
ДОПОВНЕННЯ 
ДО ІСТОРИЧНОЇ ДОВІДКИ 

ВІДДІЛУ СТАТИСТИКИ У МІЛОВСЬКОМУ РАЙОНІ

смт Мілове Міловський район Луганська область

Дане доповнення до історичної довідки охоплює період діяльності 
фондоутворювача за 2010 рік.

Історичну довідку за 1943-1985 роки було складено у 1991 році та 
затверджено ЕПК ДАЛО 16.12.1991 року, протокол № 9. Доповнення до 
історичної довідки затверджені ЕПК ДАЛО: за 1986-1991 роки - 26.02.1999 
протокол № 2, 1992-1996 роки - 31.05.2001 протокол № 5, 1997-1999 роки - 
22.02.2002 протокол № 2, 2000-2004 роки -  18.08.2006 протокол № 5, 2005- 
2007 роки -  22.07.2008 протокол № 6, 2008-2009 роки -  30.09.2010 протокол 
№ 4.

Структури фондоутворювач .немає. Територіальний розподіл і 
підпорядкованість залишилися попередніми. Інших змін в історії, 
підпорядкованості, функціях та назві не відбувалося.

Попередня науково-технічна обробка документів відділу статистики у 
Міловському районі проводилася у 2010 році. Документи постійного терміну 
зберігання були внесені до опису № 1 (продовження) у кількості 82 справ з № 
1372 по № 1450 за 2008-2009 роки. Опис № 1 (продовження) постійного 
зберігання затверджено ЕПК Державного архіву Луганської області 
30.09.2010 року протокол № 4.

При обробці документів за 2010 рік було виявлено 37 справ. З них:
- постійного зберігання - 37 справ за 2010 рік;
- з особового складу - не має;

Документи постійного зберігання внесені до опису № 1 (продовження) 
за 2010 рік у кількості 37 справ з № 1451 по № 1487. Це статистичні звіти 
підприємств, установ та організацій всіх форм власності, реєстри 
сільськогосподарських та фермерських господарств, журнали базового 
контролю роботи фахівця з інтерв’ювання з проведення вибіркових
обстежень.

Опис справ побудовано по хронологічному принципу, розділами опису
є роки закладу документів у діловодстві, у межах кожного року документи 
розміщуються по їх важливості.



Ступінь збереженості документів задовільний. Фізичний та санітарно - 
гігієнічний стан документів добрий, документи переплетені і оформлені 
згідно з архівними вимогами, ушкоджень тексту не мають.

Документи за 1943-2009 роки зберігаються в архівному відділі 
Міловської райдержадміністрації.

Документи з особового складу у відділі статистики не формуються, а 
відкладаються у Головному управлінні статистики у Луганській області.

Профспілкової організації фондоутворювач немає.

Відділ статистики у Міловському районі свою діяльність продовжує.

Начальник відд 
у Міловському К.С. Самохвалова

II 2012 р.



Відділ статистики у Міловському районі 
Головного управління статистики у Луганській області, 

смт Мілове Міловський район Луганська область

Фонд_________
Опис №1 (продовження)

ВЕРДЖУЮ
ддшу статистики 
у районі 

ЙГК.С. Самохвалова
2012 року

справ постійного зберігання 
за 2010 рік

№
з/п

Індекс
справи
(тому,

частини)

Заголовок справи 
(тому, частини)

Дата 
справи 

(тому, частини)

Кількість 
аркушів 
у справі 

(томі, частині)

Примітка

1 2 3 4 5 6

2010 рік
1451 45-45 Комплексні економічні допо

віді, огляди про стан і розви
ток економіки Міловського 
району

2010 155

І

Статистика структурного 
обстеження підприємств

1452

і

45-55 Підсумкові річні розробні та 
первинні річні статистичні 
звіти підприємств М ІЛ О В СЬ

КОГО району про основні по
казники діяльності підприєм
ства (ф.№ 1-підприємництво, 
коротка)

2010 13
і

і

і

Статистика фінансів під
приємств

1453 45-56

1

Підсумкові розробні таблиці, 
первинні річні баланси та звіти 
про фінансові результати дія
льності підприємств малого 
кола (ф. №№ 1-м, 2-м,)

