
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

ВЕЛИКОЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
МІЛОВСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

с. Великоцьк

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

У 1994 році фондоутворювач мав назву Великоцька сільська Рада 
народних депутатів Міловського району Луганської області с. Великоцьк.

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 25 липня 1994 року (фонд 
169, оп.1, спр.1, арк.арк.1-3).

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 р., зі 
змінами) визначили систему формування органів місцевого самоврядування.

У зв'язку з прийняттям цих Законів Великоцька сільська Рада народних 
депутатів у 1997 році отримала назву Великоцька сільська рада Міловського 
району Луганської області с. Великоцьк. Зміни у конституційних основах 
держави привели до необхідності створити з документів раионних, селищних 
та сільських органів місцевого самої;рядування нові архівні фонди. З першої
сесії другого скликання (25 липня 1994 року) документи Великоцької сільської 
ради складають новий фонд.



Територіальний розподіл, підпорядкованість залишилися попередніми. 
Великоцька 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 справами громади, 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,
райдержадміністрацією, в поєднанні місцевих і державних інтересів.

Структури сільська рада не має. Штатний розпис виконкому 
Великоцької сільської Ради народних депутатів у 1994 році був таким: голова 
виконкому, заступник голови виконкому, секретар виконкому, рахівник -  
касир, інспектор ВУС, землевпорядник, прибиральниця. У 1997 році скорочені 
посади заступника голови виконкому та землевпорядника, а з 1998 року у 
штаті ради введено посади сторожа та кочегара. 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 виконавчого комітету виконував обов'язки 
голови ради.

Попередні науково-технічні обробки документів Великоцької сільської 
ради проводились у 1999, 2003 та 2007 роках. Документи постійного 
зберігання були внесені до розділів опису № 1 (продовження) за 1994-1997, 
1998-2001 та 2002-2005 роки у кількості 161 справи. Документи з особового 
складу внесені до розділів опису № 1 -Ос (продовження) у кількості 18 справ за 
1994-1997, 1998-2001, 2002-2005 роки. Довідковий апарат до документів було 
затверджено ЕПК Державного архіву Луганської області 29.09.2000 протокол 
№ 9, 28.09.2004 протокол № 3 та 20.07.2007 протокол № 5.

У зв'язку зі створенням нового фонду Великоцької сільської ради у 
першому кварталі 2012 році проведено роботу з розділу документів фонду 
Великоцької сільської Ради народних депутатів.

Проведено наступні види робіт:
- перевірка наявності та відповідності документів до даного фонду;
- переформування справ;
- редактування заголовків справ з частковим переглядом;
- здійснення технічних робіт;
- складання та оформлення відповідного довідкового апарату;
- внесення змін до облікової документації.

У процесі цієї роботи до опису № 1 справ постійного зберігання за 
липень 1994 - 2005 роки ввійшла 161 справа з № 01 по № 161.



До опису № 1 включено: протоколи сесій ради, протоколи засідань 
виконкому, протоколи постійно-діючих комісій та комісій при виконкомі, 
штатні розписи, кошториси видатків, річні звіти. Протоколи засідань 
виконкому №№ 1-4 та рішення №№ 1-13 за 1998 рік повторюються. Це
документи різних скликань.

В розділах опису відсутні такі документи: за 1995, 1996 роки — 
кошториси видатків та доходів.

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

Документи постійного зберігання Великоцької сільської ради за липень 
1994-2005 роки знаходяться на зберіганні в архівному відділі 
райдержадміністрації.

Документи з особового складу у кількості 18 справ за 1994-1997 роки з 
№ 55 по № 61, за 1998-2001 роки з № 62 по № 66, за 2002-2005 роки з № 67 по 
№ 72 внесені до опису № 1-Ос (продовження) та погоджені ЕПК Державного 
архіву Луганської області відповідно 29.09.2000 протокол № 9, 28.09.2004 
протокол № 3, 20.07.2007 протокол № 5. Це розрахункові відомості 
нарахування заробітної плати, розпорядження голови ради з особового складу.

