
ДОПОВНЕННЯ
ДО ІСТОРИЧНОЇ ДОВІДКИ

ВЕЛИКОЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
МІЛОВСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

с. Великоцьк

Дане доповнення до історичної довідки охоплює період діяльності
фондоутворювача з 2006 року по 2010 рік включно.

За цей період змін у назві, юридичному статусі, формі власності, 
правовій основі діяльності, задачах, функціях, масштабі діяльності, 
підпорядкованій мережі та структурі фондоутворювача не було.

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.

26 березня 2006 року відбулись вибори сільських, селищних голів та 
депутатів до місцевих рад.

На першій сесії Великоцької сільської ради 13 квітня 2006 року визнано 
повноваження обраного сільського голови (фонд 169, оп.1, спр.165, арк.6, 
рішення 1/2). Депутатський корпус був затверджений у складі 16 осіб (фонд 
169, оп.1, спр.165, арк.4, рішення 1/). Протягом 2006-2010 років кількість 
депутатів залишалась незмінюваною.

Був утворений виконавчий комітет сільської ради у кількості 7 осіб 
(фонд 169, оп.1, спр.165, арк.10, рішення 1/6). Очолив виконком Великоцький 
сільський голова. Також до складу виконкому увійшли секретар ради, 
директор Великоцької ЗОШ 1-3 ст., два приватних підприємця, спеціаліст- 
землевпорядник та сторож Великоцької ЗОШ 1-3 ст. Протягом 2006-2010 
років кількість членів виконкому також не змінювалась.

На цій же сесії було затверджено Регламент Великоцької сільської ради 
та перелік постійно-діючих комісій (рішення № 1/7 від 13 квітня 2006 року), а 
саме:

- постійно-діюча комісія з питань депутатської діяльності та етики;
- постійно-діюча комісія з питань бюджету і фінансів;
- постійно-діюча комісія з питань агропромислового розвитку, земельних

відносин та соціального захисту.



За період з 2006 року по 2010 рік кількість постійно-діючих комісій та їх
найменування залишалися без змін.

Відповідно до пп.4 п.6 ч.І ст.34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» при виконавчому комітеті сільської ради діє орган 
опіки та піклування (фонд 169, оп.1, спр.280, арк.35). Також при виконкомі діє 
адміністративна комісія (фонд 169, оп.1, спр.280, арк.ЗЗ).

Штат сільської ради за 2006 рік був таким: сільський голова, секретар 
сільради, спеціаліст 2-ї категорії, спеціаліст-землевпорядник, касир, 
прибиральниця, сторож-опалювач. У 2007 році до штатного розпису введено 
посади головного бухгалтера і другого спеціаліста-землевпорядника та 
виведено посади спеціаліста 2-ї категорії і сторожа-опалювача; у 2008 році у 
штатний розпис введена посада інспектора ВОС; у 2009-2010 роках штат ради 
не змінювався.

Відповідно до ч.4ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» Великоцька сільська рада від імені територіальної громади здійснює 
управління наступними об'єктами спільної власності, що задовольняють 
спільні потреби громади:

- Великоцький сільський будинок культури;
- Великоцька сільська бібліотека;
- Великоцький фельдшерський пункт;
- Дитячий навчальний заклад «Сонечко»;
- Пожежно-сторожева охорона.

Попередня науково-технічна обробка документів Великоцької сільської 
ради за 2002-2005 роки проводилася у 2007 році. Довідковий апарат 
погоджено ЕПК Державного архіву Луганської області (протокол № 5 від 
20.07.2007). Документи постійного зберігання за 1994-2005 роки зберігаються 
в архівному відділі райдержадміністрації.

У 2012 році в архівному відділі проведено перефондування документів 
фондоутворювача на документи радянського періоду по 1994 рік та період 
незалежності. З першої сесії другого скликання (25 липня 1994 року) 
документи Великоцької сільської ради складають новий фонд.

