Проєкт
АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ
1.

1

2.

ф. 4195

3.

Документи окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів
України одномандатних виборчих округів - позачергові вибори 26
жовтня 2014 року

4.

5 оп., 273 спр., 2014 рр.

5.

Опис 1 справ постійного зберігання окружної виборчої комісії
одномандатного виборчого округу № 106 міста Сєвєродонецьк за
2014 рік

6.

88 спр., 2014 рр.

7.

Постанова окружної виборчої комісії № 15 від 12.10.2014 про утворення
дільничних виборчих комісій з позачергових виборів народних депутатів
України 26 жовтня 2014 року; постанови окружної виборчої комісії;
документи

(подання,

заяви,

інші

передбачені

законодавством

документи), на підставі яких окружною виборчою комісією приймались
рішення; протоколи засідань окружної виборчої комісії; протоколи
окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному
виборчому окрузі № 106 з позачергових виборів народних депутатів
України 26 жовтня 2014 року; протоколи дільничних виборчих комісій
про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях (другі
примірники); план асигнувань та кошториси видатків на проведення
виборів; фінансовий звіт окружної виборчої комісії про надходження та
використання коштів Державного бюджету України
5.

Опис 2 справ постійного зберігання окружної виборчої комісії
одномандатного виборчого округу № 107 міста Лисичанськ за 2014
рік

6.

22 спр., 2014 рр.
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7.

Постанова окружної виборчої комісії № 14 від 11.10.2014 про утворення
дільничних виборчих комісій в одномандатному виборчому окрузі № 112
з позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року;
постанови окружної виборчої комісії; документи (подання, заяви, інші
передбачені законодавством документи), на підставі яких окружною
виборчою комісією приймались рішення; протоколи засідань окружної
виборчої комісії; протоколи окружної виборчої комісії про підсумки
голосування в одномандатному виборчому окрузі № 112 з позачергових
виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року; протоколи
дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на
виборчих дільницях (другі примірники); план асигнувань та кошториси
видатків на проведення виборів; фінансовий звіт окружної виборчої
комісії про надходження та використання коштів Державного бюджету
України

5.

Опис 3 справ постійного зберігання окружної виборчої комісії
одномандатного виборчого округу № 112 міста Рубіжне за 2014 рік

6.

75 спр., 2014 рр.

7.

Постанова окружної виборчої комісії про утворення дільничних
виборчих комісій з позачергових виборів народних депутатів України 26
жовтня 2014 року (№ 8 від 10.10.2014); постанови окружної виборчої
комісії, протоколи окружної виборчої комісії про підсумки голосування
в одномандатному виборчому окрузі № 107 з позачергових виборів
народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, протоколи дільничних
виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих
дільницях, кошторис видатків на проведення виборів, план асигнувань,
фінансовий звіт окружної виборчої комісії про надходження та
використання коштів Державного бюджету України, подання та інші
документи, на підставі яких прийняті рішення
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5.

Опис 4 справ постійного зберігання окружної виборчої комісії
одномандатного виборчого округу № 104 смт Новоайдар Луганської
області за 2014 рік

6.

5 спр., 2014 рр.

7.

Постанови Центральної виборчої комісії про утворення окружної
виборчої комісії; протоколи засідань окружної виборчої комісії з
додатками до них; план асигнувань; кошторис видатків на проведення
виборів; фінансовий звіт про джерела надходження коштів виборчих
фондів

5.

Опис 5 справ постійного зберігання окружної виборчої комісії
одномандатного виборчого округу № 114

смт Біловодськ

Луганської області за 2014 рік
6.

83 спр., 2014 рр.

7.

Виписка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України; постанова окружної виборчої комісії про утворення дільничних
виборчих комісій в одномандатному виборчому окрузі № 114 з виборів
народних депутатів України на позачергових виборах народних
депутатів України 26 жовтня 2014 року; постанови окружної виборчої
комісії; документи (подання, заяви та інші передбачені законодавством
документи) на підставі яких прийнято рішення щодо кандидатур до
складу дільничних виборчих комісій з позачергових виборів народних
депутатів України звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць від
політичних партій: Всеукраїнське об’єднання «БАТЬКІВЩИНА»,
«ГРОМАДСЬКА

ПОЗИЦІЯ»,

Ліберальної

партії

України,

«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК», ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»,
«НАРОДНИЙ ФРОНТ», РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА,
Всеукраїнського
«СИЛЬНА

об’єднання

Україна»,

«СВОБОДА»,

депутатських

фракцій:

«СИЛА

ЛЮДЕЙ»,

політичної

партії

Всеукраїнське об’єднання «БАТЬКІВЩИНА», «УДАР (Український
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Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка», кандидатів у
народні депутати України: Біленького О.Ю., Волошиної Н.О., Гапочки
М.М., Костанчука Т.Д., Качаряна Т.Р., Кулькова М.В., Лінського М.В.,
Лісевич К.О., Мошенського В.З., Семеновича А.О., Сергієнка Р.С., Сети
В.А., Шевкун О.О., Філоненка С.В., Черкасова А.В.; документи (подання,
заяви та інші передбачені законодавством документи) на підставі яких
прийнято рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від
політичних партій: Всеукраїнське об’єднання «БАТЬКІВЩИНА»,
«ГРОМАДСЬКА ПОЗИЦІЯ», «ЄДИНА КРАЇНА», «ОПОЗИЦІЙНИЙ
БЛОК»,

«НАРОДНИЙ

ФРОНТ»,

ПАРТІЯ

«Блок

ПЕТРА

ПОРОШЕНКА», РАДИКАЛЬНАОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА, від
Всеукраїнської Громадської організації « Комітет виборців України»,
Міжнародної громадської організації «ТРІУМВІРАТ», від кандидатів у
народні депутати України: Волошиної Н.О., Гапочки М.М., Гарбуза
Ю.Г., Костанчука Т.Д., Лінського М.В., Мошенського В.З., Філоненка С.
В., Черкасова А.В.; протоколи засідань окружної виборчої комісії;
протоколи окружної виборчої комісії про підсумки голосування в
одномандатному виборчому окрузі № 114, у тому числі уточнені;
протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів
виборців на звичайних виборчих дільницях у загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого
округу, в тому числі уточнені; протоколи дільничних виборчих комісій
про підрахунок голосів виборців на звичайних виборчих дільницях в
одномандатному виборчому окрузі, у тому числі уточнені; штатний
розпис; плани асигнувань; кошториси видатків на проведення виборів;
фінансові звіти про джерела надходження коштів виборчих фондів;
фінансовий звіт окружної виборчої комісії про надходження, витрати
коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та
проведення виборів за 2014 рік
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8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

2

2.

ф. 1

3.

Щастинська міська рада та її виконавчий комітет Новоайдарського
району Луганської області

4.

1 оп., 622 спр., 2006 - 2019 рр.

5.

Опис 1

6.

622 спр., 2006 - 2019 рр.

7.

Протоколи засідань міської ради та її виконавчого комітету та рішення
з

документи до них;

протоколи засідань постійних депутатських

комісій; розпорядження міського голови з основної діяльності; журнали
реєстрації рішень ради та її виконавчого комітету; журнал реєстрації
розпоряджень міського голови з основної діяльності; перелік рішень
Щастинської міської ради із земельних питань; річний статистичний звіт
з питань поводження з твердими побутовими відходами (ф.№1-ТПВ);
річний статистичний звіт з питань зеленого господарства (ф.1 річна);
річні статистичні звіти з питань екологічних витрат на охорону
навколишнього природного середовища та екологічні платежі (ф.1екологічні витрати (річна); особові справи звільнених керівників
комунальних установ міста, міських голів; зведені кошториси доходів та
видатків; річні бухгалтерські звіти з пояснювальними записками до них;
річні звіти по коштах загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами зумовленими похованнями (ф. 4 - ФСС ТВП)
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8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

3

2.

ф. 2

3.

Документи міських та селищних виборчих комісій з місцевих
виборів та агітаційні матеріали виборчої кампанії 2015 року

4.

7 оп., 191 спр., 2015 рр.

5.

Опис 1 справ постійного зберігання Борівської селищної виборчої
комісії міста Сєвєродонецьк Луганської області

6.

8 спр., 2015 рр.

7.

Постанови Сєвєродонецької міської виборчої комісії про формування
складу Борівської селищної виборчої комісії (копія), протоколи засідань
селищної виборчої комісії та документи до них, протоколи дільничних
виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих
дільницях, протоколи селищної виборчої комісії про підсумки
голосування та про результати місцевих виборів; довідка з Єдиного
державного реєстру про створення виборчої комісії (копія),плани
асигнувань, кошториси видатків на проведення виборів, фінансовий звіт
селищної виборчої комісії про надходження та використання коштів
Державного бюджету України на підготовку та проведення виборів

5.

Опис 2 справ постійного зберігання Лисичанської міської виборчої
комісії Луганської області

6.

36 спр., 2015 рр.
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7.

Постанови Центральної виборчої комісії про формування складу
Лисичанської міської виборчої комісії (копія); постанови Лисичанської
міської комісії про формування складу Привільської та Новодружеської
міських виборчих комісій з документами до них; постанови про
утворення дільничних виборчих комісій та документи до них; постанови
міської комісії з основної діяльності з документами до них; постанови
міської комісії про реєстрацію на посаду міського голови та кандидатів у
депутати міської ради; протоколи засідань міської виборчої комісії та
документи до них; протоколи дільничних виборчих комісій про
підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях; протоколи міської
виборчої комісії про підсумки голосування та про результати місцевих
виборів; виписка з Єдиного державного реєстру про створення виборчої
комісії; передвиборні програми, плакати, листівки, інші агітаційні
матеріали з виборів; плани асигнувань; кошториси видатків на
проведення виборів; фінансовий звіт виборчої комісії про надходження
та використання коштів Державного бюджету України на підготовку та
проведення виборів; фінансовий звіт про джерела надходження коштів
до виборчих фондів

5.

Опис 3 справ постійного зберігання Новодружеської міської
виборчої комісії міста Лисичанськ Луганської області

6.

13 спр., 2015 рр.

7.

Постанови Лисичанської міської виборчої комісії про формування
складу Новодружеської міської виборчої комісії (копія); постанови
Новодружеської міської виборчої комісії з основної діяльності;
постанови Новодружеської міської виборчої комісії про реєстрацію
кандидатів на посаду міського голови та кандидатів у депутати міської
ради; протоколи засідань Новодружеської міської виборчої комісії та
документи до них, протоколи дільничних виборчих комісій про
підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, протоколи міської
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виборчої комісії про підсумки голосування та про результати місцевих
виборів; виписка з Єдиного державного реєстру про створення виборчої
комісії; передвиборні програми, плакати, листівки, інші агітаційні
матеріали з виборів; плани асигнувань, кошториси видатків на
проведення виборів, фінансовий звіт міської виборчої комісії про
надходження та використання коштів Державного бюджету України на
підготовку та проведення виборів
5.

Опис 4 справ постійного зберігання Привільської міської виборчої
комісії міста Лисичанськ Луганської області

6.

13 спр., 2015 рр.

7.

Постанови Лисичанської міської виборчої комісії про формування
складу Привільської міської виборчої комісії (копії), постанови міської
виборчої комісії з основної діяльності; постанови міської виборчої
комісії та документи до них щодо кандидатур на посаду міського голови
та кандидатів у депутати міської ради; протоколи засідань міської
виборчої комісії; протоколи дільничних виборчих комісій про
підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях; протоколи міської
виборчої комісії про підсумки голосування та про результати місцевих
виборів; виписка з Єдиного державного реєстру про створення виборчої
комісії; плани асигнувань, кошториси видатків на проведення виборів,
фінансовий звіт міської

виборчої комісії про надходження та

використання коштів на підготовку та проведення виборів
5.

Опис 5 справ постійного зберігання Рубіжанської міської виборчої
комісії Луганської області

6.

43 спр., 2015 рр.
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7.

Постанови Центральної виборчої комісії про формування складу
Рубіжанської міської виборчої комісії; постанови міської виборчої
комісії про формування складу міської виборчої комісії та утворення
дільничних виборчих комісій; постанови міської виборчої комісії з
основної діяльності та документи до них; протоколи засідань, рішення
міської виборчої комісії та документи до них, протоколи дільничних
виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих
дільницях, протоколи міської

виборчої комісії про підсумки

голосування та про результати місцевих виборів; виписка з Єдиного
державного реєстру про створення виборчої комісії; передвиборні
програми, плакати, листівки; плани асигнувань; кошториси видатків на
проведення виборів, фінансовий звіт міської

виборчої комісії про

надходження та використання коштів Державного бюджету України на
підготовку та проведення виборів; фінансовий звіт про джерела
надходження коштів до виборчих фондів; місячні звіти про нарахування
та перерахування страхових внесків на державне соціальне страхування
у зв'язку з тимчасовою

непрацездатністю; акт про вилучення для

знищення документів не внесених до Національного архівного фонду
5.

Опис

6 справ постійного зберігання Сєвєродонецької міської

виборчої комісії
6.

70 спр., 2015 рр.

7.

Постанови Центральної виборчої комісії про формування складу
Сєвєродонецької міської виборчої комісії; постанови міської комісії про
формування складу Борівської та Сиротинської селищних виборчих
комісій; постанови міської виборчої комісії з основної діяльності, з
документами до них; подання щодо кандидатів на посаду міського
голови, у депутати міської ради, кандидатур до складу комісій,
офіційних спостерігачів з документами до них; протоколи засідань
міської виборчої комісії з документами до них; протоколи дільничних
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виборчих комісій про підрахунок голосів виборців; протоколи міської
виборчої комісії про повторний підрахунок голосів; протоколи
дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців з
повторних виборів протоколи міської виборчої комісії про підсумки
голосування та про результати місцевих виборів; виписка з єдиного
державного реєстру про створення виборчої комісії (копія); штатний
розпис; передвиборні програми, плакати, листівки, інші агітаційні
матеріали; акт про вилучення для знищення документів не внесених до
НАФ; план асигнувань; кошториси видатків на проведення виборів;
фінансовий звіт про формування виборчих фондів суб'єктів виборчого
процесу та додатки до них
5.

Опис

7 справ постійного зберігання Сиротинської селищної

виборчої комісії міста Сєвєродонецьк Луганської області
6.

8 спр., 2015 рр.

7.

Копія постанови Сєверодонецької міської виборчої комісії про
формування складу Сиротинської селищної комісії; протоколи засідань
селищної комісії; протоколи дільничних виборчих комісій про
підрахунок голосів виборців; протоколи селищної комісії про підсумки
голосування

та про результати місцевих виборів; копія виписки з

єдиного державного реєстру про створення комісії; плани асигнувань;
кошторис видатків з додатками; фінансовий звіт селищної виборчої
комісії про надходження та використання коштів Державного бюджету
на підготовку та проведення виборів
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----
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1.

4

2.

ф. 3

3.

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України
одномандатного виборчого округу № 114 (Станично – Луганський
район Луганської області)

4.

1 оп., 103 спр., 2012 рр.

5.

Опис 1

6.

103 спр., 2012 рр.

7.

Протоколи засідань окружної виборчої комісії; протоколи окружної
виборчої комісії про підсумки голосування; протоколи дільничних
виборчих комісій про підрахунок голосів; подання кандидатур до
складу дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих
дільниць з виборів народних депутатів України з додатками до них;
подання кандидатур на заміну членів дільничних виборчих комісій
звичайних та спеціальних виборчих дільниць з виборів народних
депутатів України з додатками до них; подання про реєстрацію
офіційних спостерігачів на звичайних та спеціальних виборчих
дільницях з виборів народних депутатів України з додатками до них;
план асигнувань з додатками; кошторис з додатками до неї; річний
баланс з додатками

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

5

2.

ф. 4

3.

Окружна виборча комісія Луганської області виборчого
№ 112 (Станично – Луганський район Луганської області)

округу
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4.

1 оп., 12 спр., 1998 рр.

5.

Опис 1

6.

12 спр., 1998 рр.

7.

Протоколи та постанови засідань комісії; протоколи про реєстрацію
кандидатів у народні депутати; протоколи та документи до них про
результати виборів у багатомандатному окрузі, список політичних
партій, повідомлення №5, №6; протоколи дільничних виборчих комісій
про результати підрахунку голосів Станично -Луганського району,
Слов'яносербського

району,

Біловодського

району,

Марківського

району, Міловського району, Новопсковського району; документи з
контролю за використанням виборчого фонду кандидатів в депутати;
облікова

картка,

заява,

автобіографія,

передвиборча

програма,

декларація про доходи, партійний протокол народного депутата України
Черенкова Олександра Павловича; кошторис витрат; фінансовий звіт
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

6

2.

ф. 5

3.

Станично-Луганська

селищна

виборча

комісія

Станично

-

Луганського району Луганської області
4.

1 оп., 7 спр., 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

7 спр., 2010 рр.

7.

Протоколи засідань селищної виборчої комісії; протоколи селищної
виборчої комісії про підсумки голосування та підрахунок голосів
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виборців з виборів селищного голови та депутатів; протоколи селищної
виборчої комісії про результати виборів; штатний розпис; план
асигнувань загального фонду бюджету селищної ради; кошторис
селищної виборчої комісії; річний баланс селищної виборчої комісії з
додатками до нього
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

7

2.

ф. 6

3.

Станично -Луганська районна виборча комісія Станично Луганського району Луганської області

4.

1 оп., 6 спр., 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

6 спр., 2010 рр.

7.

Протоколи засідань, постанови Станично - Луганської районної виборчої
комісії; протоколи районної виборчої комісії про результати виборів
депутатів районної ради; кошторис; план асигнувань; річний баланс з
додатками

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

8

2.

ф. 7

14

3.

Передільська сільська виборча комісія Станично -Луганського
району Луганської області

4.

1 оп., 6 спр., 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

6 спр., 2010 рр.

7.

Протоколи засідань сільської виборчої комісії; протоколи сільської
виборчої комісії про підрахунок голосів виборців та про підсумки
голосування; штатний розпис; план асигнувань; кошторис; річний баланс

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

9

2.

ф. 8

3.

Комишненська сільська виборча комісія Станично - Луганського
району Луганської області

4.

1 оп., 6 спр., 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

6 спр., 2010 рр.

7.

Протоколи засідань сільської виборчої комісії; протоколи сільської
виборчої комісії про підрахунок голосів та про підсумки голосування;
штатний розпис; план асигнувань; кошторис; річний баланс

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

15

1.

10

2.

ф. 9

3.

Нижньотеплівська сільська виборча комісія Станично -Луганського
району Луганської області

4.

1 оп., 4 спр., 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

4 спр., 2010 рр.

7.