Погосподарські книги у кількості 21 справи за 1991 -1995 роки з № 64 по 
№ 84 внесені до опису № 1 -П (продовження) та погоджені НМЕР Державного 
архіву Луганської області 28.08.1995 протокол № 8; у кількості 30 справ за 
1996-2000 роки з № 85 по № 98, за 2001-2005 роки з № 99 по № 114 внесені до 
опису № 2-ОС (продовження) та погоджені відповідно ЕПК Державного 
архіву Луганської області 28.09.2004 протокол № 3, 20.07.2007 протокол № 5.

Справи нотаріальних дій за 1994-1997 роки з № 84 по № 88 внесені до 
опису № 2 (продовження) та погоджені ЕПК Державного архіву Луганської 
області 29.09.2000 протокол № 9.

Переробка цих описів не проводилася. Документи зберігаються у 
Великоцькій 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.

Великоцька сільська рада продовжує свою роботу.

Начальник архівного відділу

12 березня 2012 року

О.В. Назаренко
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САВЧЕНКО

ФОНД № 169 
ОПИС № 1
справ постійного зберігання
за липень 1994-2005 роки

2012 року

№№
з/п

1

1 № 
справи 

за 
старим 
описом 

2

Заголовок справи (томів, частини) 1

3
1994 рік

Дата справи 
(томів, частин)

4

Кількість 
аркушів 
у справі 
(тому, 

частини)
5

Примітка

6

1 412 Протоколи першої-другої сесій І 
другого скликання |

25 липня 1994 
16 грудня 1994

342 414 Протоколи №№ 7-10 засідань 
виконкому, рішення 44-84

27 вересня 
1994 

15 грудня 1994

58

3 415 Протоколи засідань постійно- 1 
діючої мандатної комісії та з 
питань депутатської діяльності і 
етики

16 грудня 1994 
05 серпня 1997

30

4
416 Протоколи засідань постійно- 1 

діючої комісії з питань планування 
бюджету і фінансів

16 грудня 1994 
16 березня

1998

46

5 417 Протоколи засідань 1 
адміністративної комісії

19 грудня 1994 
19 березня

1997

54

6

418 Протоколи зборів виборців та звіти 1 
депутатів перед ними

26 червня 1994 
13 березня

1997

68

7

419 Затверджений бюджет сільської 1 
ради на 1994 рік

1994 26 г
8

420 Кошториси видатків і доходів 
сільської ради

1994 18 г
9

421 Штатний розпис робітників 
сільської ради, культури, освіти та 
охорони здоров'я

1994 27

10 422 Документи щодо виборів депутатів 
у сільську раду

04 травня 1994 
26 червня 1994

121

1 1

423 Документи щодо виборів голови 
сільської ради

21 квітня 1994 
26 червня 1994

15



Річний звіт про виконання бюджету
за 1994 пік

1995 пік
Протоколи третьої -  четвертої сесій 
другого скликання

426 | Протоколи №№
виконкому, рішення 1-38.

засідань

Протоколи №№ 6-12 засідань
виконкому, рішення 44-105._______

постійно-428 Протоколи засідань
• •••діючої комісії з питань сільського 

господарства
429 | Затверджений бюджет сільської

ради на 1995 рік
430 Штатний розпис робітників

сільської ради, культури, освіти та
охорони здоров'я_________________
Річний звіт про виконання бюджету 
за 1995 рік_______________________
Документи за даний рік дивись у 
розділі опису за 1994 рік справи 
№№ 3, 4, 5, 6

1994

30 травня 1995
26 вересня

1995 
20 січня 1995 

авня 1995
22 червня 1995 
21 грудня 1995
16 грудня 1995 

12 березня
1997 
1995

1995

1995

1996 рік
432 | Протоколи п'ятої - восьмої сесій

другого скликання________________
10 квітня 1996 

24 жовтня 1996
Протоколи №№ 
виконкому, рішення 1-37.

