
ДОПОВНЕННЯ 
до історичної довідки 

управління агропромислового розвитку Міловськоі
райдержадміністрації

смт Мілове Міловський район Луганська область

Дане доповнення до історичної довідки охоплює період діяльності
фондоутворювача з 2007 року по 2018 рік включно.

Змін юридичного статусу, форми власності, правовій основі
діяльності, задачах, функціях, підпорядкованій мережі, структурі 
адміністративно-управлінського апарату фондоутворювача за цей період не 
було. З 01 жовтня 2016 року згідно розпорядження голови 
райдержадміністрації № 193 від 14 липня 2016 року управління 
агропромислового розвитку Міловської районної державної адміністрації 
було перейменовано у відділ агропромислового розвитку Міловської 
районної державної адміністрації . Загальна кількість штатних робітників 
складає 5 одиниць: начальник відділу, головний спеціаліст з питань 
бухгалтерського обліку, головний спеціаліст з питань економічного аналізу 
та розвитку сільської місцевості, головний спеціаліст з питань технічної 
політики та енергозабезпечення, провідний спеціаліст з питань врегулювання 
земельних та майнових відносин.

Описи справ та історична довідка за 1991-1997 роки затверджені ЕПК 
Державного архіву Луганської області від 22.02.2002 року протокол № 2.

Описи справ та доповнення до історичної довідки за 1998-2001 роки 
було затверджені ЕПК Державного архіву Луганської області від 
20.09.2006 протокол № 6.

Документи постійного зберігання за 1991-2006 роки зберігаються в 
архівному відділі Міловської райдержадміністрації, а з особового складу - 
у відділі.

Попередня науково-технічна обробка документів управління 
агропромислового розвитку Міловської районної державної адміністрації за 
2002-2006 роки проводилася у 2008 році. Документи постійного терміну 
зберігання були внесені до опису № 1 (продовження) у кількості 97 справ з 
№ 127 по № 223 за 2002-2006 роки. Документи з особового складу за цей 
період внесені до опису № 1-Ос (продовження) у кількості 10 справ з № 22 
по № 31. Опис № 1 схвалено, а опис № 1- Ос погоджено з ЕПК Державного 
архіву Луганської області від 22.07.2008 року протокол № 6.

При науково-технічному упорядкуванні документів за 2007-2018 роки 
було виявлено 291 справу. З них:

- постійного зберігання - 107 справ за 2007-2018 роки;
- з особового складу - 71 справа за 2007-2018 роки;
- тимчасового зберігання - 40 справ за 2007-2018 роки;
- які не мають науково-історичної цінності і втратили практичне 

значення - 73 справи.



Документи постійного зберігання внесені до опису № 1 
(продовження) за 2007 -  2018 роки в кількості 107 справ з № 224 по № 330. 
Це накази начальника управляння з основної діяльності, річний кошторис 
витрат з державного бюджету, штатний розпис та переліки змін до нього, 
Положення про управління агропромислового розвитку та зміни до нього, 
зведені річні статистичні звіти і таблиці по всім основним видам діяльності , 
річні статистичні звіти і таблиці агроформувань по всім основним видам 
діяльності, зведений план розвитку агропромислового комплексу ( форма № 
188), статистичний звіт ''Підсумки збору врожаю сільськогосподарських
культур, плодів,ягід та винограду” ( форма № 29).

Фізичний стан документів задовільний Документи оправлені у тверді
обкладинки, ушкоджень тексту не мають.

Для передачі на державне збереження в архівний відділ Міловської 
райдержадміністрації підготовлено 106 справ за 2007-2018 роки.

Документи з особового складу внесені до опису № 1 -Ос (продовження) 
за 2007-2018 роки в кількості 76 справ з № 32 по № 107. Це накази 
начальника управління з особового складу, картки особистих рахунків 
працівників відділу , індивідуальні відомості застрахованих осіб, протоколи 
засідань конкурсної комісії та особові справи звільнених працівників, звіт 
про суми нарахованої заробітної плати (персоніфікований облік).

Документи з особового складу будуть передані до відділу 
агропромислового розвитку та земельних відносин Міловської районної 
державної адміністрації Луганської області.

Документи, що не мають науково-історичної цінності та втратили 
практичне значення за 2007-2016 року внесені до Акту № 1 від 06.03.2018р. 
про виділення для знищення документів, не внесених до Національного 
архівного фонду за 2007-2016 роки у кількості 73 справи, 36 позицій.