Протоколи засідань виборчої комісії; протоколи дільничних виборчих
комісій про підрахунок голосів виборців; штатний розпис; кошторис;
річні фінансові звіти з додатками

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

11

2.

ф. 10

3.

Широківська сільська виборча комісія Станично - Луганського
району Луганської області

4.

1 оп., 3 спр., 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

3 спр., 2010 рр.

7.

Протоколи засідань сільської виборчої комісії; протоколи сільської
виборчої комісії про підсумки голосування; кошторис

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

16

1.

12

2.

ф. 11

3.

Розквітненська сільська виборча комісія Станично -Луганського
району Луганської області

4.

1 оп., 6 спр., 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

6 спр., 2010 рр.

7.

Протоколи засідань сільської виборчої комісії; протоколи сільської
виборчої комісії про підсумки голосування;

штатний розпис; план

асигнувань; кошторис; річний баланс
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

13

2.

ф. 12

3.

Верхньобогданівська

сільська

виборча

комісія

Станично

-

Луганського району Луганської області
4.

1 оп., 13 спр., 2006, 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

13 спр., 2006, 2010 рр.

7.

Протоколи засідань виборчої комісії з документами до них; протоколи
засідань дільничних виборчих комісій та протокол про підрахунок
голосів виборців; протоколи засідань дільничних виборчих комісій та
підсумкові протоколи сільської виборчої комісії про підрахунок голосів
виборців; кошторис; план асигнувань; штатний розпис; фінансовий звіт
про надходження, витрати коштів державного бюджету, що виділяються
на підготовку та проведення виборів; річний баланс комісії з додатками
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8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

14

2.

ф. 13

3.

Миколаївська сільська виборча комісія Станично - Луганського
району Луганської області

4.

2 оп., 14 спр., 2005 - 2006, 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

8 спр., 2005 - 2006 рр.

7.

Протоколи засідань виборчої комісії з документами до них; протоколи
засідань дільничних виборчих комісій; підсумкові протоколи про
підрахунок голосів виборців; кошторис; штатний розпис; план
асигнувань; фінансовий звіт комісії про надходження, витрати коштів
державного бюджету що виділяються на підготовку та проведення
виборів

5.

Опис 2

6.

6 спр., 2010 рр.

7.

Протоколи засідань, постанови сільської виборчої комісії; протоколи
дільничних виборчих комісій про підсумки голосування з виборів;
штатний розпис; кошторис; план асигнувань; річний баланс з додатками

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----
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1.

15

2.

ф. 14

3.

Валуйська сільська виборча комісія Станично - Луганського району
Луганської області

4.

2 оп., 13 спр., 2006, 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

8 спр., 2006 рр.

7.

Протоколи засідань виборчої комісії з документами до них; протоколи
засідань дільничних виборчих комісій; підсумкові протоколи про
підрахунок голосів виборців; кошторис; штатний розпис; план
асигнувань; фінансовий звіт комісії про надходження, витрати коштів
державного бюджету, що виділяються на підготовку та проведення
виборів

5.

Опис 2

6.

5 спр., 2010 рр.

7.

Протоколи засідань сільської виборчої комісії; протоколи сільської
виборчої комісії про підсумки голосування з виборів; план асигнувань;
кошторис; річний баланс комісії з додатками до нього

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

16

2.

ф. 15

3.

Великочернігівська

сільська

виборча

Луганського району Луганської області
4.

2 оп.,14 спр., 2006, 2010 рр.

5.

Опис 1

комісія

Станично

-
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6.

8 спр., 2006 рр.

7.

Протоколи засідань комісії з документами до них; протоколи комісії про
підрахунок голосів виборців; плани асигнувань; кошториси видатків;
фінансові звіти про надходження та витрати коштів державного бюджету
на підготовку та проведення виборів

5.

Опис 2

6.

6 спр., 2010 рр.

7.

Протоколи засідань сільської виборчої комісії; рішення сільської
виборчої комісії про роботу комісії; протоколи сільської виборчої комісії
про підсумки голосування; протоколи сільської виборчої комісії про
підсумки повторного голосування з виборів; план асигнувань; кошторис

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

17

2.

ф. 16

3.

Вільхівська сільська виборча комісія Станично - Луганського
району Луганської області

4.

1 оп., 6 спр., 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

6 спр., 2010 рр.

7.

Протоколи засідань сільської виборчої комісії; протоколи сільської
виборчої комісії про підрахунок голосів виборців з виборів сільського
голови, депутатів сільської та Станично - Луганської районної ради;
штатний розпис; план асигнувань; кошторис; річний баланс

8.

----

9.

Відкритий

20

10.

----

11.

----

1.

18

2.

ф. Р – 17

3.

Станично - Луганський районний комітет профспілки працівників
державних установ Станично – Луганського району Луганської
області

4.

1 оп., 8 спр., 1983 - 2017 рр.

5.

Опис 1

6.

8 спр., 1983 -2017 рр.

7.

Сумісні постанови райкому профспілки та правління райспоживспілки;
протокол пленуму; протокол звітно-виборної конференції з додатками;
сумісна постанова райкому профспілки та правління райспоживспілки;
протоколи засідань райкому профспілки; протокол тринадцятої районної
конференції звітно - виборної; протоколи засідань райкому профспілки;
постанови звітно - виборної конференції; документи (звіти, виступи,
постанови) профспілкової конференції; статут професійної спілки;
протокол конференції; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

19

2.

ф. Р-18

21

3.

Станично - Луганський районний комітет профспілки працівників
торгівлі та споживчої кооперації Станично - Луганського району
Луганської області

4.

1 оп., 7 спр., 1974 -1982 рр.

5.

Опис 1

6.

7 спр., 1974 -1982 рр.

7.

Сумісні постанови райкому профспілки та правління райспоживспілки;
протокол пленуму; протокол звітно-виборної конференції з додатками;
сумісна постанова райкому профспілки та правління райспоживспілки

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

20

2.

ф. 19

3.

Талівська сільська виборча комісія Станично -Луганського району
Луганської області

4.

1 оп., 7 спр., 2006 рр.

5.

Опис 1

6.

7 спр., 2006 рр.

7.

Протоколи засідань виборчої комісії з документами до них; протоколи
засідань дільничних виборчих комісій, підсумкові протоколи про
підрахунок голосів виборців; штатний розпис; план асигнувань;
кошторис видатків; фінансовий звіт про надходження, витрати коштів
державного бюджету, що виділяються на підготовку та проведення
виборів

8.

----

9.

Відкритий

22

10.

----

11.

----

1.

21

2.

ф. Р - 20

3.

Станично - Луганське районне територіальне медичне об'єднання

4.

2 оп., 11 спр., 1994 – 2000 рр.

5.

Опис 1

6.

10 спр., 1994 – 2000 рр.

7.

Фінансовий звіт про виконання кошторису профспілкового бюджету;
накази головного лікаря з основної діяльності; кошторис прибутків та
видатків; річні кошториси профспілкового бюджету; фінансові звіти про
виконання кошторису; журнал реєстрації наказів головного лікаря з
основної діяльності

5.

Опис 1 (додатковий)

6.

1 спр., 1992 – 1999 рр.

7.

Протоколи засідань профспілкового комітету

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

22

2.

ф. Р - 21

3.

Колективне

сільськогосподарське

підприємство

Станично -Луганського району Луганської області
4.

2 оп., 11 спр., 1995, 1997 – 2003 рр.

5.

Опис 1

6.

10 спр., 1997 – 2003 рр.

"Чугинське»

23

7.

Книги протоколів засідань правління; річні фінансові звіти; протоколи
засідань правління; протоколи загальних зборів уповноважених членів
колективного сільськогосподарського підприємства; протоколи засідань
ліквідаційної комісії; експертна оцінка основних фондів; документи про
передачу об'єктів соціальної сфери до комунальної власності Чугинської
сільської ради; документи (акти, списки, договори, виписки протоколів,
перелік майна, розмір майнового паю, довідки) про приватизацію майна
підприємства

5.

Опис 1 (додатковий)

6.

1 спр., 1995 рр.

7.

Державний акт на право колективної власності на землю з додатками до
нього

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

23

2.

ф. Р -22

3.

Колгоспи Станично - Луганського району Луганської області

4.

1 оп., 22 спр., 1943 - 1963 рр.

5.

Опис 1

6.

22 спр., 1943 - 1963 рр.

7.

Річні звіти про роботу колгоспу імені Кагановича; акти контрактації
худоби колгоспів імені Кагановича, "Культура"; здавальні описи справ
постійного зберігання колгоспів району; річний звіт про роботу колгоспу
"Культура"; річні звіти про роботу колгоспу "Красная заря"; протоколи
засідань колгоспу "Красная заря"; зобов'язання колгоспу "Культура" по
всіх

видах

державних

поставок;

протоколи

загальних

зборів

24

колгоспників та засідань правління колгоспу "Красная заря"; протоколи
засідань правління колгоспу "Культура"; річні звіти про роботу колгоспу
"Красная заря"; протоколи загальних зборів колгоспників колгоспу імені
Кагановича; протоколи засідань правління колгоспу імені Кагановича;
протокол загальних зборів колгоспників колгоспу "Культура"; протоколи
засідань правління

колгоспу

"Культура"; річний звіт про роботу

колгоспу "Культура"; протоколи засідань правління колгоспу

імені

Кагановича; акти передачі житлових будинків колгоспу імені Кагановича
переселенцям; протоколи засідань правління артілі XV з'їзду КП (б)У;
протоколи засідань правління артілі XV з'їзду КП (б)У; річні звіти про
роботу колгоспу "Україна"
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

24

2.

ф. 23

3.

Гарасимівська сільська виборча комісія Станично – Луганського
району Луганської області

4.

2 оп., 11 спр., 2006, 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

6 спр., 2006 рік

7.

Протоколи засідань дільничних виборчих комісій, підсумкові протоколи
про

підрахунок

голосів

виборців;

кошторис;

план

асигнувань;

фінансовий звіт комісії про надходження, витрати коштів державного
бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів
5.

Опис 2

6.

5 спр., 2010 рік

25

7.

Протоколи засідань сільської виборчої комісії; протоколи сільської
виборчої комісії про підрахунок голосів виборців, про підсумки
голосування з виборів; план асигнувань; кошторис; річний баланс з
додатками

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

25

2.

ф. 24

3.

Теплівська

сільська виборча комісія Станично – Луганського

району Луганської області

4.

1 оп., 8 спр., 2006, 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

6 спр., 2006 рік

7.

Протоколи засідань

сільської виборчої комісії;

протоколи засідань

сільської виборчої комісії про підрахунок голосів з виборів; штатний
розпис; план асигнувань; кошторис; річний фінансовий звіт
5.

Опис 2

6.

2 спр., 2010 рік

7.

Протоколи засідань сільської виборчої комісії; річний баланс з
додатками

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

26

1.

26

2.

ф. Р - 26

3.

Станично - Луганська районна профспілкова організація робітників
агропромислового комплексу Станично - Луганського району
Луганської області

4.

1 оп., 42 спр., 1999 – 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

42 спр., 1999 – 2010 рр.

7.

Протоколи IV, V звітно - виборної конференції районної профспілкової
організації; протокол VI звітно - виборної профспілкової конференції;
протоколи пленумів профспілки; документи VI

пленуму районної

профспілкової організації;

президії районної

протоколи засідань

профспілкової організації; документи I пленуму районної профспілкової
організації; протоколи засідань президії районної

профспілкової

організації; документи (постанова, доповіді) II, III, IV пленумів районної
профспілкової організації; протоколи засідань

президії районної

профспілкової організації; річні кошториси профспілкового бюджету;
річні фінансові звіти про виконання профспілкового бюджету; зведений
річний фінансовий звіт про використання кошторису централізованого
фонду соціального страхування колгоспників за

1999 рік; річний

фінансовий звіт про виконання бюджету фонду соціального страхування
України за 1999 рік; річні звіти про перерахування грошових сум на
державне соціальне страхування
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

27

1.

27

2.

ф. Р – 27

3.

Колективне сільськогосподарське підприємство імені Артема
Станично - Луганського району Луганської області

4.

1 оп., 38 спр., 1992 – 2000 рр.

5.

Опис 1

6.

38 спр., 1992 - 2000 рр.

7.

Протоколи

загальних зборів; список пенсіонерів радгоспу; заяви

робочих про приватизацію майна радгоспу; підписні листи учасників
товариства - покупців державного комунального підприємства радгоспу;
документи

(акти,

довідки,

договори,

заяви,

плани

тощо)

про

приватизацію радгоспу; накази радгоспу про підприємницьку діяльність;
документи (протоколи, накази, договір) про передачу комунального
майна радгоспу; інвентаризаційний опис основних засобів

для

приватизації комунального сільськогосподарського підприємства імені
Артема; протоколи засідання правління; положення про паювання майна
і землі; статути колективного сільськогосподарського підприємства;
річні фінансові звіти; особові рахунки власних паїв пенсіонерів
комунального сільськогосподарського підприємства імені Артема;
протоколи засідань правління; розпорядження по колективному
сільськогосподарському

підприємству

з

основної

діяльності;

розпорядження про виплату відшкодування шкоди працівнику у разі
трудового каліцтва; технічна документація про паювання

земель

колективної власності; технічна документація оцінки земель за
бонітетом

грантів

Нижньотеплівської

сільської

ради;

об'єднані

постанови адміністрації та профспілкового комітету; колективний
договір
8.
9.

---Відкритий

28

10.

----

11.

----

1.

28

2.

ф. 28

3.

Миколаївська сільська рада Станично - Луганського району
Луганської області

4.

1 оп., 28 спр., 1998 – 2003 рр.

5.

Опис 1

6.

28 спр., 1998-2003 рр.

7.

Протоколи

засідань сільської ради та рішення

до них; протоколи

засідань виконавчого комітету сільської ради та рішення з документами
(програми, заяви, плани) до них; протоколи окружної, дільничних
виборчих комісій про результати виборів Миколаївського сільського
голови, депутатів сільської, районної та обласної рад; бюджети сільської
ради; кошториси; штатні розписи; річні баланси; перероблений опис
№ 1 (продовження) справ постійного зберігання за 1998 - 2003 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

29

2.

ф. Р -29

3.

Відділ культури

і туризму Станично - Луганської районної

державної адміністрації
4.

1 оп., 16 спр., 1999 – 2006 рр.

5.

Опис 1

6.

16 спр., 1999 - 2006 рр.

29

7.

Накази з основної діяльності; колективний договір; річні звіти про
роботу; річні звіти про результати фінансової діяльності

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

30

2.

ф. 30

3.

Гарасимівська сільська рада Станично -Луганського району
Луганської області

4.

1 оп., 33 спр., 1995 – 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

33 спр., 1995 - 2005 рр.

7.

Протоколи засідань

сільської ради та рішення до них; протоколи

засідань виконавчого комітету та рішення до них; протоколи засідань
постійних комісій сільської ради; протоколи дільничної виборчої комісії
про результати голосування з виборів депутатів; річні кошториси; річні
звіти про виконання кошторису; перероблений опис справ постійного
зберігання за 1995-2005 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

---

1.

31

2.

ф.31

3.

Красноталівська сільська рада
Луганської області

Станично - Луганського району

30

4.

1 оп., 65 спр., 1994-2009 рр.

5.

Опис 1

6.

65 спр., 1994 -2009 рр.

7.

Протоколи окружної виборчої комісії щодо реєстрації кандидатів на
посаду голови сільської ради; протоколи окружної виборчої комісії щодо
реєстрації кандидатів в депутати сільської ради; список депутатів
сільської ради двадцять третього скликання; протоколи засідань
сільської ради та рішення з документами до них; протоколи засідань
виконавчого комітету сільської ради та рішення з документами до них;
протоколи територіальної виборчої комісії про підсумки голосування з
виборів сільського голови; протоколи територіальної виборчої комісії
про підсумки голосування з виборів сільського голови; протоколи
засідань, рішення, склад постійної комісії сільської ради з питань освіти,
культури та спорту; протоколи засідань постійної комісії з питань
бюджету та фінансів з документами (план, склад) до них; документи
(заяви

про згоду балотуватися, декларації, передвиборчі програми,

довідки) кандидатів на посаду сільського голови; протоколи

зборів

виборців про висунення кандидатів в депутати сільської ради та
документи (заяви

про згоду балотуватися, декларації, передвиборчі

програми, довідки) до них; протоколи окружної виборчої комісії щодо
реєстрації кандидатів в депутати сільської ради; протоколи окружної
виборчої комісії про результати
голови;

голосування з виборів сільського

протоколи дільничних виборчих комісій про результати

голосування з виборів депутатів сільської ради; протокол сходу
мешканців села; опис №1 (продовження) справ постійного зберігання за
1994 - 2009 роки; штатні розписи; річні бюджети; річні кошториси; річні
звіти про виконання кошторису; лімітні довідки
8.

----

9.

Відкритий

31

10.

----

11.

----

1.

32

2.

ф. 32

3.

Чугинська сільська рада

Станично - Луганського району

Луганської області
4.

1 оп., 48 спр., 1997 - 2007 рр.

5.

Опис 1

6.

48 спр., 1997- 2007 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення до них; протоколи засідань
виконавчого комітету сільської ради та рішення до них; річні бюджети;
річні кошториси; річні звіти про виконання бюджету; протоколи
окружної (територіальної) виборчої комісії про результати виборів
сільського голови, депутатів сільської ради;

протоколи засідань

територіальної та дільничних виборчих комісій про результати
голосування з виборів депутатів України, Луганської обласної, Станично
- Луганської районної, Чугинської сільської ради, сільського голови;
перероблений опис справ постійного зберігання за 1997 - 2007 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

33

2.

ф. 33

3.

Червоножовтнева сільська рада Станично - Луганського району
Луганської області

4.

1 оп., 45 спр., 1994 - 2006 рр.

32

5.

Опис 1

6.

45 спр., 1994 - 2006 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення до них; протоколи засідань
виконавчого комітету сільської ради та рішення до них; протоколи
окружної (територіальної)

виборчої комісії про результати виборів

депутатів сільської ради (1995 рік); протоколи територіальної виборчої
комісії про результати виборів голови сільської ради (1997 рік);
протоколи

дільничної виборчої комісії про результати підрахунків

голосів з виборів народних депутатів України, депутатів Луганської
обласної ради (1998 рік); протоколи територіальної виборчої комісії про
результати виборів голови сільської ради (2000 рік); протоколи засідань
постійних комісій сільської ради із земельних питань, питань бюджету та
планування, у справах молоді, з охорони прав та свобод громадян, з
соціально -економічного та культурного розвитку села; протоколи
засідань територіальної виборчої комісії з виборів народних депутатів,
депутатів обласної ради, місцевої ради, сільського голови (2002 рік);
протоколи територіальної виборчої комісії про результати голосування
з виборів депутатів обласної, районної, сільської рад, виборів сільського
голови (2002 рік); бюджети сільської ради; річні баланси виконання
бюджету; перероблені описи справ постійного зберігання за 1994 - 2006
роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

34

2.