засідань січня

434 | Протоколи №№ 8-13 засідань
виконкому, рішення 38-73________

20 червня 1996
липня

19 грудня 1996

436

Затверджений бюджет сільської
ради на 1996 рік__________________
Штатний

1996

розпис робітників 
сільської ради, культури, охорони 
здоров'я і освіти__________________

1996

437 І Річний звіт по виконання бюджету
за 1996 рік_______________________

1996

Документи за дании рік дивись у 
розділі опису за 1994 рік справи 
№№ 3, 4, 5, 6; за 1995 рік справа № 
16

1997 пік
438 Протоколи дев'ятої-одинадцятої

сесій другого скликання
12 березня 

1997
дня 1997

439 | Протоколи №№
виконкому, рішення 1-35.

засідань січня

440
19 червня 1997

Протоколи №№ 8-12 засідань 
виконкому, рішення 44-65

21 серпня 1997 
18 грудня 1997



зо

31

32

33

442

443

444

445

Затверджений бюджет сільської 
ради на 1997
Кошторис видатків та доходів на
1997 рік___________
Штатний розпис робітників 
сільської ради, культури, освіти і
охорони здоров я
Річний звіт про виконання бюджету
за 1997 пік
Документи

+ І
рік дивись 
за 1994 ріктакож у розділі опису 

справи №№ 3, 4, 5, 6; за 1995 рік 
справа № 16

1998 рік
Протоколи *•

тринадцятої
скликання

сесій
дванадцятої-

другого

1997

1997

1997

29 січня 1998 
16 березня

1998

18

18

34 446 Протоколи першої-третьої сесій 
третього скликання

09 квітня 1998 
20 вересня

1998

64

35

36

37

38

447

448

452

454

Протоколи №№ 1 -4 засідань 
виконкому, рішення 1-13__________

15 січня 1998 
07 квітня 1998

Протоколи №№ 1-9, 11-12 засідань 
виконкому, рішення 1-50, 54-60

27 квітня 1998 
20 грудня 1998

449 Протоколи засідань постійно-
діючої комісії з питань сільського 
господарства

450 Протоколи засідань постійно-
діючої комісії з питань бюджету

20 квітня 1998 
07 вересня 

1999 
20 квітня 1998 
29 червня 1999

Протоколи засідань постійно-
діючої мандатної та з питань
депутатської етики комісії_________
Протоколи зборів виборців та звіти 
депутатів перед ними

Штатний розпис працівників 
сільської ради та фельдшерських 
пунктів___________________________
Кошторис видатків та доходів на 
1998 пік

07 липня 1998 
ЗО березня

1999 
29 жовтня 1998 

21 березня 
2001 
1998

1998

Річний звіт по виконання бюджету 
за 1998 рік

1998

32

183

20

456 Протоколи № 1-4 засідань сільської
документи

них
Протоколи

• ••• засідань
дільничної комісії та документи до 
них

02 лютого 1998 
30 березня 

1998 
13 лютого 1998 

29 березня 
1998



1 1 2 3
Документи за даний рік дивись у 
розділі опису за 1994 рік справа № 
4

1999 рік

4 5 6

--------- [-

67 Т46 458 Протоколи четвертої - сьомої сесій 
третього скликання

ЗО березня
1999 

21 грудня 1999

4 7

459 Протоколи №№ 1-12 засідань 
| виконкому, рішення 1-70.

21 січня 1999 
16 грудня 1999

2 4 5  І

4 8

4 9

460

461

1 Штатний розпис працівників 
сільської ради та фельдшерських 
пунктів
Кошторис видатків та доходів на
1998 рік

1999

1999

1 1

23

5 0

462 Річний звіт по виконання бюджету 
за 1998 рік

1999 14

Документи за даний рік дивись у 
розділі опису за 1998 рік справи
№№ 37, 38, 39 ,40

2000 рік

5 1

463 Протоколи восьмої - одинадцятої 
сесій третього скликання

28 лютого 2000 
16 листопада 

2000

79

52
464 Протоколи №№ 1-7 засідань 

виконкому, рішення 1-54.
20 січня 2000 
20 липня 2000

171

5 3

465 Протоколи №№ 8-13 засідань 
виконкому, рішення 55-102.