Документи, строк зберігання яких не закінчився та документи, які 
містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому 
моніторингу внесені до опису тимчасового зберігання за 2008-2018 роки, 
будуть передані у відділ агропромислового розвитку та земельних відносин 
Міловської районної державної адміністрації Луганської області. З 01 квітня 
2018 року відділ припинить свою діяльність шляхом ліквідації юридичної 
особи згідно розпорядження голови Міловської райдержадміністрації від 
17.01.2018 року №11 та створення в структурі райдержадміністрації відділу 
агропромислового розвитку та земельних відносин Міловської районної 
державної адміністрації Луганської області.

Начальник відділу агропромисло 
розвитку Міловської 
райдержадміністрації



Управління агропромислового розвитку ЗАТВЕРДЖУЮ
Міловської районної державної
адміністрації Луганської області

Начальник відділу
вого

ікітіна

Ф О Н Д  №

О П И С  № 1 (продовження) 
справ постійного зберігання 
за 2007-2018 роки

18 року

№
з/п

Індекс
справи

Заголовок справи 
(тому, частини)

Крайні
дати

документів
справи
(тому,

частини)

Кількість 
аркушів у 

справі 
(томі, 

частині) П
ри

мі
тк

и

1 2 3 4 5 6
2007 рік 1

224 01-05 Накази №№ 1 -31 начальника 
управління з основної 
діяльності

26 січня -  
07 грудня 
2007

57

225 01-06 Журнал реєстрації наказів 
начальника управління з 
основної діяльності

26 січня -  
07 грудня 
2007

8

226 01-08 Положення про управління 
агропромислового розвитку та 
зміни до нього

2007 6

227 02-08 Річні статистичні звіти про 
чисельність, склад і рух кадрів 
управління
( ф.9- ДС.№ 10- ПІ)

2007 3

228 03-01 Зведені річні статистичні звіти 
і таблиці по всім основним 
видам діяльності

2007 8

229 03-02 Річні статистичні звіти і 
таблиці агроформувань по 
всім основним видам 
діяльності

2007 80

230 03-15 Річний кошторис витрат з 
державного бюджету

2007 34

231 03-16 Штатний розпис та перелік 
змін до нього

2007 5



232 04-01

233 05-01

234 01-05

01-06

236 02-08

237 03-01

03-02

Зведений план розвитку 
агропромислового комплексу 
(форма № 188)

Статистичний звіт 
"Підсумки збору врожаю 
сільськогосподарських 
культур, плодів,ягід та 
винограду" (

2007

2007

17

12

2008 рік
Накази №№ 1-34 начальника
управління з основної 
діяльності 
Журнал реєстрації наказів 
начальника управління з

•і •основної діяльності 
Річні статистичні звіти про 
чисельність, склад і рух кадрів 
управління
( ф.9- ДС.№ 10- ПІ)__________

03 січня -
25 грудня 
2008 
03 січня 
25 грудня 
2008 
2008

Зведені річні статистичні звіти 2008 
і таблиці по всім основним 
видам діяльності
Річні статистичні звіти і 2008
таблиці агроформувань по 
всім основним видам 
діяльності

239 03-15 Річний кошторис витрат з 
державного бюджету

2008

240 03-16 Штатний х 
змін до нього

2008

04-01

242 05-01

Зведений план розвитку 
агропромислового комплексу 
( форма № 188)

2008

Статистичний звіт "Підсумки 2008 
збору врожаю 
сільськогосподарських 
культур, плодів,ягід та 
винограду" ( форма № 29)



01-05

244 01-06

02-08

246 03-01

2009 рік

Накази №№ 1-6 начальника
• »управління з основної 

діяльності
Журнал реєстрації наказів 
начальника управління з 
основної діяльності
Річні статистичні звіти про 
чисельність, склад і рух кадрів 
управління ( ф.9- ДС.№ 10-ПІ)

Зведені річні статистичні звіти 
і таблиці по всім основним 
видам діяльності

17 січня -  
ЗО вересня
2009
17 січня -  
30 вересня
2009
2009

2009

247 03-02 Річні статистичні звіти і 
таблиці агроформувань по 
всім основним видам 
діяльності

2009

248 03-15 Річний кошторис витрат з 
державного бюджету

2009

249 03-16 Штатний розпис та переліки 2009
ЗМІН до нього

250 04-01 Зведений план розвитку 
агропромислового комплексу 
( форма № 188)

2009

05-01 Статистичний звіт "Підсумки 
збору врожаю 
сільськогосподарських 
культур, плодів,ягід та 
винограду"( форма № 29)

2009

2010

252 01-05 Накази №№ 1-10 начальника 19 січня - 16
управління з основної 03 жовтня
діяльності 2010

01-06 Журнал реєстрації наказів 17 січня - І 8
начальника управління з 30 вересня
основної діяльності 2010