2010 40



1 2 З

1454 | 45-57 | Зведені річні таблиці про фі
нансові результати і дебітор
ську та кредиторську заборго- 
ваність (ф.№ 1-Б)___________

2010 13

Статистика сільського та 
рибного господарства

1455 | 45-58 | Зведені та первинні річні ста
тистичні звіти сільськогоспо-

2010 33

дарських підприємств району 
про внесення мінеральних, ор
ганічних добрив, гіпсування та 
вапнування (на 1 грудня)
(ф.№ 9-бсг (річна))__________

1456 І 45-59 І Зведені та первинні річні
статистичні звіти сільського
сподарських підприємств ра
йону про збір урожаю сільсь
когосподарських культур на 
всіх землях (на 1 грудня) (ф.№ 
29-сг), том 1

2010 163

1457 | 45-59 | Зведені та первинні річні
статистичні звіти сільського
сподарських підприємств ра
йону про збір урожаю сільсь
когосподарських культур на 
всіх землях (на 1 грудня) (ф.№ 
29-сг), том 2

2010 169

1458 | 45-60 І Зведений та заключні річні
статистичні звіти сільського
сподарських підприємств ра
йону про посівні площі сіль
ськогосподарських культур 
під урожай 2010 року 
(ф.№ 4-сг)

2010 189

1459 І 45-61 І Зведений річні статистичні
звіти сільських рад про посівні 
площі сільськогосподарських 
культур у домашніх господар
ствах на території сільської 
ради під урожай 2010 року 
(ф.№ 4-сільрада)

2010 10



1460 І 45-62
_________________________________________________________ з ______________________________________________________

Зведені та первинні річні 
статистичні звіти сільського
сподарських підприємств ра
йону про стан тваринництва 
(ф.№ 24-річна)_____________

2010
5

27
б

1461 45-63 Зведені таблиці, річні статис
тичні звіти сільськогоспо-

2010 52

дарських підприємств району 
про реалізацію сільськогоспо
дарської продукції (ф.№ 21- 
заг)________________________

1462 45-64 Зведені таблиці, річні статис
тичні звіти сільськогоспо
дарських підприємств району 
про основні економічні показ
ники роботи сільськогоспо
дарських підприємств
(ф.№ 50-сг)_________________

2010 52

1463 45-65 Зведені таблиці, річні статис
тичні звіти сільськогоспо-

2010 19

дарських підприємств району 
баланси -  продукції сільсько
го господарства 
(ф.№ 16-сг)_________________

1464 45-66 Зведені таблиці, річні статис
тичні звіти сільських та сели
щних рад району про окремі 
показники розвитку сільських, 
селищних, міських рад у галузі 
сільського господарства 
(ф.№ 6-сільрада)____________

2010 21

1465 45-67 Районні підсумки обліку худо 
би на 1 січна (ф. № 7)_______

2010 1

1466 45-68 Зведені таблиці, річні статис
тичні звіти фермерських гос
подарств району про основні 
показники господарської дія- 
льності (ф.№ 2-ферм)_______

2010 80

1467 45-69 Реєстр сільськогосподарських 
підприємств (крім фермерсь- 
ких господарств)___________

2010 5

1468 45-70 Реєстр фермерських госпо
дарств__________________

2010 18

1469 45-71 Зведені звіти та первинні ста
тистичні звіти обстеження 
урожайності сільськогоспо
дарських культур малих сіль
ськогосподарських підпри
ємств (2 рази на рік) (ф.№ 37- 
сг)_______________________

2010 16



Статистика навколишньо
го середовища

1470 | 45-75 І Річні статистичні звіти під
приємств району про утво
рення, оброблення та утилі
зацію відходів І-ІІІ класів не
безпеки (ф.№ 1-небезпечні 
відходи)

1471 І 45-76 | Річні статистичні звіти під
приємств району про витрати 
на охорону навколишнього 
природного середовища та 
екологічні платежі (ф.№ 1- 
екологічні витрати)

1472 | 45-77 | Річні статистичні звіти під
приємств району про охоро 
ну атмосферного повітря 
(ф.№ 2-тп (повітря))