18 серпня 2000 
18 грудня 2000

143

5 4

466 Штатний розпис працівників 
сільської ради та фельдшерських 
пунктів

2000 15

55 467 Кошторис видатків та доходів на 
2000 рік

2000 19

56 468 Річний звіт про виконання бюджету 
за 2000 рік

2000 14

Документи за даний рік дивись у 
розділі опису за 1998 рік справа № 
40

2001 рік

00

469

470

Протоколи дванадцятої -  
вісімнадцятої сесій третього 
скликання
Протоколи №№ 1-7 засідань 
виконкому, рішення 1-55

27 січня 2001 
20 грудня 2001

18 січня 2001
19 липня 2001

151

194

59 471 Протоколи №№ 8-12 засідань 
виконкому, рішення 56-101

16 серпня 2001 
20 грудня 2001

157

60 472 Штатний розпис працівників 
сільської ради, фельдшерських 
пунктів Будинку культури, шкіл, 
сільської пожежної команди

2001 15



476

477

478

479

480

Кошторис видатків та доходів на 
2000 оік
Річний звіт про виконання бюджету 
за 2000 рік
Документи за даний рік дивись 
розділі опису за 1998 рік справа №

2002 рік
Протокол 19 сесії сільської ради 

«тього скликання
Протокол 20 сесії сільської ради

етього 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_______

2001

2001

11 січня 2002

4 лютого 2002

24 квітня 2002

11 червня 2002

25 липня 2002

02 серпня 2002

482

Протокол 5 сесії сільської ради 
четвертого скликання________ 17 жовтня 2002

Протокол засідання
виконавчого комітету, рішення
№№ 1-5

18 січня 2002

засіданняПротокол 
виконавчого комітету, рішення 
№№ 6-11

18 лютого 2002

484
Протокол 
виконавчого 
№№ 12-15

З засідання 
комітету, рішення 21 березня 

2002

486

487

489

490

Протокол засідання
виконавчого комітету, рішення 23 квітня 2002

засідання
№№ 15а-19 
Протокол 
виконавчого комітету, рішення 
№№ 20-25
Протокол № 6 засідання 
виконавчого комітету, рішення 
№№ 26 -29

16 травня 2002

20 червня 2002

Протокол 
виконавчого 
№№ 30-37 
Протокол 
виконавчого 
№№ 38 - 41 
Протокол 
виконавчого 
№№ 42-50

засідання 
комітету, рішення 18 липня 2002

засідання 
комітету, рішення 15 серпня 2002

засідання 
комітету, рішення 19 вересня 

2002



496

497

Протокол № 10 засідання 
виконавчого комітету, рішення
№№ 51-55а_____________

засідання 
комітету, рішення

Протокол
виконавчого
№№ 56-65
Протокол
виконавчого
№№ 66-74

засідання 
комітету, рішення

• •••
Документи постійної КОМІСІЇ по 
АПК, земельних та соціальних 
питань
Документи постійної комісії 
питань депутатської діяльності та 
етики

• •••Документи постійної комісії 
питань бюджету та фінансів

Документи комісії при виконкомі зі
І# #справ неповнолітніх, жінок, сім і та 

молоді

17 жовтня 2002

21 листопада 
2002

19 грудня 2002

25липня 2002 
20 січня 2006

25липня 2002
19 липня 2005

25липня 2002
20 січня 2006 
24 листопада

2002
21 листопада

2005

498

499

500

Звіти депутатів перед виборцями
15 квітня 2002 
15 грудня 2005

Штатний розпис робітників 
сільради, фельдшерських пунктів, 
робітників культури_______________

2002

Зведений кошторис доходів та 
видатків на 2002 рік______________ 2002

Річний звіт про виконання бюджету 
за 2002 рік________________________ 2002

2003 рік
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

скликання

Протокол 11 сесії сільської ради 
четвертого скликання
Протокол 12 сесії сільської ради
четве скликання
Протокол 
виконавчого
№№ 1-7