02-08

03-01

03-02

257 03-16

Річні статистичні звіти про 2010 
чисельність, склад і рух кадрів 
управління ( ф.9- ДС.№ 10-ПІ)
Зведені річні статистичні звіти 2010 
і таблиці по всім основним
видам діяльності________
Річні статистичні звіти і 
таблиці агроформувань по 
всім основним видам
діяльності______________
Річний кошторис витрат з 
державного бюджету

2010

2010

258 03-16 Штатний розпис та переліки
змін до нього

2010

259 04-01 Зведений план розвитку 
агропромислового комплексу 
( форма № 188)

2010

260 05-01 Статистичний звіт "Підсумки 2010 
збору врожаю 
сільськогосподарських 
культур, плодів,ягід та 
винограду" ( форма № 29)

2011 рік

261 01-05 Накази №№ 1-11 начальника
управління з основної 
діяльності

17 лютого 24

26 грудня 
2011

262 01-06 Журнал реєстрації наказів 
начальника управління з

17 лютого 8

• • •основної діяльності 26 грудня 
2011

263 02-08 Річні статистичні звіти про 
чисельність, склад і рух кадрів 
управління ( ф.9- ДС.№ 10-ПІ)

2011 2

264 03-01 Зведені річні статистичні звіти 
і таблиці по всім основним 
видам діяльності

2011 8



03-02

266 03-15

Річні статистичні звіти і 
таблиці агроформувань по 
всім основним видам
діяльності____________ _
Річний кошторис витрат з 
державного бюджету

2011

2011

270

03-16

04-01

269 05-01

01-05

Штатний розпис та переліки 
змін до нього

Зведений план розвитку 
агропромислового комплексу

орма №______
Статистичний звіт "Підсумки 
збору врожаю 
сільськогосподарських 
культур, плодів, ягід та 
винограду" (форма № 29)

2012 рік

Накази №№ 1 -8 начальника

2011

2011

2011

управління з основної 
діяльності

05 січня
25 грудня 
2012

01-06 Журнал реєстрації наказів 
начальника управління з

• • •основної діяльності

05 січня -  
25 грудня 
2012

272 02-08 Річні статистичні звіти про 
чисельність, склад і рух кадрів 
управління
(ф.9- ДС.№ 10- Ш)__________

2012

273 01-08 Положення про управління 
агропромислового розвитку та 
зміни до них

2012

274 03-01

03-02

03-15

Зведені річні статистичні звіти 
і таблиці по всім основним 
видам діяльності

2012

Річні статистичні звіти і 
таблиці агроформувань: 
всім основним видам
діяльності______________
Річний кошторис витрат з 
державного бюджету

2012

2012



277 03-16

04-01

279 05-01

Штатний х 
змін до нього

Зведений план розвитку 
агропромислового комплексу 
(форма № 188)
Статистичний звіт "Підсумки 2012 
збору врожаю 
сільськогосподарських 
культур, плодів,ягід та 
винограду" ( форма № 29)

2012

2012

2013 рік
280 01-05 Накази №№ 1-12 начальника 

управління з основної 
діяльності

03 січня -  
24 грудня
2013

12

281 01-06 Журнал реєстрації наказів 
начальника управління з 
основної діяльності

03 січня -  
24 грудня 
2013

12

282 02-08 Річні статистичні звіти про 
чисельність, склад і рух кадрів 
управління
( ф.9- ДС.№ 10- Ш)

2013 2

283 03-01 Зведені річні статистичні звіти 
і таблиці по всім основним 
видам діяльності

2013 8

284 03-02 Річні статистичні звіти і 
таблиці агроформувань по 
всім основним видам 
діяльності

2013 81

285 03-15 Річний кошторис витрат з 
державного бюджету

2013 28

286 03-16 Штатний розпис та переліки 
змін до нього

2013 2

287 04-01 Зведений план розвитку 
агропромислового комплексу 
(форма № 188)

2013 15

288 05-01 Статистичний звіт "Підсумки 
збору врожаю 
сільськогосподарських 
культур, плодів,ягід та 
винограду" ( форма № 29)

2013 17



01-05

01-06

02-08

292 03-01

03-02

2014 рік
Накази №№ 1-16 начальника
управління з основної 
діяльності 
Журнал реєстрації наказів 
начальника управління з

• •основної ДІЯЛЬНОСТІ

Річні статистичні звіти про 
чисельність, склад і рух кадрів 
управління
( ф.9- ДС.№ 10- ПІ)

09 січня 
23 грудня 
2014 
09 січня 
23 грудня 
2014 
2014

Зведені річні статистичні звіти 2014 
і таблиці по всім основним 
видам діяльності
Річні статистичні звіти і 
таблиці агроформувань по 
всім основним видам 
діяльності