Статистика ринкових 
нефінансових послуг

1473 4 5 _ 8 7  Зведені таблиці та первинні
річні статистичні звіти під
приємств району про підго
товку об’єктів комунального 
господарства та житлового 
фонду до роботи в зимових 
умовах (станом на 01.10) 
(ф.№ 1-ЖКГ (зима)) 
Статистика транспорту та

зв’язку_________
1474 4 5 _ 8 8  Зведені таблиці та первинні

річні статистичні звіти під
приємств та організацій ра
йону про роботу автотранс- 
порту (ф.№ 2-тр)_________

2010

2010

2010

2010

2010

Статистика соціальних
послуг_______

1475 | 45-94 | Зведені та первинні річні ста
тистичні звіти підприємств ра
йону про оплату населенням 
житлово-комунальних послуг

2010

• • •та електроенергії 
(ф.№ 1-заборгованість
(ЖКГ))



з
1476 | 45-95 | Зведені таблиці та первинні

річні статистичні звіти підпри-
2010

5

121

б

ємств та організацій району 
про житловий фонд (ф.№ 1- 
житлофонд)_____________

Статистика праці
1477 І 45-99 | Зведені таблиці та первинні

річні статистичні звіти підпри-
2010 23

ємств та організацій району з 
праці (ф.№ 1 -ПВ термінова- 
місячна)

1478 | 45-100 | Зведені таблиці, зведені та пе
рвинні річні статистичні звіти

2010 42

підприємств та організацій ра
йону з праці (ф.№ 1 -ПВ термі- 
нова-квартальна)___________

1479 | 45-101 | Зведені таблиці та первинні рі
чні статистичні звіти підпри-

2010 21

• • •ємств та організації про кіль-
кість працівників, їхній якіс
ний склад та професійне на- 
вчання (ф.№ 6 -ПВ)_______
Статистика обстеження до- 
могосподарств та проведен
ня інтерв'ювання домогос- 

подарств з питань економіч
ної активності населення

1480 45-108 Журнал базового контролю 
фахівця з інтер'ювання з про
ведення вибіркового обсте
ження умов життя домогоспо- 
дарств

2010 4

1481 45-111 Журнал базового контролю 
роботи фахівця з інтер'ювання 
з проведення вибіркового об
стеження сільськогосподарсь
кої діяльності населення

2010 20

Журнал базового контролю 
роботи фахівця з інтер'ювання 
з проведення вибіркового об
стеження економічної актив
ності населення

2010 24



1
Статистика внутрішньої

1483 45-115
ТОРГІВЛІ

1484 45-116

Зведені таблиці, річні статис
тичні звіти підприємств райо
ну про продаж і запаси товарів 
у торговій мережі та мережі 
ресторанного господарства 
(ф.№ 3-торг)_______________

2010

Зведені таблиці, річні статис
тичні звіти підприємств райо-

2010

# +ну про наявність торгової ме
режі та мережі ресторанного 
господарства (ф.№ 7-торг)

1485 45-118

1486 45-119

Статистика товарних 
_______ринків_______

Первинні річні статистичні 
звіти підприємств району про 
залишки і використання енер
гетичних матеріалів та проду
ктів перероблення нафти 
(ф.№ 4-мтп)_______________

2010

Річні статистичні звіти підпри
ємств та організацій району 
про результати використання 
енергетичних матеріалів та 
продуктів перероблення наф
ти, про витрати палива, тепло-

2010

енергії та електроенергії, про 
фактичні витрати палива на 
виробництво окремих видів 
продукції і робіт (ф.ф.№№ 11- 
мтп, 11-ер, додаток № 1 до 
ф.№11-мтп)

1487 45-120 Первинні річні статистичні 
звіти підприємств району про 
продаж і запаси товарів (про
дукції) в оптовій торгівлі (ф.№ 
1 -опт)

2010



У цей розділ опису внесено 37 (тридцять сім ) справ с №1451 по № 1487 у то
му числі:

Літерних номерів:
Пропущених номерів:

Відповідальний за діловодство:
Головний спеціаліст -  економіст М.С. Чумак

« » 2012 року

ЕПК л засідання ЕК 
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