ф. Р- 34

33

3.

Верхньобогданівська сільська Рада народних депутатів Станично Луганського району Луганської області

4.

1 оп., 12 спр., 1993 - 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

12 спр., 1993 -1994 рр.

7.

Протоколи засідань сесій сільської ради та рішення до них; протоколи
засідань виконавчого комітету сільської ради та рішення до них; піврічні
плани роботи сільської ради та її виконавчого комітету; протоколи
засідань планово - бюджетної комісії;

річний звіт про виконання

бюджету з пояснювальною запискою до нього; розрахункові відомості по
коштах фонду соціального страхування; протокол територіальної
виборчої комісії про реєстрацію кандидатів на посаду голови сільської
ради; протоколи окружних виборчих комісій про результати виборів
депутатів сільської ради; протокол територіальної виборчої комісії про
результати виборів голови сільської ради; перероблений опис справ
постійного зберігання за 1993 - 2008 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

35

2.

ф. 35

3.

Станично - Луганська селищна рада Станично - Луганського району
Луганської області

4.

1 оп., 148 спр., 1996- 2006 рр.

5.

Опис 1

6.

148 спр., 1996 - 2006 рр.
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7.

Протоколи засідань селищної ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету селищної ради та рішення з
документами до них; документи (протоколи, акти, довідки, плани тощо)
засідань постійних комісій селищної ради; протоколи загальних зборів
мешканців села; протоколи загальних зборів виборців, звіти депутатів;
протоколи зборів виборців щодо висунення кандидатів на посаду
селищного голови та документи (заяви про згоду балотуватися,
автобіографії, програми, декларації) до них; протоколи окружної
виборчої комісії про реєстрацію кандидатів на посаду селищного голови;
протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів в
депутати селищної ради; протоколи окружної виборчої комісії про
результати голосування з виборів селищного голови; накази виборців
депутатам; списки депутатів двадцять

третього скликання; річні

бюджети; штатні розписи; річні кошториси прибутків та видатків; річні
кошториси підвідомчих установ; річні звіти про виконання кошторису з
пояснювальними записками до них; річні звіти про виконання бюджету
з пояснювальними записками до них; перероблений опис справ
постійного зберігання за 1996 - 2006 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

36

2.

ф. 36

3.

Станично - Луганська районна державна адміністрація Луганської
області

4.

1 оп., 290 спр., 1992 - 2005 рр.

5.

Опис 1
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6.

290 спр., 1992 - 2005 рр.

7.

Розпорядження представника Президента; протоколи засідань колегії
при представництві Президента України; протоколи засідань колегії
райдержадміністрації з документами до них; рішення заступника глави
адміністрації; розпорядження голови адміністрації з основної діяльності;
журнали реєстрації розпоряджень з основної діяльності; журнали
реєстрації розпоряджень представника Президента; рішення комісії з
реабілітації

(відшкодування

матеріальної

шкоди);

сумісні

розпорядження адміністрації, районної ради та райкому профспілки
робітників агропромислового комплексу; журнал реєстрації сумісних
розпоряджень; протоколи, рішення координаційної ради по боротьбі зі
злочинністю; протоколи засідань комісії у справах неповнолітніх;
протоколи

районної комісії по відновленню прав реабілітованих;

рішення комісії по реабілітованим (відшкодування матеріальної шкоди);
протоколи засідань колегій районної державної адміністрації; протоколи
засідань Координаційної ради по організації літнього відпочинку та
оздоровленню

дітей;

журнали

реєстрації

розпоряджень

голови

райдержадміністрації з основної діяльності; штатні розписи; річні
кошториси; річні звіти про виконання кошторису; річний баланс з
основної діяльності; річні фінансові звіти; лімітні довідки; звіт про
нараховані

внески,

перерахування

та

витрати

пов'язані

з

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності; зведений річний статистичний звіт
про кількісний та якісний склад державних службовців, про кількість
працівників, їхній якісний склад та професійне навчання (Ф.9-ДС, 6-ПВ);
особова справа звільненого голови райдержадміністрації Овчарова О.М.
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

36

11.

----

1.

37

2.

ф. 37

3.

Красноталівська сільська виборча комісія Станично -Луганського
району Луганської області

4.

1 оп., 3 спр., 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

3 спр., 2010 рр.

7.

Протоколи засідань сільської комісії про підрахунок голосів з виборів
сільського голови, депутатів сільської ради та про підсумки голосування
з виборів; план асигнувань

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифровані архівні справи №№ 11, 26, 30, 43, 69, 113, 118, 133, 204а,
284, 285

1.

38

2.

ф. Р-38

3.

Теплівська

сільська

Рада

народних

депутатів

Станично

-

Луганського району Луганської області
4.

1 оп., 86 спр., 1986-1994 рр.

5.

Опис 1

6.

86 спр., 1986 - 1994 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради з рішеннями до них; протоколи
засідань виконавчого комітету сільської ради з рішеннями до них;
протоколи засідань постійних комісій сільської ради; перспективні плани
роботи сільської ради; річні плани роботи виконавчого комітету
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сільської ради; списки депутатів сільської ради; накази депутатам
сільської ради та інформації щодо їх виконання;

протоколи сходів

громадян та документи (рішення, заходи, доповідь) до них; річні
бюджети сільської ради; кошториси; річні звіти про виконання бюджету
з пояснювальними записками; протоколи зборів трудових колективів
щодо висування кандидатів у депутати сільської ради (1987, 1989,1990
роки); протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів
в депутати сільської ради та про результати виборів депутатів (1987 рік);
протоколи окружної виборчої комісії про результати виборів депутатів
сільської ради (1987 рік); інформації про роботу виконавчого комітету
та депутатів сільської ради (1988, 1989,1990 роки); інформації про
проведення

зборів виборців,

про

надані

доручення

депутатам,

інформація про виконання доручень, наданих депутатам; рішення
сільської

ради

про

затвердження

депутатських

постів

(другий

примірник); протоколи сільської виборчої комісії про реєстрацію
кандидатів у депутати сільської ради (1990 рік); протоколи сільської
виборчої комісії про результати виборів депутатів сільської ради (1990
рік);протоколи зборів трудових колективів щодо висування кандидатів
на посаду голови сільської ради (1994 рік); протокол збору колективу
бригади

№1

колективного

сільськогосподарського

підприємства

"Рассвет" щодо висування кандидата на посаду голови сільської ради із
заявами до них; протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію
кандидатів

у

депутати

сільської

ради

(1994

рік);

протоколи

територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів на посаду
сільського голови (1994 рік); протоколи окружної виборчої комісії про
результати виборів депутатів сільської ради (1994 рік); протокол
територіальної виборчої комісії про результати виборів голови сільської
ради; перероблений опис справ постійного зберігання за 1986 - 2006 роки
8.

----

38

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

39

2.

ф. Р-39

3.

Станично - Луганська районна рада народних депутатів та її
виконавчий комітет Станично - Луганського району Луганської
області

4.

1 оп., 244 спр., 1986 - 1997 рр.

5.

Опис 1

6.

244 спр., 1986 - 1997 рр.

7.

Протоколи засідань районної ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету районної ради та рішення з
документами до них; розпорядження голови виконавчого комітету з
основної діяльності; протоколи засідань президії районної ради та
рішення до них; протоколи засідань комісії у справах неповнолітніх дітей
при Станично -Луганському

районному виконавчому комітеті;

документи (плани роботи, постанови, акти) з питань діяльності комісії у
справах неповнолітніх при Станично -Луганському

районному

виконавчому комітеті, у тому числі з питань правопорушень; документи
(плани роботи, протоколи засідань, інформації) з питань діяльності
комісії по боротьбі з пияцтвом; документи (доповіді, заходи, постанови)
з проведення пленуму районної організації добровільного товариства
боротьби за тверезість; інформація про результати діяльності товариства
боротьби за тверезість; протоколи засідань правління районного
товариства боротьби за тверезість; протокол звітно-виборної конференції
добровільного товариства боротьби за тверезість;

список депутатів

районної ради дев'ятнадцятого скликання; протоколи зустрічей виборців
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з депутатами;

документи (клопотання, протоколи, списки) про

представлення до нагородження медаллю "Ветеран праці"; документи
(протоколи, списки) про нагородження медалями та орденами; журнали
реєстрації розпоряджень з основної діяльності; журнали реєстрації
рішень виконавчого комітету; протоколи засідань профспілкового
комітету; протоколи звітно -виборних профспілкових зборів, протоколи
робочих зборів; документи (склад, плани роботи, протоколи засідань,
інформації) постійних комісій районної ради з питань торгівлі та
громадського харчування; з питань промисловості, транспорту і зв'язку;
з питань народної освіти; по дорожньому будівництву та благоустрою; з
питань культури; з питань побутового обслуговування; з питань
соціалістичної законності та охорони громадського порядку; з питань
охорони здоров'я та соціального забезпечення; у справах молоді;
відомості про накази депутатам від виборців, інформації про виконання
наказів; протоколи зустрічей виборців з депутатами обласної ради Квасовим В.І., районної ради - Світличним А.К.; списки осіб, які
проходили військову службу в Демократичній Республіці Афганістан;
річні статистичні звіти про організаційну роботу місцевих Рад народних
депутатів, зміни в складі депутатів і виконавчих комітетів, відомості про
актив; протоколи засідань районної виборчої комісії з виборів депутатів
до районної Ради народних депутатів; протоколи окружної виборчої
комісії про реєстрацію кандидатів в депутати районної Ради; протоколи
окружної виборчої комісії про результати виборів депутатів районної
ради; список депутатів районної ради двадцять першого скликання; план
заходів з виконання наказів виборців, даних депутатам районної ради;
протоколи районної та дільничних виборчих комісій про результати
виборів народного судді; протоколи засідань мандатної комісії;
протоколи засідань комісії з відновлення прав реабілітованих; протоколи
дільничної комісії з проведення референдуму про наслідки опитування
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населення; протоколи дільничної комісії з проведення референдуму про
результати голосування; протоколи засідань адміністративної комісії;
список депутатів районної ради двадцять другого скликання; протоколи
зборів трудових колективів з питання висування кандидатів на посаду
голови районної ради та документи (заяви, декларації про доходи) до
них; протокол територіальної виборчої комісії

про реєстрацію

кандидатів на посаду голови районної ради: протокол територіальної
виборчої комісії про результати виборів голови районної ради;
протоколи зборів трудових колективів з питання висування кандидатів у
депутати районної ради та документи (заяви, декларації про доходи,
довідки) до них; протоколи окружної територіальної виборчої комісії
про реєстрацію кандидатів у депутати районної ради; протоколи
окружної виборчої комісії про результати виборів депутатів районної
ради; протоколи засідань районної виборчої комісії з виборів депутатів
районної ради двадцять другого скликання; кошториси видатків; штатні
розписи; річні фінансові звіти; перероблений опис справ постійного
зберігання за 1986-1992, 1994-1995 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифровані справи №№ 28, 122, 212, 213

1.

40

2.

ф. Р-40

3.

Петрівська

селищна

Рада

народних

Луганського району Луганської області
4.

1 оп., 33 спр., 1990 -1994 рр.

5.

Опис 1

6.

33 спр., 1990 - 1994 рр.

депутатів

Станично

-

41

7.

Протоколи сесій з рішеннями до них; протоколи засідань виконавчого
комітету з рішеннями до них; протоколи засідань адміністративної
комісії; списки депутатів; річні бюджети; річні звіти про виконання
бюджету з пояснювальними записками; баланси виконання бюджету;
перероблений опис справ постійного зберігання за 1990 - 2002 роки

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

41

2.

ф. 41

3.

Станично -Луганська районна рада Станично - Луганського району
Луганської області

4.

1 оп., 70 спр., 1997 – 2006 рр.

5.

Опис 1

6.

70 спр., 1997 - 2006 рр.

7.

Протоколи засідань районної ради та рішення до них; протоколи засідань
президії районної ради та рішення до них; протоколи засідань постійних
комісій з питань законності і прав людини;

з питань регламенту і

депутатської етики; з питань агропромислового комплексу, земельних
ресурсів, охорони навколишнього середовища; з питань регіональної
соціально -економічної політики, промисловості, транспорту, зв'язку і
торгівлі; з питань бюджету і фінансів; з питань соціальної політики і
охорони здоров'я; з питань освіти, культури і спорту; річні кошториси;
штатні розписи; річна фінансова звітність; перероблений опис справ за
1992 - 1994, 1996-2006 роки.
Документи виборчої комісії за 1998 рік
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протоколи засідань районної виборчої комісії та рішення до них;
протоколи зборів трудових колективів про висування кандидатів на
посаду голови районної ради та документи (заяви, програми, декларації
про доходи) до них; протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію
кандидатів у депутати районної ради; протоколи окружної виборчої
комісії про результати виборів депутатів районної ради
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

42

2.

ф. Р-42

3.

Вільхівська сільська Рада народних депутатів

Станично -

Луганського району Луганської області
4.

1 оп., 46 спр., 1990 -1994 рр.

5.

Опис 1

6.

46 спр., 1990 - 1994 рр.

7.

Документи (склад, протоколи засідань, рішення) постійних комісій
сільської ради; накази виборців депутатам, інформація про їх виконання;
протоколи засідань сільської ради та рішення до них; протоколи засідань
виконавчого комітету сільської ради та рішення до них; річні бюджети;
річні кошториси; річні звіти про виконання бюджету з пояснювальною
запискою; річна фінансова звітність; протокол збору колективу щодо
висування кандидата в депутати сільської ради у 1991 році; протокол
сільської виборчої

комісії про реєстрацію кандидатів у депутати

сільської ради у 1991 році; протокол дільничної виборчої комісії про
результати голосування з виборів депутатів сільської ради у 1991 році;
протоколи сходів громадян; протокол збору колективу щодо висування
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кандидата в депутати сільської ради у 1992 році; протокол сільської
виборчої комісії про результати виборів депутатів сільської ради у 1992
році; протоколи зборів громадян, колективів з питання висування
кандидатів на посаду депутатів та

голови сільської ради і документи

(декларації, довідки, заяви) до них у 1994 році; протокол територіальної
виборчої комісії про реєстрацію кандидатів на посаду голови сільської
ради у 1994 році; протокол окружної виборчої комісії про результати
виборів депутатів сільської ради; перероблений опис справ постійного
зберігання за 1990 - 2006 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

43

2.

ф. Р-43

3.

Талівська

сільська

Рада

народних

депутатів

Станично

-

Луганського району Луганської області
4.

1 оп., 23 спр., 1991 - 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

23 спр., 1991 - 1994 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення

до них; протоколи

засідань виконавчого комітету та рішення до них; річні бюджети; штатні
розписи; протоколи сходів громадян; документи (склад, план роботи,
протоколи засідань, постанови) з питань діяльності адміністративної
комісії; річні звіти про виконання бюджету; річна фінансова звітність;
журнал реєстрації рішень виконавчого комітету; перероблений опис
справ постійного зберігання за 1991 - 2007 роки
8.

----
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9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

44

2.

ф. 44

3.

Валуйська сільська рада Станично - Луганського району Луганської
області

4.

1 оп., 84 спр., 1996 - 2006 рр.

5.

Опис 1

6.

84 спр., 1996 - 2006 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету та рішення з документами до
них; протоколи зборів колективів про висування кандидатів на посаду
сільського голови, заяви про згоду балотуватися (1996 рік); протоколи
територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів на посаду
сільського голови (1996 рік), протоколи територіальної виборчої комісії
про результати виборів голови сільської ради (1996 рік); річні бюджети;
річні кошториси; річні звіти про виконання бюджету; лімітні довідки;
штатні розписи; протоколи висування кандидатів на посаду сільської
голови та депутатів сільської ради

та документи (заяви про згоду

балотуватися, декларації, передвиборчі програми) до протоколу (1998);
протоколи окружної (територіальної) виборчої комісії про реєстрацію
кандидатів в депутати сільської ради, на посаду сільського голови (1998);
протоколи окружної (територіальної) виборчої комісії про результати
виборів депутатів сільської ради, сільського голови (1998); списки
депутатів сільської ради; протокол про результати голосування на
Всеукраїнському референдумі (2000); протоколи висування кандидатів
на посаду сільського голови та документи (заяви про згоду балотуватися,
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декларації, передвиборчі програми) до протоколу (2000); протокол
окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів на посаду
сільського голови (2000); протокол окружної виборчої комісії про
результати виборів сільського голови (2000); протоколи територіальної
виборчої комісії про результати голосування з виборів сільського голови
(2002); протоколи територіальної виборчої комісії та дільничних
виборчих комісій про результати голосування з виборів депутатів
обласної, районної та сільської ради; перероблений опис справ
постійного зберігання за 1996 - 2006 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

45

2.

ф. Р-45

3.

Нижньотеплівська сільська Рада народних депутатів Станично Луганського району Луганської області

4.

1 оп., 34 спр., 1990-1994 рр.

5.

Опис 1

6.

34 спр., 1990 -1994 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення до них; протоколи засідань
виконавчого комітету та рішення до них; протоколи засідань постійних
комісій сільської ради з документами до них; річні бюджети; річні звіти
про виконання бюджету; протоколи зборів громадян; списки депутатів;
інформації про виконання депутатами доручень виборців; протоколи
зборів трудового колективу про висування кандидатів на посаду голови
сільської ради з документами до нього; протоколи окружної виборчої
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комісії про результати виборів депутатів сільської ради; перероблений
опис справ постійного зберігання за 1990 - 2006 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

46

2.

ф. 46

3.

Комишненська сільська рада Станично - Луганського району
Луганської області

4.

1 оп., 85 спр., 1994 - 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

85 спр., 1994- 2005 рр.

7.

Протоколи зборів про висування кандидатів на посаду голови та
депутатів сільської ради з документами (заяви про згоду балотуватись,
передвиборчі програми кандидатів, декларації) до них (1994 рік);
протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів в
депутати сільської ради та на посаду сільського голови (1994 рік);
протоколи засідань сільської ради

з рішеннями до них; протоколи

засідань виконавчого комітету сільської ради з рішеннями до них;
документи (склад, протоколи засідань, доповіді, плани роботи) постійних
комісій сільської ради; списки депутатів сільської ради; інформаційні
повідомлення депутатів сільської ради про виконання доручень
виборців; річні бюджети; річні звіти про виконання бюджету; штатні
розписи; документи (плани, звіти, списки) Координаційної ради;
протоколи зборів про висування кандидатів на посаду голови та
документи (заяви про згоду балотуватися, декларації) до них (1996, 1998
роки);

документи

(склад,

протоколи)

адміністративної

комісії;
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протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів на
посаду сільського голови та у депутати сільської ради (1998 рік);
протоколи окружної виборчої комісії про результати виборів депутатів
сільської ради та на посаду сільського голови (1998 рік); протоколи
загальних сходів громадян сільської ради; перероблений опис справ
постійного зберігання за 1994 - 2005 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

47

2.