2014

294 03-16

03-16

296 04-01

297 05-01

Річний кошторис витрат з 
державного бюджету 
Штатний розпис

2014

2014

2014Зведений план розвитку 
агропромислового комплексу 
(форма № 188)
Статистичний звіт "Підсумки 2014 
збору врожаю 
сільськогосподарських 
культур, плодів,ягід та 
винограду" ( форма № 29)

2015 рік

298 01-05 Накази №№ 1 -9 начальника 
управління з основної 
діяльності

20 лютого 
-28 грудня 
2015

13

299 01-06 Журнал реєстрації наказів 
начальника управління з 
основної діяльності

20 лютого 
-28 грудня
2015

12

300 02-08 Річні статистичні звіти про 
чисельність, склад і рух кадрів 
управління
(ф.9- ДС.№ 10- Ш)

2015 3



03-01

03-02

03-16

304 03-16

04-01

306 05-01

307 01-05

308 01-06

309 01-08

03-01

03-02

03-16

03-16

Зведені річні статистичні звіти 
і таблиці по всім основним 
видам діяльності

Річні статистичні звіти і 
таблиці агроформувань по 
всім основним видам
діяльності_____________
Річний кошторис витрат з 
державного бюджету

Штатний розпис та переліки 
змін до нього

Зведений план розвитку 
агропромислового 
комплексу(форма № 188)

Статистичний звіт "Підсумки 
збору врожаю 
сільськогосподарських 
культур, плодів,ягід та 
винограду" ( форма № 29)

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2016 рік
Накази №№ 1-19 начальника

##управління з основної
діяльності__________
Журнал реєстрації наказів 
начальника управління з

»•основної ДІЯЛЬНОСТІ

Положення про управління 
агропромислового розвитку та 
зміни до нього
Зведені річні статистичні звіти 2016 
і таблиці по всім основним 
видам діяльності
Річні статистичні звіти і 
таблиці агроформувань по 
всім основним видам
діяльності_____________
Річний кошторис витрат з 
державного бюджету
Штатний розпис

09 лютого 
-28 грудня 
2016
09 лютого 
-28 грудня 
2016
2016

2016

2016

2016



314 04-01

05-01

Зведений план розвитку 
агропромислового комплексу 
(форма № 188)

2016

Статистичний звіт "Підсумки 2016 
збору врожаю 
сільськогосподарських 
культур, плодів,ягід та 
винограду" ( форма № 29)

2017 рік

14

18

316 01-05 Накази №№ 1-13 начальника 
відділу з основної діяльності

27 лютого 
-28 грудня
2017

13

317 01-06 Журнал реєстрації наказів 
начальника відділу з основної 
діяльності

27 лютого 
-28 грудня
2017

12

318 01-08 Положення про відділ 
агропромислового розвитку та 
зміни до нього

2017 13

319 03-01 Зведені річні статистичні звіти 
і таблиці по всім основним 
видам діяльності

2017 7

320 03-02 Річні статистичні звіти і 
таблиці агроформувань по 
всім основним видам 
діяльності

2017 16

321 03-16 Річний кошторис витрат з 
державного бюджету

2017 41

322 03-16 Штатний розпис та переліки 
змін до нього

2017 7

323 04-01 Зведений план розвитку 
агропромислового комплексу 
(форма № 188)

2017 10

324 05-01 Статистичний звіт "Підсумки 
збору врожаю 
сільськогосподарських 
культур, плодів,ягід та
винограду" ( форма № 29)

2017 17

| 2018 рік

325 01-05 Накази №№ 1 -6 начальника 
відділу з основної діяльності

27 січня -  
30 березня 
2018

6



01-06

330

03-16

03-16

329 04-01

Журнал реєстрації наказів 
начальника відділу з основної 
діяльності
Річний кошторис витрат з 
державного бюдже1
Штатний розпис

Зведений план розвитку 
агропромислового комплексу 

форма №
Річна фінансова звітність 
(ліквідаційний баланс)

27 січня 
30 березня 
2018
2018

2018

2018

2018

До опису внесено 107 (сто сім) з№  224 по № 330 у тому числі:
літерні номери , пропущені номери

Головний спеціаліст з питань 
бухгалтерського обліку 
_________________ 2018 року

Л.В. Хороших
7

СХВАЛЕНО СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК Протокол засідання ЕК 
відділу АПР 
Міловської РДА

відділу

О С. * *  № у

істраци

СХВАЛЕНО
Протоколзасідання ЕПК
тт ' -Дерщй|ґі 
ЛушнЬйсої облаї

омісіяк