Історична довідка нового фонду та опис № 1 справ постійного 
зберігання за 1994-2005 роки, до якого внесена 161 справа з № 1 по № 161, 
схвалені ЕПК Державного архіву Луганської області (протокол № 7 від 
20.08.2012). Переробка опису № 1-Ос (продовження) справ з особового складу 
за 1994-2005 роки, опису № 1-госп (продовження) погосподарських книг за 
1994-2005 роки та опису № 2 (продовження) справ нотаріальних дій за 1994- 
1997 роки не проводилася. Документи зберігаються в сільській раді.

У серпні 2012 року проведено чергове науково-технічне упорядкування 
документів Великоцької сільської ради.

У результаті науково-технічної обробки документів за 2006-2010 роки 
було виявлено та оформлено відповідно до архівних правил 178 справ.

З них:



1. постійного зберігання - 141 справа за 2006-2010 роки;
2. з особового складу - 15 справ за 2006-2010 роки;
3. погосподарські книги - 22 справи за 2006-2010 роки
4. які не підлягають подальшому збереженню, не мають науково-історичної 
цінності та втратили практичне значення - до знищення не виділялися.
5. справи нотаріальних дій -  не упорядковувались.

До опису № 1 (продовження) справ постійного зберігання за 2006-2010 
роки включена 141 справа з № 162 по № 302. Це протоколи сесій ради, 
протоколи засідань виконкому, розпорядження сільського голови з основної 
діяльності, протоколи постійно-діючих комісій та комісій при виконкомі, 
протоколи засідань конкурсної комісії, штатні розписи, кошториси видатків,
річні фінансові звіти.

До опису № 1-Ос (продовження) справ з особового складу за 2006-2010 
роки внесено 15 справ з № 73 по № 87. Це розрахункові відомості 
нарахування заробітної плати робітникам сільради, фельдшерського пункту, 
закладів культури, дитячого навчального закладу та пожежно-сторожевої 
охорони, розпорядження сільського голови з особового складу (про 
прийняття, звільнення, переведення, надання матеріальної допомоги).

До опису № 1-госп (продовження) погосподарських книг за 2006-2010 
роки включено 22 справи з № 115 по № 136. Це погосподарські книги по 
селам Великоцьк, Криничне, Ясний Промінь, Журавське, Червона Зірка та 
Ярське, списки осіб, що тимчасово проживають на території ради, алфавітні 
книги домогосподарств, списки домоволодінь, господарі яких не проживають 
постійно не території ради.

Справи нотаріальних дій не упорядковувались.

В документах ради за 2006 рік відсутні розпорядження сільського 
голови з основної діяльності та журнал реєстрації розпоряджень сільського 
голови з основної діяльності. Ці документи велися разом з розпорядженнями 
сільського голови з особового складу за 2006 рік і включені до опису № 1-Ос 
(продовження) справ з особового складу за 2006-2010 роки, справи № 73 та 74.

Протоколи засідань комісії у справах неповнолітніх за 2007 та 2008 роки 
не мають нумерації (зазначена лише дата проведення).

У шістьох протоколах засідань виконкому збігається нумерація рішень:
у 2008 році -  2 рішення за №33, у 2009 році -  2 рішення за №43, у 2010 році -  
2 рішення за №15.

До опису № 1 (продовження) справ постійного зберігання, опису № 1 -Ос
(продовження) справ з особового складу та опису № 1-госп (продовження)
погосподарських книг документи внесені в повному обсязі. Усі описи
побудовано за хронологічним принципом. Розділами описів є роки
запровадження документів в діловодстві. У межах кожного року документи
розміщуються по ступеню їх важливості. В кінці річних розділів є записи про 
перехідні справи.