ф. 47

3.

Розквітненська

сільська Рада народних депутатів

Станично -

Луганського району Луганської області
4.

1 оп., 16 спр., 1991 - 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

16 спр., 1991 - 1994 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету та рішення з документами до
них; протоколи сільської та дільничних виборчих комісій про результати
виборів депутатів

сільської

Ради у 1991 році; протоколи засідань

дільничної виборчої комісії

про вивчення громадської думки, про

результати підрахунку голосів з виборів народних депутатів України у
1994 році; протоколи територіальної (окружної) виборчої комісії про
результати виборів голови та депутатів сільської Ради у 1994 році;
протоколи дільничної виборчої комісії про результати

підрахунку

голосів з виборів депутатів сільської Ради у 1994 році; протоколи
дільничної виборчої комісії про результати підрахунку голосів з
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повторного

голосування із виборів Президента України, голови

Луганської обласної Ради у 1994 році;

протоколи загальних зборів

громадян селища Розквіт; річні бюджети сільської ради; річні фінансові
звіти; перероблений опис справ постійного зберігання за 1991 – 2003
роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

48

2.

ф. Р – 48

3.

Широківська сільська Рада народних депутатів та її виконавчий
комітет Станично - Луганського району Луганської області

4.

1 оп., 29 спр., 1988 - 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

29 спр., 1988 - 1994 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення до них; протоколи засідань
виконавчого комітету та рішення до них; протокол сходу громадян
Широківської сільської ради з питання заготівлі кормів для загального
тваринництва;

інформація

про

організаційно

-

масову

роботу

виконавчого комітету; інформація про виконання наказів виборців; річні
місцеві бюджети; річні звіти про виконання бюджету; протоколи
виборчої комісії про результати виборів депутатів сільської ради; списки
депутатів сільської ради; перероблений опис справ постійного зберігання
за 1989-1997 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----
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11.

----

1.

49

2.

ф. Р-49

3.

Великочернігівська сільська Рада народних депутатів та її
виконавчий комітет Станично - Луганського району Луганської
області

4.

1 оп., 8 спр., 1994 р.

5.

Опис 1

6.

8 спр., 1994 р.

7.

Протоколи засідань виконавчого комітету та рішення до них; протоколи
висунення кандидатів в депутати сільської ради з документами до них
(заяви, декларації про доходи); протоколи зборів трудових колективів
про висунення кандидатів на посаду голови сільської ради; протокол
територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів на посаду
голови

сільської ради; протокол дільничної виборчої комісії про

результати підрахунку голосів з виборів голови сільської ради;
протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів в
депутати сільської ради; протоколи дільничної виборчої комісії про
результати підрахунку голосів з виборів депутатів сільської ради;
перероблений опис справ постійного зберігання за 1994 – 2005 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

50

2.

ф. Р-50
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3.

Фінансове управління Станично - Луганської районної державної
адміністрації Луганської області

4.

1 оп., 70 спр., 1995 - 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

70 спр., 1995 - 2010 рр.

7.

Накази начальника фінансового відділу з основної діяльності; протоколи
зборів працівників відділу; звіти

про виконання бюджету району з

пояснювальними записками до них; кошториси установ та організацій,
що фінансуються з районного бюджету; накази начальника фінансового
управління з основної діяльності; пояснювальні записки до річного звіту
про виконання бюджету Станично - Луганського району; річні звіти про
виконання місцевих бюджетів; кошториси установ та організацій, що
фінансуються з районного бюджету з додатками до них; журнал
реєстрації наказів з основної діяльності
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

51

2.

ф. Р - 51

3.

Станично – Луганський районний відділ освіти

Станично -

Луганської районної державної адміністрації Луганської області
4.

1 оп., 11 спр., 2000 - 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

11 спр., 2000 - 2005 рр.

7.

Накази з основної діяльності; документи районних серпневих
конференцій педагогічних працівників

8.

----
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9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

52

2.

ф. Р - 52

3.

Березівська сільська Рада народних депутатів та її виконавчий
комітет Попаснянського району Луганської області

4.

1 оп., 86 спр., 1980 – 1993 рр.

5.

Опис 1

6.

86 спр., 1980 – 1993 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради; протоколи засідань виконавчого
комітету з документами до них; перспективні плани роботи; плани
роботи виконавчого комітету; протоколи засідань постійних комісій;
протоколи засідань постійної планово-бюджетної комісії, комісії з
благоустрою та дорожньому будівництву, з культури та народної освіти;
протоколи сходу громадян; статистичні звіти про склад

депутатів,

постійних комісій та виконавчого комітету; протоколи засідань
дільничних комісій; протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію
кандидатів в депутати; протоколи голосування окружних виборчих
комісій; протоколи робочих зборів по висуванню кандидатів в депутати
з виборів до місцевих рад; бюджети; штатний розпис; кошториси витрат;
річні звіти про виконання бюджету
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

53

52

2.

ф. 53

3.

Березівська сільська рада Попаснянського району Луганської
області

4.

1 оп., 42 спр., 1994 - 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

42 спр., 1994 - 2005 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради з документами до них; протоколи
засідань виконавчого комітету з документами до них; протоколи засідань
постійних комісій з питань планування, бюджету, фінансів та соціально
- економічного розвитку, з питань культури, освіти, охорони здоров'я та
торгівлі; протоколи окружної (територіальної) комісії з результатів
виборів сільського голови та депутатів сільської ради

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

54

2.

ф. Р-54

3.

Калинівська селищна Рада народних депутатів та її виконавчий
комітет Попаснянського району Луганської області

4.

1 оп., 163 спр., 1979 - 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

163 спр., 1979 - 1994 рік

7.

Протоколи засідань селищної Ради та рішення до них; документи
(проекти рішень, доповіді, акти) до протоколів засідань селищної Ради;
протоколи засідань виконавчого комітету та рішення до них; документи
(проекти рішень, заяви, акти, довідки) до протоколів засідань
виконавчого комітету; протоколи засідань постійної планово-бюджетної
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комісії та документи (плани, рішення, довідки, склад комісії) до них;
протоколи засідань постійної комісії з питань культури та народної
освіти і документи (плани, рішення довідки, склад комісії) до них;
протоколи засідань постійної комісії з питань сільського господарства та
документи (довідки, рішення, плани, склад комісії) до них; протоколи
засідань постійної комісії з питань благоустрою та документи (плани,
акти, склад комісії) до них; протоколи засідань постійної комісії з
питань дорожнього будівництва, благоустрою та документи (рішення,
плани) до них; протоколи засідань постійної комісії з питань
благоустрою та дорожнього будівництва і документи (рішення, доповіді,
плани) до них; протоколи засідань постійної комісії з питань дотримання
соціалістичної законності та документи (плани, рішення, акти, склад
комісії) до них;

протоколи

засідань адміністративної комісії та

документи (протоколи адміністративних правопорушень, рішення,
довідки, положення) до них; протоколи засідань мандатної комісії та
документи (рішення, доповідь, аналіз) до них; протоколи засідань комісії
з питань боротьби з пияцтвом та алкоголізмом і документи (акти, плани,
звіти) до них; рішення виконавчого комітету селищної Ради з питань
діяльності планово-бюджетної комісії (копії); перспективні та річні
плани роботи селищної Ради; перспективні та річні плани роботи
виконавчого комітету; річні статистичні звіти з основної діяльності (ф.9,
ф.1-рс, ф.4-с); річні бюджети селищної Ради; штатні розписи; річні
кошториси; річні звіти про виконання бюджету; перероблений опис №1
справ постійного зберігання за 1979-1997 роки
Документи виборчої діяльності
1980 рік: протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію
кандидатів в депутати; протоколи загальних зборів трудових колективів
радгоспів району

54

1982 рік: протоколи загальних зборів по висуненню кандидатів в
депутати селищної Ради; протоколи окружної виборчої комісії про
реєстрацію кандидатів в депутати селищної Ради
1985 рік: протоколи загальних зборів по висуванню кандидатів в
депутати до місцевих Рад; протоколи окружної виборчої комісії про
реєстрацію кандидатів в депутати
1994 рік: протоколи зборів виборців, звіти депутатів; протоколи
територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів на посаду
голови селищної Ради та про результати виборів
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

55

2.

ф. Р-55

3.

Передільська сільська Рада народних депутатів та її виконавчий
комітет Станично - Луганського району Луганської області

4.

1 оп., 16 спр., 1990 – 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

16 спр., 1990 - 1994 рік

7.

Протоколи засідань сільської ради; протоколи засідань виконавчого
комітету сільської ради; бюджети ради; річні звіти
бюджету

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

про виконання
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1.

56

2.

ф. 56

3.

Передільська сільська рада Станично - Луганського

району

Луганської області
4.

1 оп., 101 спр., 1994 – 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

101 спр., 1994 – 2010 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету та рішення з документами до
них; протоколи засідань постійних комісій: з питань планування,
бюджету, фінансів та соціально - економічного розвитку; комісії з питань
культури, освіти, охорони здоров'я та торгівлі; соціальних питань.
розпорядження сільського голови з основної діяльності; журнали
реєстрації рішень сільської ради та її виконавчого комітету; протоколи
окружної (територіальної)

комісії з результатів виборів сільського

голови та депутатів сільської ради; річні кошториси; річні фінансові
звіти; звіти про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані із
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності; особова справа звільненого
секретаря сільської ради Кузьминої В.П.
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

57

2.

ф. Р – 57 – переробка 2020
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3.

Голубівська сільська рада Попаснянського району Луганської
області

4.

1 оп., 175 спр., 1978 – 2006 рр.

5.

Опис 1

6.

175 спр., 1978 - 2006 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради з документами до них; протоколи
засідань виконавчого комітету з документами до них; річні плани роботи
виконавчого комітету; протоколи засідань постійної планово-бюджетної
комісії; протоколи засідань

постійної комісії народної освіти з

додатками; протоколи засідань постійної комісії по сільському
господарству; з додатками до них; протоколи засідань постійної комісії
по торгівлі та громадському харчуванню з додатками до них; протоколи
засідань постійної комісії по соціалістичній законності і охороні
громадського порядку з додатками; протоколи постійної комісії у
справах молоді з додатками до них; протоколи засідань постійної комісії
з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища; протоколи засідань постійної комісії по додержанню
законності, регламенту, депутатської етики;

протоколи

засідань

адміністративної комісії; протоколи засідань комісії по боротьбі з
пияцтвом та алкоголізмом; протоколи засідань мандатної комісії з
додатками до них; накази виборців та звіти депутатів перед виборцями;
протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів в
депутати;

протоколи окружних виборчих комісій про результати

виборів депутатів сільської ради; протоколи сільської виборчої комісії
про реєстрацію кандидатів та про результати виборів до місцевих рад;
документи (протоколи засідань, протоколи про підсумки голосування,
про результати виборів) сільської виборчої комісії з виборів депутатів
сільської ради та сільського голови; кошториси; річні бюджети сільської
ради; річні звіти про виконання бюджету
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8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

58

2.

ф. Р -58

3.

Староайдарська сільська рада Верхньотеплівського

району

Ворошиловградської області
4.

1 оп., 45 спр., 1944 – 1955 рр.

5.

Опис 1

6.

45 спр., 1944 - 1955 рр.

7.

Погосподарські книги виробничих показників господарств колгоспів:
"Оборона країни", "1-е Травня", "Путь к комунізму"

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

59

2.

ф. Р -59

3.

Колекція

документів

«Колгоспи

Верхньотеплівського

району

Луганської області»
4.

2 оп., 131 спр., 1943 – 1961 рр.

5.

Опис 1

6.

110 спр., 1943 - 1961 рр.

7.

Річні звіти колгоспів "Оборона країни", імені Фрунзе, "Рання зоря", імені
Ворошилова, "Красний партизан", імені Ілліча, імені Будьонного, імені
Хрущова, імені Сталіна, імені Суворова, імені Фрунзе, «Україна», 40
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років Жовтня. Протоколи засідань правління та загальних зборів
колгоспників

колгоспу

"Комінтерн".

Книга

протоколів

засідань

правління колгоспу імені Нове життя Щастинської сільської ради; книга
протоколів загальних зборів колгоспників колгоспу імені Нове життя
Щастинської сільської ради. Колгоспні земельно - шнурові книги
колгоспів: імені Ворошилова, імені Фрунзе, імені Будьонного, імені
Хрущова, «Нове життя», "Рання зоря", "Землероб". Протоколи засідань
загальних зборів колгоспників колгоспів "Красний партизан", "Рання
зоря", імені Будьонного, "Оборона країни". Протоколи засідань правлінь
колгоспів:

"Рання зоря", "Нове життя", "Оборона країни", імені

Будьонного. Книга загальних зборів колгоспників колгоспу імені Нове
життя

Верхньомінченської

сільської

ради;

імені

Фрунзе. Книги

протоколів загальних зборів колгоспників і засідань правлінь колгоспів:
імені Будьонного; імені Сталіна, імені Жданова, імені Хрущова, «Путь
к соціалізму», «Путь к комунізму», «Більшовик», імені Кагановича, імені
Шверніка,

імені

Фрунзе,

імені

Ілліча,

«40

років

Жовтня»,

«Україна». Книги протоколів загальних зборів колгоспників колгоспів:
"Більшовик", "Оборона країни", "Калініна", імені Ворошилова, імені
Фрунзе, "Оборона країни", «Путь к комунізму», «Нове життя». Книги
протоколів

засідань

правління

колгоспів:

імені

Фрунзе,

імені

Ворошилова, імені Калініна, «Україна»; соціалістичні зобов'язання
5.

Опис 2

6.

21 спр., 1947 - 1960 рр.

7.

Річні звіти колгоспів Верхньотеплівського району; річні звіти
Верхньотеплівської

МТС

Верхньотеплівського

району

Ворошиловградської області; зведені річні звіти колгоспів; річні звіти
колгоспів Великочернігівської МТС Верхньотеплівського району
Ворошиловградської області; річні звіти Великочернігівської
Верхньотеплівського району Ворошиловградської області

МТС
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8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

60

2.

ф. Р-60

3.

Вовчоярівська селищна Рада народних депутатів та її виконавчий
комітет Попаснянського району Луганської області

4.

1 оп., 134 спр., 1979 – 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

134 спр., 1979 - 1994 рр.

7.

Протоколи засідань селищної ради та рішення до них; документи
(порядок проведення, списки присутніх, довідки, проекти рішень) до
протоколів селищної ради; протоколи засідань виконавчого комітету
селищної ради та рішення до них; документи (порядок денний, довідки,
проекти рішень) до протоколів засідань виконавчого комітету; річні
плани роботи виконавчого комітету; протоколи засідань постійних
комісій селищної ради з питань культури і народної освіти, з питань
дорожнього

будівництва

і

благоустрою,

з

питань

дотримання

соціалістичної законності і охорони громадського порядку та документи
(плани роботи, довідки, заходи) до них за 1980-1982 роки; протоколи
засідань постійної мандатної комісії; протоколи засідань постійних
комісій селищної ради з питань культури і народної освіти, плановобюджетної комісії, з питань сільського господарства, з питань
дорожнього

будівництва

соціалістичної

законності

і

благоустрою,
і

охорони

з

питань

громадського

дотримання
порядку

з

документами (плани роботи, рішення, довідки) до них за 1982-1991 роки;
річні бюджети селищної ради; кошториси видатків; штатні розписи;
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річні звіти про виконання бюджету; річна фінансова звітність;
перероблений опис справ постійного зберігання за 1974 - 2001 роки
фонду №Р-60.
Документи виборчої комісії за 1980 рік: протоколи зборів трудових
колективів про висування кандидатів в депутати селищної ради;
протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів в
депутати селищної ради та

заяви про згоду балотуватися до них;

протоколи окружної виборчої комісії про результати виборів депутатів
селищної ради.
Документи виборчої комісії за 1982 рік: протоколи зборів трудових
колективів про висування кандидатів в депутати селищної ради;
протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів в
депутати селищної ради та

заяви про згоду балотуватися до них;

протоколи окружної виборчої комісії про результати виборів депутатів
селищної ради
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

---

1.

61

2.

ф. Р-61

3.

Троїцька сільська Рада народних депутатів та її виконавчий комітет
Попаснянського району Луганської області

4.

1 оп., 48 спр., 1986 – 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

48 спр., 1986 - 1994 рр.

7.

Протоколи засідань

сільської ради та рішення до них; протоколи

засідань виконавчого комітету сільської ради та рішення до них;
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перспективні плани роботи сільської ради; план роботи, склад постійної
комісії з питань культури, народної освіти, охорони здоров'я (1986 рік);
річні плани роботи виконавчого комітету; протокол засідання,
перспективний план роботи постійної планово - бюджетної комісії (1987,
1990-1991 роки); протоколи, план роботи, перспективний план роботи,
склад постійної комісії з дотримання соціалістичної законності (1987,
1990-1991 роки); план роботи, склад постійної комісії по сільському
господарству (1989 рік); протоколи засідань, інформації, план роботи
постійної комісії зі справ молоді (1990-1991 роки);

річні бюджети

сільської ради; річні звіти про виконання бюджету; перероблений опис
справ постійного зберігання за 1986-1997 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

62

2.

ф. Р-62

3.

Попаснянська міська Рада народних депутатів та її виконавчий
комітет Попаснянського району Луганської області

4.

1 оп., 528 спр., 1976 – 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

528 спр., 1976 - 1994 рр.

7.

Протоколи засідань міської ради та рішення до них; протоколи засідань
виконавчого комітету міської ради та рішення до них; документи до
протоколів засідань міської ради; документи до протоколів засідань
виконавчого комітету міської ради; плани роботи виконавчого комітету;
протоколи засідань постійних комісій міської ради з документами до
них;

штатні розписи зі змінами; річні кошториси; річні звіти про
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виконання бюджету; протоколи виборчих комісій про реєстрацію
кандидатів в депутати; протоколи загальних зборів робітників та
службовців по висуванню кандидатів в депутати міської ради; протоколи
окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати міської
ради; протоколи виборчих комісій про результати голосування з виборів
до міської ради; протоколи окружної та дільничних виборчих комісій про
результати голосування з виборів до міської ради; накази виборців;
перероблений опис справ постійного зберігання за 1976 – 1997 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

63

2.

ф. Р-64

3.

Сільськогосподарські артілі, колгоспи Попаснянського району
Ворошиловградської області (об’єднаний фонд)

4.