засідання
комітету, рішення

5 лютого 2003 66

25 квітня 2003 53

21 травня 2003 18

17 липня 2003 61

19 вересня 
2003 3

ЗО жовтня 2003 34

29 грудня 2003 68

23 січня 2003 22



Протокол № 2 засідання 
виконавчого комітету, рішення 
№№08-12

засіданняПротокол 
виконавчого комітету, рішення
№№13-16

засіданняПротокол 
виконавчого комітету, рішення
№№17-21

засіданняПротокол 
виконавчого комітету, рішення
№№ 22-23
Протокол № 6 засідання 
виконавчого комітету, рішення
№№ 24-28________________________
Протокол № 7 засідання 
виконавчого комітету, рішення
№№ 29-35а_______________________
Протокол № 8 засідання 

516 | виконавчого комітету, рішення
№№ 36-41

20 лютого 2003

20 березня
2003

17 квітня 2003

15 травня 2003

19 червня 2003

17 липня 2003

21 серпня 2003

517
Протокол 
виконавчого комітету, 
№№ 42-47

засідання
рішення

18 вересня 
2003

Протокол 
виконавчого комітету,
№№ 48-52/1

засідання
рішення ЗО жовтня 2003

Протокол 
виконавчого 
№№ 53-58

засідання 
комітету, рішення 20 листопада

2003

засіданняПротокол 
виконавчого комітету, рішення
№№ 59-61

29 грудня 2003

Штатний робітниківрозпис
сільради, фельдшерських пунктів, 
робітників культури_______________

2003

Зведений кошторис доходів та 
видатків на 2003 рік 2003

Річний фінансовий звіт про 
виконання бюджету за 2003 рік 2003

Документи за даний рік дивись 
також в розділі опису за 2002 рік 
справи №№ 82, 83, 84, 85, 86

2004 рік
Протокол 13 сесії сільської ради
четвертого скликання_____________
Протокол 14 сесії сільської ради 
четвертого скликання

17 лютого 2004

26 лютого 2004

Протокол 15 сесії сільської ради 
четвертого скликання 09 червня 2004



1

115

116

117

118

119

120

121

2

527

______________________________________________________________________________________________________ З

Протокол 16 сесії сільської ради
четвертого скликання

528
Протокол 17 сесії сільської ради 
четвеотого скликання

529
Протокол 18 сесії сільської ради 
четвеотого скликання

530 Протокол 19 сесії сільської ради 
четвеотого скликання

531
Протокол 20 сесії сільської ради
четвеотого скликання

532

533

Протокол
виконавчого
№ № 01-05
Протокол
виконавчого
№№ 06 - 08

№ 1 засідання
комітету, рішення

№ 2 засідання
комітету, рішення

1 І Протокол № 3 засідання 
122 534 виконавчого комітету, рішення

№№09-11

18 березня д
2004

1 1 1 Протокол № 4 засідання 
123 535 виконавчого комітету, рішення

№№12-18
15 квітня 2004 18

1 1 1 Протокол № 5 засідання 
124 536 виконавчого комітету, рішення

№№19-21
20 травня 2004 11

1 1 1 Протокол № 6 засідання 
125 537 виконавчого комітету, рішення

№№ 22-27
17 червня 2004 14

4

01 липня 2004

19 серпня 2004 

11 листопада
2004 

29 листопада 
2004

29 грудня 2004

15 січня 2004

26 лютого 2004

5

11

39

35

12

12

20

6

6

126

127

128

129

130

131

132

Протокол № 7
538 виконавчого комітету, 

№№ 28-33

засідання
рішення 15 липня 2004

539

540

541

542

543

Протокол 
виконавчого 
№№ 34-38 
Протокол 
виконавчого 
№№ 39-41 
Протокол 
виконавчого 
№№ 42-44 
Протокол 
виконавчого 
№№ 45-48 
Протокол 
виконавчого 
№№ 50-52