Скорочених слів в описах немає.
Ступінь збереження, фізичний та санітарно-гігієнічний стан документів

задовільні.
Документи оформлені згідно з архівними правилами, переплетені в 

тверді обкладинки, листи пронумеровані, ушкоджень тексту не мають.
Документи постійного зберігання знаходяться в сільській раді і 

підготовлені для передачі до архівного відділу Міловської
райдержадміністрації на державне зберігання.

Документи з особового складу, погосподарські книги та справи 
нотаріальних дій зберігаються у Великоцькій сільській раді.

Профспілкової організації в сільській раді немає.

Великоцька сільська рада Міловського району Луганської області свою 
діяльність продовжує.

Л.Г. Казакова



ВЕЛИКОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МІЛОВСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
с. Великоцьк Міловський район Луганська область

’Г Г » * И р .

ФОНД № 169
ОПИС № 1 (продовження) 
справ постійного зберігання 
за 2006 - 2010 роки

ТВЕРДЖУЮ
ький сільський голова

Г.М. Прищепа 
______ 2012 р.

Індекс
справи

Заголовок справи (тому,
частини)

Дата 
справи
(тому, І аркушів 

частини) | у справі
(тому, 

частини

Кількіст І Примітк

2006 рік

01-01
Протокол 30 сесії сільської 05 січня 
ради четвертого скликання 1 2006

01-01
Протокол 31 сесії сільської 27 січня 
ради четвертого скликання | 2006

01-01
Протокол 32 сесії сільської 22 березня 
ради четвертого скликання 1 2006_____

01-01 Протокол 1 сесії СІЛЬСЬКОЇ 1 3  квітня
;ради п ятого скликання 2006

01-01
Протокол 2 сесії сільської 03 травня

ади п ятого скликання 2006

01-01

01-01

Протокол 3 сесії сільської 15 червня 
ради п'ятого склика ння . 2006 
Протокол 4 сесії сільської 20 липня

іради п ятого скликання 2006

01-01
Протокол 5 сесії сільської | 07 вересня 
ради п'ятого скликані ія 2006

01-01 Протокол 6 сесії сільської 29 вересня 
ради п'ятого склика ння І 2006



01-01
Протокол 7 сесії сільської

іради п ятого скликання листопада
2006

Протокол 
02-02 виконавчого

засідання
комітету, 

рішення №№ 01 -08/2_____

27 січня 
2006

Протокол 
02-02 виконавчого

засідання
комітету, 

рішення №№ 09-10

23 лютого 
2006

Протокол 
02-02 виконавчого

засідання
комітету

рішення №№ 11-15______
засідання 
комітету,

22 березня 
2006

Протокол 
02-02 виконавчого

рішення №№ 16-21 /2

05 квітня 
2006

Протокол 
02-02 виконавчого

засідання
комітету,

рішення №№ 22-28

26 травня 
2006

Протокол 
02-02 виконавчого

засідання
комітету,

рішення №№ 29-35

15 червня 
2006

Протокол 
02-02 виконавчого

засідання
комітету,

рішення №№ 3 6-42

20 липня 
2006

Протокол 
02-02 виконавчого

засідання
комітету,

рішення №№42а -48

17 серпня 
2006

Протокол 
02-02 виконавчого

засідання
комітету,

рішення №№ 49-53

21 вересня 
2006

Протокол № 10 засідання
02-02 виконавчого комітету,

рішення №№ 54-58

19 жовтня 
2006

Протокол № 
02-02 виконавчого

засідання
комітету, листопада

ішення №№ 59-62 
Протокол № 12 засідання

02-02 виконавчого комітету,
ішення №№ 63-66

Протоколи №№

2006

21 грудня 
2006

18 травня

01-05 засідань постійної комісії з 2006
питань депутатської 03 лютого
діяльності та етики 2010



1 2 3 4 5 6

185 01-05
Протоколи №№ 1 -6 
засідань постійної комісії з 
питань бюджету та фінансів

12 травня 
2006
13 травня 
2010

29

186 01-05

Протоколи №№ 1 -5 
засідань постійної комісії з 
питань агропромислового 
розвитку, земельних 
відносин та соціального 
захисту