1 оп., 539 спр., 1943 – 1961 рр.

5.

Опис 1

6.

539 спр., 1943 - 1961 рр.

7.

Річні звіти сільськогосподарських артілей; рішення Ворошиловградської
обласної ради депутатів трудящих, рішення, вказівки вищих органів
влади; річні виробничо-фінансові плани; виробничі плани; прибуткововидаткові

кошториси;

перспективні

плану

розвитку

сільського

господарства; агропромислові плани; зобов'язання по державним
поставкам

продукції;

протоколи

засідань

правління;

протоколи

загальних зборів колгоспників; річні бухгалтерські звіт з додатками;
агропромислова характеристика ґрунтів, заходи по підвищенню
родючості

та

раціональному

використанню

земель
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сільськогосподарської артілі імені Карла Маркса Золотарівської
сільської ради Лисичанського району Ворошиловградської області;
соціалістичні договори, зобов'язання; головна книга колгоспу "Шлях до
соціалізму" Калинівської селищної ради Попаснянського району
Ворошиловградської області та список колгоспників за 1944 рік; звіт про
електрифікацію колгоспу імені 40-річчя Жовтня Катеринівської сільської
ради Попаснянського району Ворошиловградської області за 1953 рік та
колгоспу імені Сталіна Миколаївської сільської ради Лисичанського
району Ворошиловградської області за 1951-1953 роки; план лісового
господарства

відомості

грошових,

натуральних

розрахунків

з

колгоспниками колгоспу імені Ворошилова Калинове - Попаснянської
сільської ради Попаснянського району Ворошиловградської області;
колгоспні книги реєстрації посівів в полях, сівозмін; статути колгоспів,
звіти з тваринництва; племінні свідоцтва на худобу, колгоспна земельна
шнурова книга, проект ставка, розташованого на землях колгоспу імені
Сталіна

Новоіванівської

сільської

ради

Попаснянського

району

Ворошиловградської області; книга обліку членів колгоспу та їх сімей
колгоспу імені Хрущова Білогорівської сільської ради Лисичанського
району Ворошиловградської області
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

64

2.

ф. 65

3.

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України
одномандатного виборчого округу №106

4.

1 оп., 54 спр., 2012 рр.
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5.

Опис 1

6.

54 спр., 2012 рр.

7.

Постанови окружної виборчої комісії та документи на підставі яких
прийнято рішення (подання, заяви, скарги та інші передбачені
законодавством документи); постанови окружної виборчої комісії про
утворення дільничних виборчих комісій з додатками та поданнями;
протоколи засідань окружної виборчої комісії з додатками; протоколи
окружної

виборчої

комісії

про

загальнодержавному окрузі в межах

підсумки

голосування

у

одномандатного округу та в

одномандатному окрузі (другі примірники), протокол з приміткою
"Уточнений"; протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок
голосів виборців на виборчих дільницях у загальнодержавному окрузі в
межах одномандатного

округу по одному

примірнику з окремими

думками членів комісії, актами, письмовими заявами та скаргами та
рішеннями, прийнятими

комісією за результатами їх розгляду,

протоколи з поміткою "Уточнений". Кошториси видатків на проведення
виборів та плани асигнувань; фінансовий звіт окружної виборчої комісії
про надходження, витрати коштів Державного бюджету України, що
виділялись на підготовку та проведення виборів
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

65

2.

ф. 66

3.

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України
одномандатного виборчого округу №107

4.

1 оп., 90 спр., 2012 рр.
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5.

Опис 1

6.

90 спр., 2012 рр.

7.

Постанова окружної виборчої комісії про утворення дільничних
виборчих комісій; постанови, рішення окружної виборчої комісії;
протоколи

засідань

окружної

виборчої

комісії.

Подання

щодо

кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних /або
спеціальних виборчих дільниць (заяви, копії особових документів) на
підставі яких прийняті рішення, постанови від: Аграрної партії України,
Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", Всеукраїнської партії
"Братство", Фракції "Блок Юлії Тимошенко", Політичної партії "Віче",
Політичної партії "Громадська позиція", Партії "Держава", Політичної
партії "Європейська

партія України", Всеукраїнського політичного

об'єднання "Єдина Родина", Політичного об'єднання "Єдиний центр",
Політичної партії "зелена планета", Комуністичної партії України,
Фракції комуністичної партії України у Верховній раді України,
Політичної партії "Конгрес Українських націоналістів", Ліберальної
партії України, Ліберально -демократичної партії України, Політичної
партії "Молодь до влади", Молодіжної партії України, Політичної партії
"Народна ініціатива", Народної партії, Депутатської фракції Народної
партії у Верховній Раді України, Політичної партії "Партія Народний
порядок", Політичної партії "Народний Рух України", Політичної партії
"Народно -трудовий союз України", Політичної партії "Народна
екологічна партія", Політичної партії "Наша Україна", Фракції Блоку
"Наша Україна - Народна самооборона", Народного союзу "Наша
Україна", Політичної партії "Вперед Україно", Народний рух України,
Українська народна партія, Українська республіканська партія "Собор",
Партія "Християнсько - демократичний Союз", Європейської партії
України, Громадянської партії "Пора", Партії захисників Вітчизни ,
Політичної партії "Нова політика", Партії пенсіонерів України, Партії
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Регіонів, Депутатської фракції партії Регіонів у Верховній Раді України,
Політичної партії "Реформи і порядок", Політичної партії "Руський
блок", Політичної партії "Руська єдність", Всеукраїнського об'єднання
"Свобода", Слов'янської партії, Партії "Солідарність Жінок України",
Соціально - екологічної партії "Союз Чорнобиль Україна", Політичної
партії "Справедлива Україна", Політичної партії "УДАР", Політичної
партії "Україно - вперед", Української морської партії, Політичної партії
"Українська народна партія", Політичної партії "Українська Національна
Асамблея". Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих
комісій від кандидатів у народні депутати (заяви, копії особових
документів) на підставі яких прийняті рішення, постанови від: Дунаєва
С.В., Єфименко Є.О., Кримцева В.О., Крисанова Л.Д., Слєсарєва І.Е.,
Теросипова В.М., Філь С.О., Шахова С.В.. Подання про реєстрацію
офіційних спостерігачів дільничних виборчих комісій

(заяви, копії

особових документів) на підставі яких прийняті рішення, постанови від
політичних партій, об'єднань, кандидатів у народні депутати. Протоколи
окружної

виборчої

комісії

про

підсумки

голосування

у

загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах
одномандатного виборчого округу №107; протоколи дільничних
виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих
дільницях в одномандатному виборчому окрузі №107; протоколи
дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на
виборчих

дільницях

у

загальнодержавному

багатомандатному

виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу №107.
План

асигнувань;

кошториси

видатків

на

проведення

виборів;

фінансовий звіт про надходження, витрати коштів Державного бюджету
України, що виділяються на підготовку та проведення виборів
8.
9.

---Відкритий
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10.

----

11.

----

1.

66

2.

ф. Р-67

3.

Управління статистики у Попаснянському районі Головного
управління статистики у Луганській області

4.

1 оп., 794 спр., 1989 – 2013 рр.

5.

Опис 1

6.

794 спр., 1989 - 2013 рр.

7.

Підсумкові річні статистичні таблиці по Попаснянському району з
питань виробництва;
первинні

підсумкові річні розроблювальні таблиці та

річні статистичні звіти підприємств району про основні

показники діяльності;

річні статистичні звіти з питань статистики

фінансів підприємств; річні статистичні звіти з питань сільського та
рибного господарств; річні статистичні звіти з питань навколишнього
середовища; річні статистичні звіти з питань соціальних програм та
послуг; річні статистичні звіти з питань транспорту та зв'язку; річні
статистичні звіти з питань соціальних послуг; річні статистичні звіти з
питань праці; річні статистичні звіти з питань внутрішньої торгівлі; річні
статистичні звіти з питань товарних ринків; реєстри фермерських
господарств та підприємств району. Звіт про стан тваринництва, Баланс
кормів; Підсумки обліку худоби по сільській раді, довідка про
забезпечення худобою населення сільської місцевості. Підсумки
контрольного обходу дворів. Заключний звіт по заготівлі продукції
рослинництва і тваринництва. Звіт про використання, наявність техніки
і

механізацію

сільськогосподарських

робіт;

облік

тракторів,

сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей. Звіт про
надходження та використання мінеральних добрив. Звіт про внесення
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мінеральних та органічних добрив Звіт про заготівлю кормів. Звіти про
риболовство, про надходження та використання мінеральних добрив.
Заключний

звіт

про

підсумки

сівби,

звіт

про

збір

урожаю

сільськогосподарських культур, звіт про сортову сівбу під урожай.
Заключний звіт про розміри площі сівби сільськогосподарських культур.
Звіт

про житловий фонд. Звіт про хід приватизації державного

житлового фонду. Звіт про квартирну чергу, про роботу водопроводу,
каналізацію. Звіт про ліквідацію аварійного житлофонду; декларація про
доходи кооперативу та працюючих. Про роботу телефонних станцій про
роботу готелів. Зведений звіт про роботу котельних. Звіт про професійне
та економічне навчання кадрів сільських господарств. Зведення про
заготівлю палива, будівельних матеріалів та витрати палива, теплоенергії
та електроенергії. Звіт дитячого оздоровчого закладу, звіт постійного
дошкільного закладу освіти, звіт про адміністративні порушення.
Зведення про виробництво промислової продукції. Звіт про чисельність
та фонд заробітної плати робітників, які знаходяться на бюджеті
сільської ради; зведені таблиці та первинні річні статистичні звіти з
питань праці; підсумкові, річні статистичні звіти з питань соціальних
програм та послуг; підсумкові річні статистичні звіти з питань
статистики виробництва; підсумкові розроблювальні таблиці з питань
статистики фінансів підприємств; Темпи росту продуктивності праці;
Витрати робочого часу; Виконання плану, темп росту продуктивності
праці. Список підприємств про чисельність та фонд заробітної плати
робітників та службовців. Звіт про професійне та економічне навчання
кадрів сільського господарства. Звіт про очікувані результати фінансово
- господарської діяльності, звіт про реалізацію сільськогосподарської
продукції. Звіт про контрактацію. Заключний звіт по заготівлі продукції
рослинництва і тваринництва. Закупки скота по видах та угодованості.
Соціально - економічна характеристика сільського населеного пункту.
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Картка

одноразового

обстеження

фермерського

господарства.

Групування господарств по збору врожаю сільськогосподарських
культур. Звіт з праці. Звіт про травматизм на виробництві та його
матеріальні наслідки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

67

2.

ф. Р-68

3.

Попаснянське медичне училище Луганської області

4.

1 оп., 27 спр., 1963 – 1971 рр.

5.

Опис 1

6.

27 спр., 1963 - 1971 рр.

7.

Документи (накази, положення, інструкції, методичні вказівки та
рекомендації) центральних та місцевих органів влади, інших державних
органів, організацій

з основної

діяльності;

протоколи

засідань

педагогічної ради; річні звіти про виробничу діяльність; штатні розписи;
протоколи засідань державної кваліфікаційної комісії; книга реєстрації
видачі дипломів
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

68

2.

ф. Р-69

70

3.

Верхньотеплівський районний план Верхньотеплівського району
Луганської області

4.

1 оп., 97 спр., 1946 – 1965 рр.

5.

Опис 1

6.

97 спр., 1946 – 1965 рр.

7.

План місцевої промисловості та інших галузей народного господарства;
протоколи і постанови районного плану; плани і звіти районного
харчового комбінату; зведені звіти місцевої промисловості;
роботи звіти та виплати;
промисловості

та

плани

місячні та квартальні плани з місцевої

капіталовкладень;

звіти

про

роботу

Верхньотеплівського районного комітету; народно - господарські плани
району; перспективний пан по Верхньотеплівському району; протоколи
засідань районної планової комісії;

протоколи загальних зборів

колгоспів; постанови і рішення керівних органів; виробничі плани;
обслуговування побутових проблем населення; документи з виконання
бюджету районної ради депутатів та мобілізація коштів;
листування

з

будівництва;
тваринництво;

дорожнього

будівництва,

благоустрою

звіти і

житлового

сільське господарством, індивідуальне городництво та
будівельні матеріали; рибальства, риболовство і

закупівлі; товарообіг і торгівельна мережа району; документи з виборів;
паливні

матеріали

для

підприємств

району;

листування

Верхньотеплівського райплану; виробничий план колгоспу ім. Жданова
на 1953 рік; зведення річних звітів колгоспів Верхньотеплівського
району; звіти про заготівлю сільськогосподарських продуктів; план
розвитку місцевого господарства на 1954 рік; акти відводу земельних
ділянок під лісополоси; проект плану розвитку сільського господарства
району; перспективний план по тваринництву на 1955 - 1960 роки;
виконання плану поставок колгоспами; державна звітність по сільському
господарству; п'ятирічний план розвитку тваринництва радгоспу імені
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Артема; перспективні плани розвитку сільського господарства; державні
плани заготовок та закупівель;

зведений план розвитку сільського

господарства по Верхньотепловської МТС; соціалістичні зобов'язання
колгоспів, радгоспів; акти про передачу тракторів; овочівництво;
бджільництво; акти приймання техніки по господарствах району; зведені
звіти про хід заготовок, про виконання планів; державна звітність;;
система ведення господарства у
радгоспах і колгоспах;
передачі колгоспу

радгоспі імені Артема, в інших

звіти підприємств з валової продукції; акти

у радгосп "Україна"; плани землекористування

колгоспів і заключний звіт; підсумки виконання соціалістичних змагань;
структури посівних площ; посівні площі та врожайність; шкільна сітка та
дитячі підприємства
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

69

2.

ф. Р-70

3.

Верхньотеплівський районний виконавчий комітет районної ради
депутатів трудящих Луганської області

4.

1 оп., 205 спр., 1943 – 1962 рр.

5.

Опис 1

6.

205 спр., 1943 - 1962 рр.

7.

Книга наказів; постанови, протоколи засідань виконавчого комітету з
документами до них; розпорядження; облік розслідування злодійства
німецько - фашистських загарбників; акт збитків, нанесених німецько фашистськими загарбниками; документи з виконання постанов і
невідкладних заходів з відбудування господарств у районах, звільнених
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від німецької окупації; облік скарг трудящих по району; розпорядження
та накази районної ради депутатів трудящих; протоколи вручення
нагород та медалей; опитувальні листи громадян, які повернулися з
фашистської неволі; облік громадян, які прибули з репатріації; акти,
списик виданих медалей за доблесну працю у роки Великої Вітчизняної
війни; документи виборів у районні ради та облік депутатів; плани
роботи виконавчого комітету, постійно діючої комісії; документи нарад,
які проводяться виконавчим комітетом
постанови районної ради;

районної ради; обов'язкові

облік і звітність з організаційно масової

роботи; документи з питань охорони здоров'я, соціального забезпечення,
тваринництва, народної освіти, культури; документи соціалістичних
змагань; списик кандидатів в депутати сільських рад; протоколи по
висуненню кандидатів у депутати Верховної ради; протоколи окружної
виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати районної ради;
протоколи загальних зборів висунення кандидатів у депутати з виборів
1950 року; протоколи голосування з виборів до районної ради; протоколи
голосування окружних виборчих комісій з виборів до районної ради;
протоколи голосування з виборів у Верховну Раду СРСР; соціалістичні
договори сільських рад депутатів трудящих; доповідні записки і довідки
сільської ради депутатів трудящих; звіти депутатів сільських та районних
рад; протоколи окружної, районної передвиборчої нарад з виборів у
Верховну Раду Української СРСР; протоколи голосування з виборів;
протоколи загальних зборів з висунення кандидатів у депутати Верховної
Ради Української СРСР; звіти з виконання бюджету; Документи з питань
переселення; документи з питань соціалістичних змагань; документи з
обліку кадрів

та трудових книжок; звіти про роботу

виконавчого

комітету районної ради; списки постійних комісій сільської ради,
виконавчих комітетів сільських рад; план роботи, звіти, інформації про
роботу сільських рад; документи з нагородження медалями та орденами;
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обліково- статистичні відомості та звітні документи

виконавчого

комітету районної ради; кошториси бюджетних установ;

документи з

виборів до Верховної Ради СРСР, УРСР, обласної, районної, сільської
рад; звіти про наявність тракторів та комбайнів по району
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

70

2.

ф. Р-71

3.

Верхньотеплівська інспектура Державної статистики Центрального
статистичного управління Луганської області

4.

1 оп., 114 спр., 1943 – 1962 рр.

5.

Опис 1

6.

114 спр., 1943 - 1962 рр.

7.

Облік посівних площ під врожай; статистичні дані про населення; облік
повозок і упряжок; підсумкові матеріали з обліку худоби, у тому числі
породистої худоби; накази, розпорядження, вказівки уповноваженого
державного плану по Ворошиловградській області, з основної діяльності
районної інспекції; звіти районної інспекції; звіти з перепису населення;
списки промислових підприємств; перепис худоби; зведені статистичні
документи з капітального будівництва; звіти, зведення одноразових
обстежень, обліку з питань праці і заробітної плати; річні звіти про
чисельність

робочих

і

службовців,

заробітну

плату;

перепис

промисловості; первинні звіти з житлового будівництва; вказівки, звіти з
колгоспного тваринництва; вказівки обласного статистичного управлінні
з культури та охорони здоров'я, обліку підсобної малої промисловості;
облік зрошувальних земель; зведені статистичні матеріали по заготівлі;
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звіти про посіви;

зведені статистичні матеріали з

господарства, обік виноградників;

сільського

відомості про механічний рух

населення; зведені статистичні матеріали

про сільськогосподарські

заготівлі; таблиці, зведення, довідки з усіх галузей статистики,
представлені місцевим керівним органом; інформація про пересування
населення, зареєстрованого у міських та інших паспортизованих
пунктах; зведені статистичні матеріали з обліку труда та заробітної
плати,

житлово

-

комунального

господарства;

відомості

про

тваринництво, звіти про наявність тракторів
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

71

2.

ф. 72

3.

Голубівська сільська виборча комісія, с. Голубівка Попаснянського
району Луганської області

4.

2 оп., 9 спр., 2006, 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

6 спр., 2006 рік

7.

Протоколи засідань, постанови виборчої комісії; протоколи дільничних
виборчих комісій про підрахунок результатів голосування; протоколи
сільської виборчої комісії про підсумки голосування; штатний розпис;
плани асигнувань; кошторис видатків; фінансовий звіт

5.

Опис 2

6.

3 спр., 2010 рік

7.

Протоколи засідань, постанови виборчої комісії; протоколи дільничних
виборчих комісій про підрахунок голосів; про підсумки голосування з
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виборів депутатів районної та сільської ради, сільського голови; штатний
розпис; план асигнувань; кошториси; фінансові звіти
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

72

2.