№ 8 засідання
комітету, рішення 19 серпня 2004

№ 9 засідання
комітету, рішення 16 вересня 

2004

№ 10 засідання
комітету, рішення 19 жовтня 2004

№ 11 засідання
комітету, рішення 18 листопада 

2004

№ 12 засідання
комітету, рішення 29 грудня 2004

544 Розпорядження №№ 01-46 голови 
сільської ради з основної діяльності

19 березня 
2004 

22 грудня 
2004

15

19

5

8

13

10

48



Штатний розпис робітників
сільради, фельдшерських пунктів, 
робітників культури 
Зведений кошторис доходів та 
видатків на 2004 рік

2004

2004

Річний фінансовий звіт про 
виконання бюджету за 2004 рік

2004

,окументи за дании дивись
також в розділі опису за 2002 рік

№№
2005 рік

554

559

Протокол 21 сесії сільської ради ^  січня 2005
четвертого скликання
Протокол 22 сесії сільської ради ^  квітня 2005
четвертого скликання
Протокол 23 сесії сільської ради 26 тня  2005
четвертого скликання
Протокол 24 сесії сільської ради 
четвертого скликання______________

14 червня 2005

Протокол 25 сесії сільської ради 
четвертого скликання______________

21 липня 2005

Протокол 26 сесії сільської ради 
четвертого скликання______________

2 вересня 2005

Протокол 27 сесії сільської ради 
четвертого скликання_____________ 20 жовтня 2005

Протокол 28 сесії сільської ради 23 листопада
четвертого скликання 2005
Протокол 29 сесії сільської ради 
четвертого скликання_____________ 13 грудня 2005

Протокол засідання
виконавчого комітету, рішення 
№№ 1-4

20 січня 2005

Протокол 
виконавчого комітету, 
№№5-13

засідання
рішення 17 лютого 2005

Протокол 
виконавчого 
№№ 14-16 
Протокол 
виконавчого комітету, 
№№ 17-25 
Протокол 
виконавчого 
№№ 26-30 
Протокол 
виконавчого 
№№ 31-33
Протокол 
виконавчого 
№№ 34-44

З засідання 
комітету, рішення 17 березня 

2005

засідання 
рішення І 21 квітня 2005

5 засідання 
комітету, рішення 1 26 травня 2005

засідання
комітету, рішення 17 червня 2005

засідання
комітету, рішення І 21 липня 2005



1 1 2 1 3 4 1 5 1 6

152 564
Протокол
виконавчого
№№ 45-53

№ 8 
комітету,

засідання
рішення 18 серпня 2005 47

153 565
Протокол 
виконавчого 
№№ 54-55 
Протокол

№ 9
комітету, 

№ 10

засідання
рішення

засідання

1

15 вересня 
2005

5

______________________________________________________________

154 566 виконавчого 
№№ 56-61

комітету, рішення 20 жовтня 2005 31

155 567
Протокол 
виконавчого 
№№ 62-70

№ 11 
комітету,

засідання
рішення

17 листопада
2005

19

Протокол № 12 засідання

1 5 6

568 виконавчого 
№№ 69-73

комітету, рішення 15 грудня 2005 8

1 5 7

569
Розпорядження №№ 01-41 голови 
сільської ради з основної діяльності

5 січня 2005 
30 грудня 2005 42

1 5 8

570
Штатний розпис робітників 
сільради, фельдшерських пунктів, 
робітників культури

2005 21

159 571 Зведений кошторис доходів та 
видатків на 2005 рік 2005 84

160 572 Річний фінансовий звіт про 
виконання бюджету за 2005 рік 2005 35

161 Здавальний опис за 1994-2005 роки 21
Документи за даний рік дивись
також в розділі опису за 2002 рік 
справи №№ 82, 83, 84, 85, 86

У цей розділ опису внесено 161 (сто шістдесят одна) справу з № 01 по № 161, у тому числі: 
літерні номери________________________
пропущенні номери

Начальник архівного відділу О.В. Назаренко

12 березня 2012 року

Державного сідання ЕК архівного 
вської РДА

№ Р2>