12 травня 
2006 
10 січня 
2010

15

187 01-05 Протокол засідання комісії 
у справах неповнолітніх

15 грудня 
2006 47

188 01-03 Звіти депутатів перед 
виборцями

26 березня 
2006
11 березня 
2010

176

189 04-07 Протоколи №№ 1 -2 
засідань конкурсної комісії

03 квітня 
2006
29 червня 
2006

9

190 05-02

Штатний розпис робітників 
сільради, фельдшерського 
пункту, робітників 
культури, дитячого закладу, 
пожежно-сторожової 
охорони

2006 33

191 08-24
Зведений кошторис доходів 
та видатків на 2006 
рік

2006 61

192 08-2 Річний звіт про виконання 
бюджету за 2006 рік 2006 41

Розпорядження голови 
сільради з основної 
діяльності дивись у розділі 
опису № 1 -ОС 
(продовження) за 2006 рік,
справа № 73

193 01-01

2007 рік
Протокол 8 сесії сільської 
ради п'ятого скликання

12 січня 
2007 61

194 01-01 Протокол 9 сесії сільської 
ради п'ятого скликання

22 лютого
2007 53



1

195

2

01-01

196 01-01

197 01-01

198 01-01

199 01-01

200 02-02

201 02-02

202 02-02

203 02-02

204 02-02

205 02-02

206 02-02

207 02-02

208 02-02

209 02-02

210 02-02

з 4
Протокол 10 сесії сільської 17 квітня
іади п ятого скликання 2007

Протокол 11 сесії сільської 21 червня
7 скликання 2007

Протокол 12 сесії сільської 22 серпня
7 скликання 2007

Протокол 13 сесії сільської 18 жовтня
Іади п ятого скликання 2007

Протокол 14 сесії сільської 15 грудня
ади 7 2007

Протокол № 1 засідання . „ с}чня 
виконавчого комітету

ішення №№ 01 - 04_______
Протокол № 2 засідання

2007

виконавчого комітету,
рішення №№ 05-18

15 лютого
2007

Протокол № 3 засідання
виконавчого комітету,
рішення №№ 19-26

15 березня
2007

Протокол № 4 засідання
виконавчого комітету,
рішення №№ 27-28

20 квітня
2007

5

29

53

52

19

51

18

28

35

7

6

Протокол № 5 засідання
комітету,виконавчого

рішення №№ 29-30

17 травня
2007

Протокол № 6 засідання
комітету,виконавчого

рішення №№ 31-34

21 червня 
2007

Протокол № 7 засідання
комітету,виконавчого

рішення №№ 35-38

19 липня
2007

Протокол № 8 засідання
комітету,виконавчого

ішення №№ 39-44________
Протокол № 9 засідання

16 серпня 
2007

виконавчого комітету,
Ішення №№ 45-53________

Протокол № 10 засідання 
виконавчого 
рішення №№ 54-61

20 вересня 
2007

комітету, 18 жовтня
2007

Протокол № 11 засідання 15
виконавчого комітету, листопада

ішення №№ 62-64 2007

8

22

10

12

21

15

10



1 2 3 4 1 5
6

211 02-02
Протокол № 12 засідання 
виконавчого комітету, 
рішення №№ 65-68

20 грудня
2007

21

212

- -  И ■ ■ ,

02-03
Розпорядження №№ 01-62 
сільського голови 3 
основної діяльності

Журнал реєстрації

09 січня 1 
2007
21 грудня
2007
09 січня 1

84

213 02.18
розпоряджень сільського 
голови з основної 
діяльності

2007
21 грудня
2007

4

22 березня 1 Г 1
214 01-05 Протоколи засідань комісії 

у справах неповнолітніх
2007
13 грудня
2007

Зі

215 05-02

Штатний розпис робітників 
сільради, фельдшерського 
пункту, робітників 
культури, пожежно 
сторожової охорони, 
дитячого навчального 
закладу