ф. 73

3.

Стахановська міська територіальна виборча комісія, місто Стаханов
Луганської області

4.

2 оп., 18 спр., 2006, 2008 рр.

5.

Опис 1

6.

11 спр., 2006 рік

7.

Протоколи засідань міської

територіальної виборчої комісії з

постановами та додатками до них, рішення про утворення комісії;
протоколи дільничних виборчих комісій з виборів міського голови,
депутатів міської ради; протоколи

міської територіальної виборчої

комісії про підсумковий підрахунок голосів; штатний розпис; план
асигнувань; кошторис; фінансові звіти; акт про вилучення документів до
знищення
5.

Опис 2

6.

7 спр., 2008 рік

7.

Рішення міської територіальної виборчої комісії про утворення
дільничних виборчих комісій; протокольні рішення, постанови міської
територіальної виборчої комісії; протокол міської територіальної
виборчої комісії про підсумки голосування з позачергових виборів
міського голови; протоколи дільничних виборчих комісій; фінансові
звіти; акт про вилучення документів до знищення
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8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

73

2.

ф. 74

3.

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України
територіального

виборчого

округу

№

108,

місто

Стаханов

Луганської області
4.

2 оп., 20 спр., 2006, 2007 рр.

5.

Опис 1

6.

10 спр., 2006 рік

7.

Рішення окружної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць,
дільничних виборчих комісій; протоколи, постанови засідань окружної
виборчої комісії; протокол окружної виборчої комісії про підсумки
голосування; протоколи дільничних виборчих комісій з виборів; штатний
розпис; план асигнувань; кошториси видатків; фінансові звіти; акт про
вилучення документів до знищення

5.

Опис 2

6.

10 спр., 2007 рік

7.

Постанова окружної виборчої комісії про утворення та зміни у складі
дільничних виборчих комісій; постанови окружної виборчої комісії;
протоколи засідань окружної виборчої комісії;

протокол окружної

виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального
виборчого

округу;

протоколи

дільничних

виборчих

комісій

з

позачергових виборів; план асигнувань; кошториси видатків; фінансові
звіти; акти про вилучення документів до знищення
8.

----
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9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

74

2.

ф. 75

3.

Врубівська селищна виборча комісія Попаснянського району
Луганської області

4.

3 оп., 12 спр., 2006, 2010, 2013 рр.

5.

Опис 1

6.

3 спр., 2006 рік

7.

Рішення, протоколи засідань виборчої комісії; протоколи виборчої
комісії про підсумки голосування; штатний розпис; плани асигнувань;
фінансові звіти

5.

Опис 2

6.

6 спр., 2010 рік

7.

Протоколи засідань, рішення виборчої комісії; протокол дільничних
виборчих комісій про підрахунок голосів з виборів депутатів районної
ради, селищного голови, депутатів селищної ради; протоколи селищної
виборчої комісії про результати виборів селищного голови, депутатів
селищної ради; протоколи селищної виборчої комісії про підсумки
голосування з виборів депутатів районної ради, селищного голови,
депутатів селищної ради; штатний розпис; план асигнувань; кошториси;
фінансові звіти

5.

Опис 3

6.

3 спр., 2013 рік

7.

Протоколи засідань, рішення селищної виборчої комісії; протоколи
дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів з позачергових
виборів селищного голови; протоколи селищної виборчої комісії про
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результати позачергових виборів селищного голови; штатний розпис;
план асигнувань; кошториси видатків; фінансові звіти
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

75

2.

ф. 76

3.

Калинівська селищна виборча комісія Попаснянського району
Луганської області

4.

2 оп., 13 спр., 2006, 2010 -2011 рр.

5.

Опис 1

6.

6 спр., 2006 рік

7.

Рішення, протоколи засідань селищної виборчої комісії; протоколи
дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів та результати
голосування з виборів депутатів районної та селищної ради, селищного
голови; документи з повторних місцевих виборів депутатів селищної
ради; плани асигнувань; фінансові звіти

5.

Опис 2

6.

7 спр., 2010 - 2011 рр.

7.

Протоколи засідань, рішення селищної виборчої комісії; протоколи
дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців;
протоколи селищної виборчої комісії

про підсумки голосування;

протоколи засідань, рішення селищної виборчої комісії з повторних
виборів; протоколи селищної виборчої комісії про результати повторних
виборів депутатів селищної ради; плани асигнувань; кошториси
видатків; фінансові звіти
8.

----

79

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

76

2.

ф. 77

3.

Білогорівська селищна виборча комісія Попаснянського району
Луганської області

4.

2 оп., 8 спр., 2006, 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

4 спр., 2006 рік

7.

Рішення про утворення селищної виборчої комісії; протоколи засідань,
рішення селищної виборчої комісії; протоколи дільничних виборчих
комісій, територіальної селищної виборчої комісії про результати
виборів депутатів селищної ради та селищного голови; кошториси
видатків; план асигнувань; фінансові звіти

5.

Опис 2

6.

4 спр., 2010 рік

7.

Рішення селищної виборчої комісії; протоколи засідань селищної
виборчої комісії; протоколи селищної виборчої комісії про підсумки
голосування з виборів депутатів

районної ради, селищного голови,

депутатів селищної ради; штатний розпис; фінансові звіти
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

77

2.

ф. 78

80

3.

Первомайська

міська

виборча

комісія,

місто

Первомайськ

Луганської області
4.

1 оп., 6 спр., 2006 рік

5.

Опис 1

6.

6 спр., 2006 рік

7.

Рішення, протоколи засідань міської виборчої комісії; протоколи
дільничних виборчих комісій про результати виборів до обласної ради,
про вибори міського голови, депутатів міської ради; плани асигнувань;
кошториси видатків; фінансові звіти

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

78

2.

ф. 79

3.

Березівська сільська виборча комісія Попаснянського району
Луганської області

4.

2 оп., 14 спр., 2006, 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

10 спр., 2006 рік

7.

Рішення про утворення комісії; протоколи засідань виборчої комісії;
протоколи дільничних виборчих комісій з виборів депутатів сільської
ради; голови сільської ради; депутатів

районної ради; протоколи

сільської виборчої комісії про підрахунок голосів з місцевих виборів;
штатний розпис; плани асигнувань; кошторис видатків; фінансовий звіт
5.

Опис 2

6.

4 спр., 2010 рік

81

7.

Протоколи засідань, рішення сільської виборчої комісії; протоколи
дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців з виборів
депутатів районної ради, сільського голови, депутатів сільської ради;
план асигнувань; кошториси видатків; фінансові звіти

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

79

2.

ф. 80

3.

Комишуваська селищна виборча комісія Попаснянського району
Луганської області

4.

2 оп., 11 спр., 2006, 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

6 спр., 2006 рік

7.

Рішення про утворення селищної виборчої комісії; протоколи засідань,
протокольні рішення, постанови селищної виборчої комісії; протоколи
селищної та дільничних виборчих комісій про підсумки голосування;
план асигнувань; штатний розпис

5.

Опис 2

6.

5 спр., 2010 рік

7.

Протокольні рішення, протоколи засідань селищної виборчої комісії;
протоколи дільничних виборчих комісій про підсумки голосування та
про результати виборів депутатів районної ради, селищного голови,
депутатів селищної ради; штатний розпис; план асигнувань; кошториси
видатків; фінансові звіти

8.
9.

---Відкритий

82

10.

----

11.

----

1.

80

2.

ф. 81

3.

Троїцька

сільська

виборча

комісія

Попаснянського

району

Луганської області
4.

2 оп., 9 спр., 2006, 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

4 спр., 2006 рік

7.

Рішення про утворення сільської виборчої комісії; протоколи засідань
виборчої комісії; протоколи дільничних виборчих комісій, сільської
виборчої комісії про результати виборів депутатів сільської ради та
сільського голови; плани асигнувань; кошториси видатків; фінансові
звіти

5.

Опис 2

6.

5 спр., 2010 рік

7.

Протоколи, протокольні рішення сільської виборчої комісії; протоколи
дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів з виборів депутатів
районної ради, сільського голови, депутатів сільської ради; протоколи
сільської виборчої комісії про підсумки голосування з виборів депутатів
районної ради, сільського голови, депутатів сільської ради; план
асигнувань; кошториси видатків; фінансові звіти

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

81

83

2.

ф. 82

3.

Малорязанцівська

селищна

виборча

комісія

Попаснянського

району Луганської області
4.

2 оп., 9 спр., 2006, 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

4 спр., 2006 рік

7.

Рішення про утворення селищної виборчої комісії; протоколи засідань
селищної виборчої комісії; протоколи дільничних виборчих комісій про
результати виборів; постанови та протоколи територіальної селищної
виборчої комісії про результати виборів; плани асигнувань; кошториси
видатків; фінансові звіти

5.

Опис 2

6.

5 спр., 2010 рік

7.

Рішення, постанови селищної виборчої комісії; протоколи засідань
селищної виборчої комісії; протоколи селищної виборчої комісії про
результати виборів

селищного голови, депутатів селищної ради;

протоколи селищної виборчої комісії про підсумки

голосування з

виборів депутатів районної ради, селищного голови, депутатів селищної
ради; штатний розпис; план асигнувань; кошториси видатків; фінансові
звіти
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

82

2.

ф. 83

3.

Мирнодолинська селищна виборча комісія Попаснянського району
Луганської області

84

4.

3 оп., 15 спр., 2006, 2010, 2011 рр.

5.

Опис 1

6.

4 спр., 2006 рік

7.

Рішення про утворення селищної виборчої комісії; протоколи засідань,
рішення селищної виборчої комісії; протоколи дільничних виборчих
комісій, територіальної селищної виборчої комісії про результати
виборів депутатів селищної ради, селищного голови; штатний розпис;
кошториси видатків; фінансові звіти

5.

Опис 2

6.

7 спр., 2010 рік

7.

Протоколи, рішення про утворення звичайних виборчих дільниць про
формування

складу селищної виборчої комісії; протоколи засідань

селищної виборчої комісії; протоколи селищної виборчої комісії про
підсумки голосування з виборів депутатів районних ради, селищного
голови, депутатів селищн6ої ради; протоколи селищної виборчої комісії
про результати виборів депутатів в одномандатних виборчих округах
№№1-16 селищного голови та депутатів селищної ради; штатний розпис;
план асигнувань; кошториси видатків; фінансові звіти
5.

Опис 3

6.

4 спр., 2010 - 2011 рр.

7.

Протоколи засідань, рішення селищної виборчої комісії про організацію
проведення повторних виборів депутатів селищної ради; протоколи про
результати повторних виборів; протоколи дільничних виборчих комісій,
протоколи селищної виборчої комісії про підсумки голосування та
результати виборів селищного голови штатний розпис; план асигнувань;
кошториси видатків; фінансовий звіт

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

85

11.

----

1.

83

2.

ф. 84

3.

Теплогірська

міська

територіальна

виборча

комісія,

місто

Теплогірськ Луганської області
4.

1 оп., 8 спр., 2006 р.

5.

Опис 1

6.

8 спр., 2006 рік

7.

Протоколи засідань, постанови міської територіальної виборчої комісії;
протоколи дільничних виборчих комісій з виборів міського голови,
депутатів міської ради; протоколи міської територіальної

виборчої

комісії про підрахунок голосів виборців; штатний розпис; плани
асигнувань; кошториси витрат;

фінансові звіти; акт про вилучення

документів для знищення
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

84

2.

ф. 85

3.

Вовчоярівська селищна виборча комісія, селище Вовчоярівка
Попаснянського району Луганської області

4.

3 оп., 41 спр., 2006, 2008, 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

13 спр., 2006 рік

7.

Рішення селищної ради про утворення

селищної виборчої комісії;

протоколи засідань селищної виборчої комісії; протоколи засідань

86

дільничних виборчих комісій; протоколи дільничних виборчих комісій
про підрахунок голосів; протоколи селищної виборчої комісії про
підсумки та результати голосування з виборів селищного голови,
депутатів селищної ради; штатний розпис; плани асигнувань; кошториси
видатків; фінансовий звіт
5.

Опис 2

6.

12 спр., 2010 рік

7.

Протоколи засідань, рішення селищної виборчої комісії; протоколи
дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів з виборів
селищного голови, депутатів селищної ради; протоколи селищної
виборчої комісії про підсумки голосування та результати виборів
селищного голови, депутатів селищної ради; штатний розпис; план
асигнувань; кошториси видатків; фінансові звіти

5.

Опис 3

6.

16 спр., 2008 рік

7.

Протоколи засідань селищної виборчої комісії з позачергових виборів
селищного голови; Протоколи засідань селищних дільничних виборчих
комісій з позачергових виборів селищного голови; протоколи засідань
селищної виборчої комісії з проміжних вибрів депутата селищної ради;
протоколи засідань дільничних виборчих комісій з проміжних вибрів
депутата селищної ради; протоколи селищної та дільничних виборчих
комісій

про підрахунок голосів виборців; штатний розпис; склад

працівників виборчих комісій; плани асигнувань; кошторис видатків;
фінансовий звіт про надходження та витрати коштів Державного
бюджету України
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

87

1.

85

2.

ф. 86

3.

Попаснянська районна виборча комісія Луганської області

4.

2 оп., 12 спр., 2006, 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

4 спр., 2006 рік

7.

Протоколи засідань, рішення районної територіальної виборчої комісії;
протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосування;
штатний розпис; план асигнувань; кошториси видатків; фінансові звіти;
акт про вилучення документів до знищення

5.

Опис 2

6.

8 спр., 2010 рік

7.

Рішення про склад районної виборчої комісії; рішення районної виборчої
комісії про формування складу виборчих комісій, утворення дільничних
виборчих комісій;

протоколи засідань районної виборчої комісії;

протоколи районної виборчої комісії про підсумки голосування з виборів
депутатів районної та обласної рад;

план асигнувань; кошториси

видатків; фінансові звіти
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

86

2.

ф. 87

3.

Попаснянська міська виборча комісія Попаснянського району
Луганської області

4.

2 оп., 14 спр., 2006, 2010 рр.

88

5.

Опис 1

6.

7 спр., 2006 рік

7.

Протоколи засідань, рішення міської виборчої комісії з додатками;
протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів
виборців з виборів міського голови, депутатів районної та міської рад;
протоколи міської виборчої комісії про підсумки голосування з виборів
депутатів міської та районних рад, міського голови; штатний розпис;
план асигнувань; кошториси видатків; фінансові звіти

5.

Опис 2

6.

7 спр., 2010 рік

7.

Протоколи засідань міської виборчої комісії; протоколи дільничних
виборчих комісій про підрахунок голосів з виборів депутатів міської
ради, міського голови; протоколи міської виборчої комісії про підсумки
голосування та про результати місцевих виборів; штатний розпис; план
асигнувань; кошториси видатків; фінансові звіти

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

87

2.

ф. Р-89

3.

Попаснянський районний відділ культури Попаснянської районної
державної адміністрації Луганської області

4.

1 оп., 73 спр., 1976 - 1998 рр.

5.

Опис 1

6.

73 спр., 1976 – 1998 рр.

7.

Річні звіти про фінансово - господарську діяльність установ культури;
річні плани роботи відділу культури; документи про соціалістичні

89

змагання працівників культури району;

документи нарад, семінарів

працівників культурно освітніх установ; накази завідуючого відділом
культури з основної діяльності; протоколи засідань Ради по культурному
будівництву; книга наказів з основної діяльності; річні звіти про
фінансово - господарську діяльність
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

88

2.

ф. Р-90

3.

Попаснянська районна профспілкова організація

працівників

агропромислового комплексу Луганської області
4.

2 оп., 67 спр., 1976 - 2008 рр.

5.

Опис 1

6.

34 спр., 1976-2008 рр.

7.

Протоколи пленумів райкому профспілки працівників агропромислового
комплексу;

протоколи

засідань

президії

райкому

профспілки

працівників агропромислового комплексу
5.

Опис 1 (додатковий)

6.

33 спр., 1976 – 1985 рр.

7.

Протоколи районної звітно-виборної конференції працівників сільського
господарства; річний фінансовий звіт про виконання профспілкового
бюджету; річний звіт по соціальному страхуванню; кошторис; штатний
розпис

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

90

11.

----

1.

89

2.

ф. 91

3.

Попаснянська районна рада Луганської області

4.

1 оп., 165 спр., 1993 - 2006 рр.

5.

Опис 1

6.

165 спр., 1993 - 2006 рр.

7.

Протоколи засідань районної Ради народних депутатів та рішення з
документами до них; протоколи засідань постійних комісій Районної
ради народних депутатів з документами до них; протоколи засідань
виконавчого комітету Районної ради та рішення до них; розпорядження
виконавчого комітету Районної Ради народних депутатів та документи
(заяви, акти обстежень, акти державної приймальної комісії про
приймання об’єктів в експлуатацію, довідки) до них; журнал реєстрації
розпоряджень виконавчого комітету районної Ради народних депутатів з
основної діяльності; протоколи дільничних виборчих комісій про
результати підрахунку голосів з виборів Президента України (1994 рік);
протоколи дільничних виборчих комісій про результати підрахунку
голосів з виборів народних депутатів України (1994 рік); протоколи
дільничних виборчих комісій про результати підрахунку голосів

з

виборів депутатів Луганської обласної ради (1994 рік); протоколи
дільничних виборчих комісій про результати підрахунку голосів з
виборів голови Луганської обласної ради (1994 рік); протоколи
дільничних виборчих комісій про результати повторного голосування з
виборів голови Луганської обласної ради (1994 рік); протоколи
дільничних виборчих комісій про результати голосування з виборів
депутатів

Попаснянської

районної

ради

(1994

рік);

протоколи

територіальної, дільничних виборчих комісій про результати підрахунку
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голосів з виборів голови Попаснянської районної ради (1994 рік);
протоколи окружної (територіальної) виборчої комісії про результати
виборів депутатів районної ради (1994 рік); протоколи засідань районної
ради та рішення до них; виписки із протоколів загальних зборів трудових
колективів; протоколи засідань постійної комісії з питань бюджету,
фінансів, регіональних зв’язків та комунальної власності з додатками до
них; протоколи засідань постійної комісії з питань економічного та
соціального розвитку, промисловості, будівництва, транспорту та
зв’язку; протоколи засідань постійної комісії з питань освіти, культури
та спорту, соціальної політики і охорони здоров’я з додатками до них;
протоколи

засідань постійної комісії з питань агропромислового

комплексу, земельних ресурсів та екології; протоколи засідань постійної
комісії з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської
діяльності та етики; протоколи засідань Президії районної ради та колегії
районної державної адміністрації з документами (копії рішень районної
ради, розпоряджень голови райдержадміністрації, довідки) до них; річні
бухгалтерські звіти; протоколи, рішення засідань районної виборчої
комісії з виборів депутатів районної ради та документи (листи, заяви,
довідки) до них (1998 рік); протоколи, рішення, виписки із протоколів
засідань територіальних, сільських, селищних виборчих комісій про
результати голосування. Списки обраних депутатів до міської, селищної
та сільських рад двадцять третього скликання (1998 рік); списки
кандидатів в депутати районної ради (1998 рік); відомості про кількість
виборців (1998 рік); протоколи дільничних виборчих комісій про
результати голосування по виборах депутатів Луганської обласної ради
(1998 рік); протоколи окружної (територіальної) виборчої комісії про
результати виборів депутатів Попаснянської районної ради. Список
депутатів районної ради двадцять третього скликання (1998 рік);
протоколи окружної (територіальної виборчої комісії про результати
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виборів міського, селищних та сільських голів 1998 рік); кошториси.
Фінансові звіти про організацію та проведення виборів та документи
(копії постанов вищих органів, протоколи, рішення виборчих комісій,
листування) до них (1998 рік); протоколи, постанови, рішення
Попаснянської районної територіальної виборчої комісії та документи
(заяви, подання, план роботи) до них (2002 рік); протоколи про
результати голосування і виборів депутатів місцевих рад та сільських,
селищних голів (2002 рік); протоколи міської, дільничних, сільських,
селищних територіальних виборчих комісій про результати голосування
і виборів депутатів районної ради (2002 рік); документи (протоколи
виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, протоколи,
витяги зборів трудових колективів, довідки, декларації, програми,
автобіографії, агітаційні листівки) кандидатів у депутати Луганської
обласної ради (2002 рік); протоколи про результати голосування з
виборів депутатів обласної ради (2002 рік); план асигнувань. Кошториси.
Фінансові звіти про надходження та використання коштів державного
бюджету на організацію та проведення виборів (2002 рік); фінансові
звіти з виборів депутатів місцевих рад 31 березня 2002 року; перероблені
описи справ постійного зберігання за 1993 – 2006 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрована справа № 16

1.

