської

діяльності, етики і гласності І 2006 
і документи до них
Протоколи засідань постійної І 05 червня 2002 
комісії з питань освіти, охорони | 23 березня
здоров я, культури молоді 2006
і спорту і документи до них.
Протоколи засідань постійної

•  • • •комісії з питань місцевого
•  #самоврядування, комунальної

05 червня 2002
березня 

2006
#  •власності і використання 

природних ресурсів і документи 
до них.

1118 Протоколи засідань постійної
•  • • питанькомісії 

агропромислового 
комплексу і земельних відносин 
і документи до них

05 червня 2002
березня 

2006

1 118 1 1119 1 Облікові картки депутатів 05 червня 2002 125 і
ірайонної ради, інформаційні 24 березня Р
%з

повідомлення про проведення 2006 ч.
ІУ

зборів виборців та звітування *
перед ними І<1Я

1 | | депутатів районної ради. 3•
а

1120

1103

Штатний розпис службовців 
та робітників районної ради на 
2002 рік

2002

Кошторис витрат на утримання | 2002 
апарату районної ради на 2002

1104

1102

видатків
Річний звіт про виконання 
кошторису 
утримання 
2002 рік_____

2002
на

апарату ради за

Протоколи засідань районної 17 січня 2002- 
виборчої комісії. Протоколи по | 11 квітня 2002 
результатам виборів, протоколи 
підрахунку голосів.
Документи за даний рік дивись

розділі опису за 1998
справи №№ 59, 63, 65, 67
та у розділі опису за 2000 рік 
справа № 86

*



1  1 2

3 4 5
2003 рік

123 1121 Протокол сьомої сесії райради 1 31 січня 2003 
четвертого скликання |

196

124

125

126

127

128

129

130

131

1122 Протокол восьмої позачергової 27 березня 61
•  • •сесії раиради четвертого 

скликання
2003

1123 Протокол дев’ятої позачергової 22 квітня 2003 66
•  • •сесії раиради четвертого

скликання
1124 Протокол десятої сесії райради | 26 червня 2003 

четвертого скликання_________
1125 Протокол одинадцятої сесії | 28 серпня 2003 

райради четвертого скликання
1126 Протокол дванадцятої сесії | 23 жовтня 2003 

райради четвертого скликання
1127 Протокол тринадцятої сесії | 25 грудня 2003 

райради четвертого скликання

58

118

76

72

1128 Протоколи №№10-20 засідань
президії раиради

12 січня 
21 грудня 2003

24

1129 Розпорядження №№ 01-122 4 січня 2003 230
голови райради з основної 31 грудня 2003
діяльності

132

133

134

1129 а Журнал реєстрації 4 січня 2003 13
розпоряджень голови райради з 31 грудня 2003

•  •основної діяльності
1130 Штатний розпис службовців та | 2003 

робітників районної ради на 
2003 рік_____________________

5

1131 Кошторис витрат на утримання | 2003 
апарату районної ради на 2003 
рік

60

1 135 1 1132 1 Річний звіт про виконання і 2003 72
. *  

•_е 

>  
N

кошторису видатків на 4
утримання апарату ради за •  і

в

2003 рік К
Н -

Документи за цей рік дивись
#  ♦ затакож в розділі опису 

2002 рік №№ 108, 113, 114, 
115, 116, 117, 118.

А

і
І



_1___

136

2 1 

1133

___________________________________________________________________________________________3________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2004 рік

Протокол чотирнадцятої сесії 
райради четвертого скликання 
райради ____

4________

19 лютого 2004

5

112

137 1134 І Протокол п'ятнадцятої сесії 
райради четвертого скликання 

І райради

20 травня 2004 |85

138 1135 Протокол шістнадцятої 
позачергової сесії райради 
четвертого скликання 

| райради

15 червня 2004 32

139 1136 Протокол сімнадцятої сесії 
райради четвертого скликання 

| райради

27 липня 2004 87

140 1137 Протокол вісімнадцятої 
позачергової сесії райради 
четвертого скликання 
райради

28 вересня
2004

34

141 1138 Протокол дев'ятнадцятої сесії 
райради четвертого скликання 
райради (0  10-00 годині)

26 листопада
2004

87

142 1139 Протокол двадцятої сесії 
райради четвертого скликання 
райради (О 18-00 годині)

26 листопада
2004

29

143 1140 Протокол двадцять першої сесії 
райради четвертого скликання 
райради

23 грудня 2004 36

144 1141 Протоколи №№ 21-28 засідань 
президії райради

12 лютого | 
26 листопада 
2004__________

~Ї5

145 1142 1 Розпорядження №№ 01 -92 
голови райради з основної 
діяльності, том 1

16 січня . [  
5 липня 2004

І5 6

146 1143 1 Розпорядження №№ 93-197 
голови райради з основної 
діяльності, том 2

5 липня 1 
30 грудня 2004

І9 7

147 1143а 1 Журнал реєстрації 
розпоряджень голови райради з 
основної діяльності

16 січня Г 
ЗО грудня 2004

20
іі
\

і\

148 1144 1 Штатний розпис службовців та
робітників районної ради на 

| 2004 рік

2004 ГТІ і
1
!*N



1145 Кошторис витрат на утримання 
апарату районної ради на 2004

1146 Річний звіт про виконання
кошторису 
утримання 
21004 рік

видатків 
апарату ради

Ф •

Документи з 
також в розділі опису за 
2002 рік №№ 108, 113, 114, 
115, 116, 117, 118.

2004

2004

2005 рік

1147 Протокол двадцять другої сесії 
райради четвертого скликання 
(перше пленарне засідання)

12 січня 2005

1148 Протокол двадцять другої сесії 
райради четвертого скликання 
(друге пленарне засідання)

22 лютого 2005

1149 Протокол двадцять третьої сесії 
райради четвертого 
скликання

29 квітня 2005

1150 Протокол двадцять четвертої 17 червня 2005
•  • •  • •позачергової сесії раиради 

четвертого скликання____
1151 Протокол двадцять п’ятої сесії 

четвертого скликання райради
6 вересня 2005

1152 Протокол позачергової 21 жовтня 2005
# # •  • »двадцять шостої сесії раиради 

четвертого скликання_______
1153 Протокол двадцять сьомої сесії 

райради четвертого скликання
15 грудня 2005

1154 Протокол двадцять восьмої 21 грудня 2005
# м

1155

позачергової сесії раиради
четвертого скликання_______
Протоколи №№ 29-41 засідань

•  • •президії раиради
4 січня
5 грудня 2005

1156 Розпорядження №№ 01-99
голови
діяльності

раиради з основної
4 січня 
20 грудня 2005



1
161

162

163

164

165

2
1156а

1157

1158

1159

З
Журнал реєстрації 
розпоряджень голови райради з
основної діяльності

4
4 січня
20 грудня 2005

Штатний розпис службовців та | 2005 
робітників районної ради на
2005 рік_________ _____________
Кошторис витрат на утримання | 2005 
апарату районної ради на 2005

_________________________________________________________________________________________________________________________________

видатків
Річний звіт про виконання 
кошторису 
утримання
2005 рік_____

2005
на

апарату ради за

5
11

Здавальний опис за 1994-2005 
роки_______________________
Документи за цей рік дивись

•  •також в розділі опису за
2002 рік №№ 108, 113, 114, 
115, 116, 117, 118.

22

100

65

29

У цей розділ опису внесено справ 165 /сто шістьдесят п’ять/ 
з№ 1 по №165 у тому числі: 
літерні номери: 
пропущені номери:

Начальник архівного відділу 
райдержадміністрації В.В.Курс

« » ___________ 2010 р 1
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