2007
6

216 08-24 Зведений кошторис доходів 
та видатків на 2007 рік 2007 48

217 08-02
Річний фінансовий звіт про 
виконання бюджету за 2007 
рік

2007 441

Документи за даний рік
дивись у розділі опису за 
2006 рік справи № 184, 185, 
186, 188

2008 рік

218 01-01 Протокол 15 сесії сільської 
ради п'ятого скликання

17 січня 1 
2008 | 29

219 01-01 Протокол 16 сесії сільської 
ради п'ятого скликання

20 березня 
2008 56

220 01-01 Протокол 17 сесії сільської 
ради п'ятого скликання

22 травня 1 
2008 5 7

221 01-01 Протокол 18 сесії сільської 
ради п'ятого скликання

19 червня 1 
2008 35

222 01-01 Протокол 19 сесії сільської 22 серпня І
48ради п ятого скликання 2008 1



1 1 

223

2

01-01

224 01-01

225 01-01

226 02-02

1 227 02-02

228 02-02

229 02-02

230 02-02

231 02-02

232 02-02

233 02-02

234 02-02

235 02-02

236 02-02

237 02-02

Протокол 20 сесії сільської 25 вересня
ади п ятого скликання 2008

Протокол 21 сесії сільської
7ради п ятого скликання

листопада
2008

Протокол 22 сесії сільської 25 грудня
ради п ятого скликання 2008
Протокол 
виконавчого

засідання
комітету,

рішення №№ 01 - 03

17 січня 
2008

Протокол 
виконавчого

засідання
комітету,

рішення №№ 04-16

26 лютого 
2008

Протокол 
виконавчого

засідання
комітету,

рішення №№ 17-19

20 березня 
2008

Протокол 
виконавчого

засідання
комітету,

рішення №№ 20-23

17 квітня 
2008

Протокол 
виконавчого

засідання
комітету,

рішення №№ 24-26

15 травня 
2008

Протокол 
виконавчого

засідання
комітету,

рішення №№ 27-33

26 червня 
2008

Протокол 
виконавчого

засідання
комітету.

рішення №№ 33-34

17 липня 
2008

Протокол 
виконавчого

засідання
комітету,

ішення №№ 35-39

22 серпня 
2008

Протокол 
виконавчого

засідання
комітету,

ішення №№ 40-43_______
Протокол № 10 засідання

25 вересня 
2008

виконавчого комітету,
ішення №№ 44-48

16 жовтня 
2008

Протокол № 
виконавчого

засідання
комітету, листопада

Ішення №№ 49-54_______
Протокол № 12 засідання
виконавчого комітету,
рішення №№ 55-59

2008

18 грудня 
2008



238

239

240

02-03 СІЛЬСЬКОГО голови
Розпорядження №№ 01-53 23 січня

2008
29 грудня 
2008

основної діяльності

02.18

Журнал 
розпоряджень 
голови з 
діяльності

реєстрації 23 січня 
сільського 2008 

основної | 29 грудня
2008 
18 липня

01-05 Протоколи засідань комісії 2008
у справах неповнолітніх

Протоколи №№
01-05 засідань адміністративної 

комісії, постанови №№ 1 -6

15 грудня 
2008 
22 лютого 
2008
29 грудня 
2008

242

243

244

Штатний розпис робітників 
сільради, фельдшерського 
пункту, робітників

05-02 культури пожежно - 2008
сторожової
дитячого
закладу

охорони,
навчального

08-24 Зведений кошторис доходів 
та видатків на 2008 рік 2008

08-02
Річний фінансовий звіт про 
виконання бюджету за 2008 2008

данииДокументи 
дивись у розділі опису за 
2006 рік, справи № 184, 
185,186,188

245

246

247

248

2009 рік

01-01

01-01

01-01

01-01

Протокол 23 сесії сільської 27 січня
7ради п ятого скликання 2009

Протокол 24 сесії сільської 31 березня
7ради п ятого скликання 2009

Протокол 25 сесії сільської 22 травня
ради п ятого скликання 2009
Протокол 26 сесії сільської 18 червня