90

2.

ф. 92

3.

Тошківська селищна виборча комісія, селище Тошківка місто
Первомайськ Луганської області

4.

1 оп., 5 спр., 2006 рік
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5.

Опис 1

6.

5 спр., 2006 рік

7.

Рішення про утворення селищної виборчої комісії; протоколи засідань
селищної виборчої комісії; постанови селищної виборчої комісії;
протоколи дільничних виборчих комісій та

Тошківської селищної

виборчої комісії про результати виборів; плани асигнувань; кошториси
видатків; фінансові звіти
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

91

2.

ф. Р-93

3.

Уповноважений Міністерства заготівлі СРСР по Попаснянському
району Ворошиловградської області

4.

1 оп., 41 спр., 1943 – 1955 рр.

5.

Опис 1

6.

41 спр., 1943 – 1955 рр.

7.

Річний

звіт

про

роботу

райуповнаркомзага;

розпорядження

райуповнаркомзага про заготівлю сільськогосподарської продукції;
річний заключний звіт про заготівлю продуктів полеводства; річний
виконавчий звіт про заготівлю продуктів полеводства; штатні розписи;
кошторис адміністративно - управлінських витрат; річні (квартальні)
плани обов'язкових поставок сільськогосподарської продукції;

річні

звіти про заготівлю сільськогосподарської продукції; річний план
заготівлі продуктів тваринництва, довідки про виконання;

плани

обов'язкових поставок продуктів тваринництва; річні виконавчі звіти
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про заготівлю продукції тваринництва; соціалістичні зобов'язання та
документи з їх виконання
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

92

2.

ф. 94

3.

Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області

4.

2 оп., 393 спр., 1992 – 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

35 спр., 1992 – 1994 рр.

7.

ротоколи, розпоряджень голови райдержадміністрації; розпорядження
представника Президента України в Попаснянському районі; штатні
розписи; річні бухгалтерські звіти

5.

Опис 2

6.

358 спр., 1995 – 2010 рр.

7.

Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності;
штатні розписи зі змінами; реєстраційні журнали; протоколи засідань
колегій райдержадміністрації та документи (доповіді, довідки) до них;
річні кошториси прибутків та видатків; річні фінансові звіти з додатками;
зведені річні статистичні звіти з кадрових питань;
звільнених керівників

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

особові справи
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11.

Оцифровані справи внесені до опису № 2 справ постійного зберігання
за 1995 – 2010 роки: №№ 4, 33, 49, 67, 85, 105, 123, 147, 173, 235, 266,
299, 330

1.

93

2.

ф. Р-95

3.

Врубівська селищна рада народних депутатів Попаснянського
району Луганської області

4.

1 оп., 42 спр., 1986 – 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

42 спр., 1986 – 1994 рр.

7.

Протоколи засідань селищної ради та рішення до них; протокол засідань
виконавчого комітету селищної ради та рішення

до них; журнал

реєстрації рішень виконавчого комітету; річні плани роботи селищної
ради; річні плани роботи виконавчого комітету селищної ради; річні
бюджети

селищної ради; штатні розписи підвідомчих установ;

кошториси видатків підвідомчих установ; тарифікаційні списки;
протоколи засідань постійної планово - бюджетної комісії, план роботи
комісії; протоколи засідань постійної комісії з питань сільського
господарства, плани роботи комісії; протоколи засідань постійної комісії
з питань благоустрою та дорожнього будівництва, план роботи комісії;
протоколи

засідання

постійної

комісії

з

питань

дотримання

соціалістичної законності, охорони громадського порядку та екології,
план роботи комісії; протокол засідання постійної мандатної комісії;
протоколи засідань постійної комісії з питань молоді, план роботи
комісії; річні звіти про виконання бюджету; річна фінансова звітність з
додатками; перероблений опис № 1 (продовження) справ постійного
зберігання за 1986-1994 роки
8.

----

96

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

94

2.

ф. Р-96

3.

Малорязанцівська

селищна

Рада

народних

депутатів

Попаснянського району Луганської області
4.

1 оп., 134 спр., 1973 – 1994 рр.

5.

Опис 1

6.
7.

134 спр., 1973 – 1994 рр.
Протоколи зборів виборців; протоколи засідань постійної комісії у
справах молоді, освіти і охорони здоров'я та документи (план роботи,
інформації, довідки) до них (1973 рік); річні плани роботи селищної ради
та її виконавчого комітету; протоколи засідань постійних комісій з
питань сільського господарства, питань соціалістичної законності;
протоколи засідань постійної комісії з питань планування бюджету і
торгівлі та документи (план роботи, рішення, довідки) до них; протоколи
засідань постійної комісії з благоустрою і будівництва та документи
(план роботи, рішення, довідки) до них; протоколи засідань постійної
комісії по боротьбі з пияцтвом

і алкоголізмом та документи (план

роботи, рішення, інформації, заходи) до них; протоколи засідань
постійної у справах молоді, народної освіти і охорони здоров'я та
документи (план роботи, рішення, довідки) до них; протоколи засідань
постійної комісії у справах молоді, народної освіти і охорони здоров'я та
документи (план роботи, довідки) до них; протоколи засідань постійної
комісії з питань дотримання соціалістичної законності і охорони
громадського порядку та документи (план роботи, рішення, довідки) до
них; протоколи засідання мандатної комісії; Протоколи та документи
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(склад, листи, протоколи про правопорушення) адміністративної комісії;
протоколи засідань селищної ради та рішення до них; документи
(порядок проведення, списик присутніх, довідки, проекти рішень) до
протоколів засідань селищної ради; протоколи засідань виконавчого
комітету та рішення до них;

документи (порядок денний, довідки,

проекти рішень) до протоколів засідань виконавчого комітету; річні
плани роботи виконавчого комітету; річні бюджети селищної ради;
кошториси видатків; штатні розписи; річні звіти про виконання бюджету
з пояснювальними записками до них; протоколи сходів громадян;
перероблений опис справ постійного зберігання за 1973 - 1998 роки
фонду №Р-96.
Документи виборчої діяльності
1980 рік: протоколи зборів трудових колективів про висування
кандидатів в депутати селищної ради; протоколи окружної виборчої
комісії про реєстрацію кандидатів в депутати селищної ради, заяви про
згоду балотуватися; протоколи окружної виборчої комісії про результати
виборів депутатів селищної ради;
1982 рік: протоколи загальних зборів; протоколи окружної виборчої
комісії про реєстрацію кандидатів в депутати селищної ради; протоколи
окружної виборчої комісії про результати виборів депутатів обласної,
районної і селищної рад;
1985 рік: протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію
кандидатів в депутати районної та селищної рад; документи (рішення про
призначення виборів, протокол збору колективу, протоколи окружної
виборчої комісії про реєстрацію кандидатів, про результати виборів) з
проведення довиборів в депутати районної ради;
1987 рік: протоколи зустрічей виборців з кандидатами в депутати; накази
виборців; протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію
кандидатів в депутати районної та селищної рад;
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1990 рік: протоколи селищної виборчої комісії про реєстрацію
кандидатів в депутати селищної ради; протоколи селищної виборчої
комісії про результати виборів депутатів селищної ради;
1994 рік: протоколи територіальної виборчої комісії про реєстрацію
кандидатів в депутати селищної ради, на посаду голови селищної ради;
протоколи зборів трудових колективів; протоколи територіальної
виборчої комісії про результати виборів депутатів селищної ради,
селищного голови; протоколи дільничних виборчих комісій про
результати підрахунку голосів
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

95

2.

ф. 97

3.

Фінансове управління Попаснянської

районної державної

адміністрації Луганської області
4.

1 оп., 18 спр., 1992 – 2004 рр.

5.

Опис 1

6.

18 спр., 1992 – 2004 рр.

7.

Накази з основної діяльності; кошториси прибутків та видатків;
протоколи засідань профспілкового комітету

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

96

99

2.

ф. Р-98

3.

Верхньотеплівський районний суд Станично - Луганського району
Луганської області

4.

1 оп., 121 спр., 1943 – 1965 рр.

5.

Опис 1

6.

121 спр., 1943 – 1965 рр.

7.

Рішення, вироки, ухвали народного суду Верхньотеплівського району;
касаційні скарги; постанови президії Луганського обласного суду

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

97

2.

ф. 99

3.

Департамент

будівництва,

архітектури

та

містобудування

Луганської обласної державної адміністрації
4.

1 оп., 11 спр., 2016 рік

5.

Опис 1

6.

11 спр., 2016 рік

7.

Положення про Департамент; накази з основної діяльності; журнал
реєстрації наказів з основної діяльності; витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; штатний розпис;
протоколи

засідання експертної комісії; розпорядження голови

облдержадміністрації з основної діяльності департаменту; квартальні
бухгалтерські звіти; річний кошторис; лімітна довідка; звіт по коштах
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку із
тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими
похованням; ліквідаційний баланс з додатками
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8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

98

2.

ф. Р-100

3.

Фінансовий відділ Верхньотеплівського районного комітету ради
депутатів трудящих Ворошиловградської області

4.

1 оп., 238 спр., 1943 – 1965 рр.

5.

Опис 1

6.

238 спр., 1943 – 1965 рр.

7.

Документи

з

Верхньотеплівського

реєстрації
району;

штатів

установ

та

організацій

бюджети

установ

та

організацій

Верхньотеплівського району; штатні розписи установ та організацій
Верхньотеплівського району; документи державної реєстрації установ
та організацій Верхньотеплівського району; реєстраційні картки; журнал
обліку зареєстрованих штатів та кошторис; річні звіти про виконання
місцевого бюджету; книга доходів та витрат; акти ревізії виконання
районного бюджету; річні звіти про підсумки відрахувань прибуткового
податку з населення, зведені таблиці з розробки звітів; звіти з виконання
витратного кошторису
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

99

2.

ф. 101

101

3.

Нижненська селищна виборча комісія, селище Нижнє місто
Первомайськ Луганської області

4.

1 оп., 3 спр., 2006 рік

5.

Опис 1

6.

3 спр., 2006 рік

7.

Рішення

про

утворення

територіальних

селищної

виборчої

комісії;

протоколи

виборчих комісій про підрахунок голосів; план

асигнувань; кошторис видатків; фінансові звіти
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

100

2.

ф. 102

3.

Алмазнянська міська територіальна комісія

з виборів, місто

Алмазна Луганської області
4.

1 оп., 3 спр., 2006 рік

5.

Опис 1

6.

3 спр., 2006 рік

7.

Протокол засідань міської територіальної

комісії; протоколи про

підсумки голосування; протоколи дільничних виборчих комісій про
підрахунок голосів виборців
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

101

102

2.

ф. Р-103

3.

Попаснянський районний фінансовий відділ Луганської області

4.

2 оп., 559 спр., 1944 - 1991 рр.

5.

Опис 1

6.

427 спр., 1944 - 1991 рр.

7.

Річні звіти про виконання місцевого бюджету; річні звіти про виконання
кошторису;

зведення

затверджених

районних

бюджетів,

з

пояснювальними записками; проекти бюджетів; розпис доходів і витрат
по районному бюджету із поквартальною розбивкою; річні (піврічні)
звіти про виконання планів державних доходів; журнал реєстрації штатів
та кошторисів підприємств, установ, організацій;

акти оцінювання

майна, матеріалів реалізації і поверненню вартості конфіскованого,
безхазяйного

майна, яке перейшло державі; зареєстровані штати,

кошториси адміністративно - управлінських витрат, довідки, інші
матеріали; звіти про суми надходження та недоїмок щодо платежів до
бюджету державних та кооперативних підприємств по податкам і зборам
з населення; комплексні плани роботи райфінвідділу;
видатків; зведені кошториси

кошториси

підприємств, установ, організацій

Лисичанського району; накази з основної діяльності; комплексні плани
роботи районного фінансового відділу; рішення, розпорядження
Попаснянського районного виконавчого комітету про зміни у бюджеті;
бюджети підприємств, установ та організацій Попаснянського району;
річні звіти про виконання кошторису; звіти про суми надходжень і
недоїмок щодо платежів до бюджету про суми податків, про виконання
планів;

штатні

розписи

підприємств,

установ

та

організацій

Попаснянського району; річні звіти по штатам; завдання вищих
організацій по скороченню витрат на утримання апарата управління;
річні звіти про роботу з кадрами; протоколи виробничих нарад; акти
оцінювання

майна,

матеріали

реалізації

і

повернення

вартості
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конфіскованого безхазяйного майна, що за правом наслідування
переходить до держави; книга обліку актів опису та оцінювання майна,
прийнятого на облік; журнал обліку роботи по усуненню недоліків в
структурі та штатах апарату підприємств, установ та організацій; річні
звіти про контрольно- ревізійну роботу; книга обліку актів опису та
оцінки майна, прийнятого на облік до фінансового відділу
5.

Опис 1 додатковий

6.

132 спр., 1964 - 1977 рр.

7.

Бюджети селищних та сільських рад; зведені кошториси установ, що
фінансуються із районного бюджету; рішення Лисичанського районного
виконавчого комітету з питань виконання бюджету; звіти про
надходження прибуткового податку від кооперативних і громадських
організацій; звіти про виконання планів по державним прибуткам; річні
плани надходження окремих джерел прибутку бюджету; звіт про
виконання плану про чисельність та фонд заробітної плати працівників;
звіти про суми надходжень і недоїмки до бюджету; звіти про нараховані
суми податків; звіти про виконання планів відпустки лісу і лісового
доходу; звіти про виконання і нарахування сум надходжень платежів по
податках; звіт про нарахування податків з будівель і земельну ренту;
звіти про результати обліку платників прибуткового податку з
населення4 звіти про результати перевірки перерахувань до бюджету
податків з робітників і службовців;

звіти про результати обліку

платників сільськогосподарського податку
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

102

104

2.

ф. Р-116

3.

Комишуваська селищна Рада народних депутатів та її виконавчий
комітет Попаснянського району Луганської області

4.

1 оп., 187 спр., 1979 – 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

187 спр., 1979 – 1994 рр.

7.

Річні плани роботи виконавчого комітету; річні плани роботи постійно
діючих комісій селищної Ради; протоколи засідань виборців (19791980); звіти депутатів перед виборцями (1979-1980); протоколи засідань
селищної ради та рішення з документами до них; протоколи засідань
виконавчого комітету селищної ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань постійно діючих комісій з документами до них:
планово-бюджетної (1980 -1993 роки); з народної освіти та охорони
здоров'я (1980 -1986 роки); з народної освіти ( 1987-1989 роки); з охорони
здоров'я (1987-1989 роки); з охорони здоров'я та екології (1990-1993
роки); з торгівлі та громадського харчування (1980-1993 роки); по
сільському господарству (1980 -1993 роки); з благоустрою та побутового
обслуговування (1980 - 1987 роки); з благоустрою та будівництва доріг
(1990-1993 роки); у справах молоді, культурно -просвітницької роботи
(1980 - 1993 роки); із соціалістичної законності (1980 -1993 роки); по
боротьбі з пияцтвом та алкоголізмом (1980 -1986 роки); адміністративної
комісії (1980 -1986 роки); мандатної комісії (1980, 1982, 1985, 1987, 1990
роки); з дотримання законодавства про релігійні культи (1981 рік);
протоколи загальних зборів мешканців селища; протоколи окружної
виборчої комісії про реєстрацію кандидатів в депутати селищної Ради та
про результати виборів (1980, 1981 роки); протоколи окружної виборчої
комісії про реєстрацію кандидатів в депутати районної Ради (1980
рік);протоколи окружної виборчої комісії про результати виборів
депутатів до районної Ради (1981 рік); протоколи окружної виборчої
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комісії про результати виборів до селищної Ради (1982 рік); протоколи
окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів та виборів
депутатів районної Ради (1985 рік); протоколи окружної виборчої комісії
про реєстрацію кандидатів та результати виборів депутатів селищної
Ради (1985 рік); накази виборців та заходи з їх виконання (1985 рік);
затверджені бюджети селищної ради; кошториси підвідомчих установ;
річні звіти про виконання бюджету; перероблений опис справ постійного
зберігання за 1980 - 2002 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

103

2.

ф. Р-128

3.

Попаснянський скляний завод

4.

4 оп., 539 спр., 1944 – 1983 рр.

5.

Опис 1

6.
7.