.9ади п ятого скликання 2006



і т 2 3 4 5
-----------------1

6

249 01-01
Протокол 27 сесії сільської 
ради п'ятого скликання

20 серпня
2009

52

250 01-01
Протокол 28 сесії сільської 
ради п'ятого скликання

17 вересня
2009

30

251 01-01
Протокол 29 сесії сільської 
ради п'ятого скликання

15 жовтня
2009

27

252 01-01
Протокол 30 сесії сільської 
ради п'ятого скликання

13
листопада
2009

139

253 01-01
Протокол 31 сесії сільської 
ради п'ятого скликання

22 грудня
2009 79

254 02-02
Протокол № 1 засідання 
виконавчого комітету, 
рішення №№ 01 -02

27 січня 
2009 7

255 02-02
Протокол № 2 засідання 
виконавчого комітету, 
рішення №№ 03-07

19 лютого
2009 27

256 02-02
Протокол № 3 засідання 
виконавчого комітету, 
рішення №№ 08-14

19 березня
2009 35

257 02-02
Протокол № 4 засідання 
виконавчого комітету, 
рішення №№ 15-20

16 квітня
2009 10

258 02-02
Протокол № 5 засідання 
виконавчого комітету, 
рішення №№ 21 -25

22 травня
2009 10

Протокол № 6 засідання _
259 02-02 виконавчого комітету, 5

рішення №№ 26-27
Протокол № 7 засідання ,

260 02-02 виконавчого комітету, 9П ™ПНЯ 6 
 рішення №№ 28-30_________

Протокол № 8 засідання І 9П
261 02-02 виконавчого комітету, 9 5 
 рішення №№31-32_________ 009

Протокол № 9 засідання І
262 02-02 виконавчого комітету, ~Л/̂ ?“>ЄСНЯ 13

хг хг от А-у 2009 ____________ рішення №№ 33-43_________ ____________І
Протокол № 10 засідання І

263 02-02 виконавчого комітету, 15 жовтня
рішення №№ 43-52 2009



264

266

267

268

269

Протокол № 11 засідання
02-02 виконавчого

рішення №-N1
комітету, листопада

2009
Протокол № 

02-02 виконавчого
засідання
комітету,

ішення №№ 56-58 

Розпорядження №№ 01-34
02-03 сільського голови

основної діяльності

17 грудня
2009

23 лютого 
2009
17 грудня
2009

02.18

Журнал 
розпоряджень 
голови з 
діяльності

реєстрації 23 лютого 
сільського 2009 

основної 17 грудня
2009

01-05 Протокол засідання комісії 19 лютого 
у справах неповнолітніх 2009

засідань
01-05

Протокол №№ 1 
адміністративної комісії, 
постанови №№ 1 -2

26 січня
2009

270

272

274

Штатний розпис робітників 
сільради, фельдшерського
пункту, 

05-02 культури,
навчального

робітників
дитячого 2009 
закладу,

пожежно-сторожової 
охорони___________

08-24 Зведений кошторис доходів 
та видатків на 2009 рік 2009

Річний фінансовий звіт про 
08-02 виконання бюджету за 2009 2009

ік
дании

01-01

01-01

01-01

Документи 
дивись у розділі опису за 
2006 рік, справи 
185,186, 188_____

2010 рік
Протокол 32 сесії сільської 

ади п'ятого скликання 
Протокол 33 сесії сільської 

ади п'ятого скликання 
Протокол 34 сесії сільської

го скликання

15 січня 
2010
16 березня 
2010
15 квітня 
2010



277

01-01

01-01

Протокол 35 сесії сільської 
ади п'ятого скликання 

Протокол 36 сесії сільської
7 скликання

278 01-01

І  Г 1 ___________________________________________ — —

Протокол 37 сесії сільської 
ради п'ятого скликання

09 вересня 
2010

19

279 01-01
Протокол 38 сесії сільської 
ради п'ятого скликання

21 вересня 
2010 1 0

280 01-01 Протокол 1 сесії сільської 
ради шостого скликання

І 8  Г
листопада
2010

62

281 01-01 Протокол 2 сесії сільської 
ради шостого скликання

24
листопада
2010

52

282 01-01 Протокол 3 сесії сільської 
ради шостого скликання

16 грудня 
2010 9

283 01-01 Протокол 4 сесії сільської 
ради шостого скликання

3 0 грудня 
2010 1 6

Протокол № 1 засідання 21 січня
284 02-02 виконавчого комітету, 

рішення №№ 01 -03
2010

4

Протокол № 2 засідання 18 лютого
285 02-02 виконавчого комітету, 

рішення №№ 04-06
2010 5

Протокол № 3 засідання 18 березня
286 02-02 виконавчого комітету, 

рішення №№ 07-11
2010 29

287 02-02
Протокол № 4 засідання 
виконавчого комітету, 
рішення №№ 12-15

15 квітня 
2010 9

288 02-02
Протокол № 5 засідання 
виконавчого комітету,
рішення №№ 15-21________
Протокол № 6 засідання

20 травня 
2010

17 червня Г

19

289 02-02 виконавчого комітету,
рішення №№ 22-24________
Протокол № 7 засідання

2010

15 липня 1

6

290 02-02 виконавчого комітету, 
рішення №№ 25-28

2010 9

Протокол № 8 засідання 19 серпня [
291 02-02 виконавчого комітету, 

рішення №№ 29
2010 2

20 травня 
2010
18 червня 
2010



1 2 3
Протокол № 9 засідання

4
16 вересня

5 6

292 02-02 виконавчого комітету, 
рішення №№ 30-31

2010 3

Протокол № 10 засідання 21 жовтня
293 02-02 виконавчого комітету, 

рішення №№ 3 2
2010 2

Протокол № 11 засідання 19
294 02-02 виконавчого комітет 

шостого скликання, 
рішення №№ 33-36

листопада
2010

17

Протокол № 12 засідання

295 02-02 виконавчого комітету 
шостого скликання, 
рішення №№ 37-38

16 грудня 
2010

4

11 січня
Розпорядження №№ 01-70 2010

296 02-03 сільського голови 3 
основної діяльності

29
листопада
2010

66

297 02.18

Журнал реєстрації 
розпоряджень сільського 
голови 3 основної 
діяльності

11 січня 
2010 
29
листопада
2010

4

298 01-05 Протокол засідання комісії 
у справах неповнолітніх

10
листопада
2010

13

Протоколи №№ 1-8 19 квітня 
2010299 01-05 засідань адміністративної 

комісії, постанови №№ 1-8

^  V X V

27 липня 
2010

45

1 Штатний розпис робітників 
* 1сільради, фельдшерського 

пункту, робітників
300 05-02 культури, пожежно 

сторожової охорони, 
дитячого навчального 
закладу

2010 10
і

і

301 08-24 1 Зведений кошторис доходів 
та видатків на 2010 рік

1 Річний фінансовий звіт про

2010 86

302 08-02 виконання бюджету за 2010 
1 РІК

2010 40



Документи за даний рік 
дивись у розділі опису за 
2006 рік справи № 184, 185, 
186,188

*

В цей розділ опису внесено 141 (сто сорок одну) справу з № 162 по № 302, у 
тому числі:
літерні номери_________________
пропущені номери________________

Секретар виконкому, л ^
відповідальний за архів ____ Л.Г. Казакова

«____»______________2012 р

архів

Ч 6 А'° ?
1

Державного ідання ЕК 
ільської ради 
% № /