403 спр., 1944– 1983 рр.
Штатні розписи; річні фінансові звіти; річні звіти з основної діяльності;
річні плани підготовки та перепідготовки кадрів; річні звіти з кадрових
питань;

генеральний

кошторис;

протоколи

технічних

нарад;

соціалістичні зобов'язання; річні технічні фінансово-промислові плани;
матеріали про нагородження заводу перехідним Червоним Знаменом
міністерства промисловості УРСР; накази з основної діяльності; плани
впровадження нової техніки; річні виробничі плани; річні плани та звіти
з питань охорони праці та

техніки безпеки; річні звіти з питань

винахідництва і раціоналізації; річні фінансові звіти; техніко та техніко
- хімічні звіти; баланси виробничої потужності; документи з питань
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наукової організації підвищення продуктивності праці; вказівки щодо
соціалістичних змагань; акти, приписи, комісій з техніки безпеки та
промислової санітарії; соціалістичні зобов'язання; норми витрат
сировини та матеріалів для виробництва виробів та техніко - економічні
показники їх фактичних витрат; колективні договори та документи про
підсумки і перевірки їх виконання; річні плани та звіти з питань праці та
заробітної плати; списки ударників, членів бригад і колективів
комуністичної праці, новаторів; відомості про визволення жінок від
тяжких та шкідливих робіт; баланси виробничих потужностей; річні
звіти з питань виробничо- технічних питань; журнал реєстрації
раціоналізаторських пропозицій; звіти з питань виконання плану
поставок продукції; протоколи загальних зборів членів ВОИР; протоколи
конкурсних комісій; звіти про підсумки виборів рад первинних
організацій ВОИР; протоколи загальних зборів, звітно - виборних зборів
членів

профспілки;

протоколи

засідань

заводського

комітету

профспілок; протоколи постійно діючих виробничих нарад робітників та
службовців; фінансові звіти та кошториси завкому; зведені звіти про хід
соціалістичних змагань; договори про соціалістичні змагання з
Артемівським та Запорізьким скляними заводами; списки ударників,
членів бригад і колективів комуністичної праці; новаторів виробництва;
відомості про визволення жінок від тяжких та шкідливих робіт; річні
відомості, звіти про виконання норм виробітки; документи по організації
та роботі товариського суду; протоколи засідань груп та постів
народного контролю
5.

Опис 1-П

6.

93 спр., 1946– 1977 рр.

7.

Протоколи загальнозаводських зборів трудящих; протоколи засідань
заводського комітету профспілок; документи (протоколи, постанови,
доклади) звітно -виборної конференції заводу; документи (звіт, доклад,
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постанова)

профспілкової

конференції

по

підведенню

підсумки

виконання колективного договору; протоколи загальних та звітно виборних нарад членів профспілки; звіти завкому; протоколи постійнодіючих виробничих

нарад; річні

фінансові звіти; штатні розписи;

кошториси
5.

Опис 2

6.

30 спр., 1966– 1977 рр.

7.

Періодичні зведення та звіти про виконання норм виробітку; журнали
реєстрації винаходів та раціоналізаторських пропозицій; колективні
договори;

акти, приписи інспекцій, комісій по техніки безпеці і

промислової санітарії; фінансові плани та звіти; річні плани та звіти з
кадрових питань; документи з питань наукової організації підвищення
продуктивності праці; технічні та хіміко - технологічні звіти; норми
витрат сировини та матеріалів на виробництво продукції; перспективні
план розвитку заводу; річні плани та звіти з питань праці та заробітної
плати; відомості про план заходів, спрямованих на визволення жінок від
тяжких та шкідливих робіт; п'ятирічний план з техніки безпеки
5.

Опис 3

6.

13 спр., 1967– 1973 рр.

7.

Журнал реєстрації винаходів та раціоналізаторських пропозицій; акти,
приписи інспекцій, комісій з техніки безпеки та промислової санітарії;
фінансові плани; документи з питань наукової організації підвищення
продуктивності праці; технічні та хіміко - технологічні звіти; норми
витрат сировини та матеріалів для виробництва продукції

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----
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1.

104

2.

ф. Р-129

3.

Радгосп "Росія" Слов'яносербського

спеціалізованого тресту

овоче -молочних радгоспів смт Калинове Попаснянського району
Ворошиловградської області"
4.

2 оп., 182 спр., 1962 – 1985 рр.

5.

Опис 1

6.

125 спр., 1962 – 1984 рр.

7.

Річні виробничо-фінансові плани; положення про оплату праці; річні
плани та звіти ветеринарно - профілактичних, протиепізоотичних
заходів; річні бухгалтерські звіти; документи (зобов'язання, договори,
підсумки) про соціалістичні змагання; колективні договори; протоколи
засідань робочих комітетів; протоколи загальних зборів та звітновиборної профспілкової конференції; річні звіти про виконання
кошторису профспілкового бюджету; протоколи засідань виробничих
нарад; протоколи загальних зборів членів радгоспу

5.

Опис 1 додатковий

6.

57 спр., 1962, 1963, 1965 – 1983, 1985 рр.

7.

Накази,

вказівки

Лисичанського

спеціалізованого

тресту

овоче-

молочних радгоспів, рішення виконавчого комітету Лисичанської
районної ради з питань діяльності радгоспу «Росія»; накази, вказівки
Слов’яносербського спеціалізованого тресту овоче-молочних радгоспів;
річні виробничо-фінансові плани радгоспу з додатками до них; річні
плани ветеринарно-профілактичних і протиепізоотичних заходів; книги
історії полів сівозмін; плани заходів партійної, профспілкової і
комсомольської організацій та дирекції по впровадженню науковотехнічного прогресу; плани заходів по боротьбі з ерозією ґрунту; плани
заходів партійної, профспілкової і комсомольської організацій та
дирекції з забезпечення запланованого валового збору зерна, кормів і
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виробництва продуктів у тваринництві; перспективні плани роботи
комітету профспілки; плани роботи робочого комітету профспілки;
протоколи

засідання

робочого

комітету

профспілки,

протоколи

конференцій звітно-виборних та загальних зборів членів профспілки;
річні зоотехнічні звіти; річні агротехнічні звіти про апробацію посівів;
акти апробації; підсумкові виробничо-економічні показники; річні звіти
по тваринництву; річні зведені звіти про наявність, плинність і
розстановку кадрів; річні звіти про фінансово-господарську діяльність;
річні звіти по трудомістким процесам робіт
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

105

2.

ф. Р-130

3.

Кадіївський

птахорадгосп

аґропромислового

Попаснянського

об'єднання

районного

Попаснянського

району

Ворошиловградської області
4.

1 оп., 167 спр., 1956 – 1987 рр.

5.

Опис 1

6.
7.

167 спр., 1956 – 1987 рр.
Накази, розпорядження Лисичанського територіального виробничого
радгоспно -колгоспного управління Міністерства виробництва та
заготівлі сільськогосподарської продукції УРСР з питань діяльності
радгоспу

«Скеля»;

спеціалізованого

накази,
тресту

вказівки

Луганського

птахофабрик,

обласного

птахорадгоспів

«Луганськптахопром» з основних питань діяльності птахофабрики; наказ
Управління пташиної промисловості УРСР про створення птахофабрики
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«Кадіївська»; розпорядження, рекомендації Попаснянської районної
ради депутатів трудящих з питань діяльності радгоспу «Скеля»; накази
директора з основної діяльності, підсумкові показники діяльності
радгоспу

«Скеля»;

накази,

протоколи,

рішення

засідань

бюро

економічного аналізу; штатні розписи; положення про оплату праці;
протоколи загальних зборів працівників радгоспу, список передовиків
соціалістичних

змагань;

соціалістичні

зобов’язання

працівників;

протоколи засідань профспілкового комітету; протоколи звітно-виборчої
профспілкової

конференції;

річні

плани

здачі

державі

сільськогосподарської продукції; річні виробничо-фінансові плани з
додатками; річні плани по тваринництву, птахівництву; річні плани
ветеринарно-профілактичних і протиепізоотичних заходів; річні плани
основних агротехнічних заходів; річні звіти, довідка про підведення
підсумків виконання соціалістичних зобов’язань; колективні договори;
річні звіти з основної діяльності та капітальним вкладенням; річні звіти
про наявність, рух та переміщення кадрів; річні зоотехнічні звіти;
щомісячні ветеринарні звіти по птахофабриці; річні фінансові звіти
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

106

2.

ф. Р-131

3.

Мирнодолинська

селищна Рада народних депутатів та її

виконавчий комітет Попаснянського району Луганської області
4.

1 оп., 59 спр., 1986 – 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

59 спр., 1986 – 1994 рр.
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7.

Протоколи засідань селищної ради; протоколи засідань виконавчого
комітету селищної ради та рішення до них;

річні плани роботи

виконавчого комітету; протоколи засідань постійних комісій; протоколи
про результати виборів депутатів селищної ради; бюджет; річні звіти про
виконання бюджету; протоколи територіальної виборчої комісії про
результати виборів голови та депутатів селищної ради; опис справ
постійного зберігання за 1994-2005 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

107

2.

ф. Р-132

3.

Радгосп

"Червоне

Привілля"

Попаснянського

районного

виробничого об'єднання плодоовочевого господарства, м. Привілля
Попаснянського району Ворошиловградської області
4.

1 оп., 60 спр., 1945 – 1983 рр.

5.

Опис 1

6.
7.

60 спр., 1945 – 1983 рр.
Річні виробничо-фінансові плани;

річні бухгалтерські звіти; штатні

розписи; колективні договори; фінансові звіти про виконання кошторису
профспілкового бюджету; річні звіти з кадрових питань; накази
директора з основної діяльності; протоколи засідань бюро економічного
аналізу; протоколи загальних зборів та звітно-виборної профспілкової
конференції, протоколи засідань робочого комітету; соціалістичні
зобов'язання
8.
9.

---Відкритий

112

10.

----

11.

----

1.

108

2.

ф. Р-133

3.

Радгосп

"Іскра"

об'єднання

Попаснянського

плодоовочевого

районного

господарства,

с.

виробничого
Золотарівка

Попаснянського району Ворошиловградської області
4.

1 оп., 100 спр., 1962 – 1983 рр.

5.

Опис 1

6.
7.

100 спр., 1962 – 1983 рр.
Річні

виробничо-фінансові

плани;

річні

плани

ветеринарно-

профілактичних і протиепізоотичних заходів; річні бухгалтерські звіти;
кошториси; штатні розписи; колективні договори; фінансові звіти про
виконання кошторису профспілкового бюджету; річні звіти з кадрових
питань; накази директора з основної діяльності; протоколи виробничих
нарад; положення про оплату праці; протоколи засідань бюро
економічного

аналізу;

підсумкові

планово-економічні

показники

діяльності радгоспу; річні звіти з основної діяльності; річні агрономічні
звіти; річні зоотехнічні звіти; протоколи загальних зборів та звітновиборної профспілкової конференції; протоколи засідань робочого
комітету; соціалістичні зобов'язання; документи про соціалістичні
змагання
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

109

113

2.

ф. Р-134

3.

Кремінська міська рада народних депутатів та

її виконавчий

комітет Кремінського району Ворошиловградської області
4.

1 оп., 354 спр., 1980 – 1994 рр.

5.

Опис 1

6.
7.

354 спр., 1980 – 1994 рр.
Протоколи засідань міської ради та її виконавчого комітету з додатками
до них; плани роботи; протоколи засідань постійних комісій та їх річні
плани роботи; річні статистичні звіти про зміни у складі депутатів,
виконавчого комітету, постійних комісій та організаційній роботі ради
народних депутатів; протоколи зборів виборців; звіти депутатів перед
виборцями; накази депутатів; протоколи окружних виборчих комісій про
реєстрацію кандидатів та про результати виборів; депутатські пости;
кошториси з адміністративно-господарської діяльності;

затверджені

бюджети; штатні розписи зі змінами до них; річні бухгалтерські звіти;
протоколи засідань профспілкового комітету; протоколи засідань
товариського суду
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

110

2.

ф. Р-135

3.

Попаснянська

районна

Ворошиловградської області
4.

1 оп., 94 спр., 1952 – 1985 рр.

5.

Опис 1

6.

94 спр., 1952 – 1985 рр.

спілка

споживчих

товариств
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7.

Річний план товарообігу; річний статистичний звіт по товарообігу;
штатні розписи; кошториси; річні звіти з основної діяльності; п'ятирічні
плани; річні звіти з кадрів; річні звіти з основної діяльності підвідомчих
установ; постанови, розпорядження вищих органів; протоколи засідань
правління

райспоживспілки;

розроблювальні

положення

про

оплату

праці;

таблиці плану роздрібного товарообігу торгових

підприємств Попаснянського району
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

111

2.

ф. Р-140

3.

Попаснянське районне об'єднання плодоовочевого господарства

4.

1 оп., 15 спр., 1981 – 1985 рр.

5.

Опис 1

6.

15 спр., 1981 – 1985 рр.

7.

Галузева цільова комплексна науково технічна програма «Підвищення
ефективності

використання

трудових

ресурсів

(«Труд»)

по

Попаснянському районному об’єднанню; положення про Раду з питань
економічної освіти Попаснянського районного виробничого об’єднання
плодоовочевого господарства; протоколи засідань ради №№1-9; плани
роботи; державний план розвитку науки та техніки; звіти, відомості про
виконання державного плану; річні виробничо - фінансові плани; плани
заходів по збільшенню сільськогосподарської продукції; загальні
відомості про господарську діяльність радгоспів Попаснянського
району; соціалістичні зобов'язання; організаційно - технічні заходи по
зниженню

собівартості

продукції

і

підвищенню

ефективності
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сільськогосподарського

виробництва; комплексні плани розвитку і

збільшення виробництва сільськогосподарської продукції; заходи по
збільшенню зерна в господарствах
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

112

2.

ф. 142

3.

Станичне -Луганське районне управління

юстиції Луганської

області
4.

1 оп., 115 спр., 1999 – 2016 рр.

5.

Опис 1

6.

115 спр., 1999 – 2016 рр.

7.

Річні статистичні звіти "Про політичні партії та громадські організації"
(ф. 1-ПГО); річні звіти про виконання поточних - планів роботи з питань
правової освіти та правового інформування; книга наказів з основної
діяльності; річні звіти про виконання поточних планів роботи зі
зверненнями

громадян,

запитами

народних

депутатів

України;

документи (акти, довідки) комплексних перевірок управління з основних
питань діяльності; річні звіти про виконання поточних планів роботи;
журнал реєстрації наказів з основної діяльності; річні плани роботи
управління; накази з основної діяльності; акти про вилучення документів
до знищення; річні звіти з питань систематизації чинного законодавства;
річні звіти з питань державної реєстрації нормативно - правових актів;
протоколи засідань експертної комісії; річні статистичні звіти з питань
легалізації об'єднань громадян; протоколи засідань Станично Луганської координаційно - методичної ради з правової освіти
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населення; документи по роботі районної міжвідомчої координаційно методичної ради з правової освіти; акти прийому - передачі
реєстраційних

справ

зареєстрованих

громадських

організацій;

аналітичний звіт про наслідки розгляду звернень громадян; документи
(довідки,

висновки)

про

перевірки

управлінням

стану

роботи

реєстраційної служби відділу державної виконавчої служби, державної
нотаріальної контори з питань систематизації законодавства; журнал
реєстрації наказів з питань легалізації; журнал реєстрації заяв про
державну реєстрацію обтяжень нерухомого майна; журнал реєстрації
запитів уповноважених органів щодо державної реєстрації прав на
нерухоме майно;

журнал реєстрації нотаріальних дій (правочинів з

нерухомим майном), які передані та підлягають зберіганню в органі
державної реєстрації речових прав; положення про реєстраційну службу;
журнал обліку відбитків печаток та штампів; установчі документи
відділу державної реєстрації актів цивільного стану; річні статистичні
звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану (ф.98); акти про
передачу на зберігання до державного архіву книг державної реєстрації
актів цивільного стану; наказ начальника реєстраційної служби з питань
легалізації об'єднань громадян; річні статистичні звіти

про роботу

відділу державної виконавчої служби; звіт про стан виконання закону
України "Про доступ до публічної інформації"
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

113

2.

ф. 143

3.

Попаснянське районне управління юстиції Луганської області
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4.

3 оп., 130 спр., 1998 – 2016 рр.

5.

Опис 1

6.

86 спр., 1998 – 2016 рр.

7.

Установчі документи; положення про управління юстиції; зведені річні
статистичні звіти з питань легалізації об'єднань громадян (ф. №1-ПГО);
накази з основної діяльності; річні звіти з питань правової освіти
населення; річні звіти з питань систематизації законодавства; протоколи
засідань міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти
населення та рішення до них; журнал реєстрації наказів з основної
діяльності;

журнал обліку методичних рекомендацій та посібників,

розроблених управлінням юстиції; річні звіти з питань систематизації
законодавства; річні звіти з питань державної реєстрації нормативно правових актів; річні звіти з питань правової освіти; річні плани роботи
управління юстиції; річні звіти про склад та рух кадрів органів юстиції
(ф.№1-КЮ); річні звіти з питань

державної реєстрації нормативно-

правових актів; річні звіти з питань правової освіти та правової роботи;
річний звіт про чисельність працюючих військовозобов'язаних у
Попаснянському районному управлінні юстиції; річні звіти з питань
систематизації законодавства; документи (акти, доповідні записки,
довідки) комплексних перевірок проведених Головним управлінням
юстиції; протоколи засідань експертної комісії управління
5.

Опис 2

6.

41 спр., 2006 – 2015 рр.

7.

Розпорядження начальника відділу

з основної діяльності; журнали

реєстрації розпоряджень з основної діяльності; річні статистичні звіти
(ф.1); річні бухгалтерські звіти, баланси, пояснювальні записки;
документи (довідки, акти, доповідні записки) комплексних перевірок
роботи відділу
5.

Опис 3
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6.
7.

3 спр., 2007– 2015 рр.
Документи (акти, доповідні записки, довідки) комплексних перевірок з
основної діяльності відділу державної реєстрації актів цивільного стану;
положення про відділ;

річний статистичний звіт про державну

реєстрацію актів цивільного стану та документи (довідки, відомості) до
нього (ф.98)
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

114

2.

ф. Р-144

3.

Радгосп "Забойщик" Попаснянського районного виробничого
агропромислового об'єднання смт Комишуваха Попаснянського
району Ворошиловградської області

4.

1 оп., 176 спр., 1943 – 1974 рр.

5.

Опис 1

6.

176 спр., 1943 – 1974 рр.

7.

Річні виробничо - фінансові плани; річні

бухгалтерські звіти;

перспективні плани розвитку; колективні договори; штатні розписи;
річні

звіти про розподіл по угіддях і землекористувачам, про

використання земель (ф.№22); положення про оплату праці; підсумкові
економічні показники діяльності радгоспу; основні виробничі показники
виробничо - фінансового плану; довідка про виконання соціалістичних
зобов'язань; інформація про виконання державного плану з виробництва
та здачі продуктів тваринництва; протоколи засідань бюро економічного
аналізу; протоколи засідань робочого комітету; документи (договори,
зобов'язання, довідки, розрахунки) про соціалістичні змагання; протокол
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наради з питання виділення землі для проведення дослідних робіт зі
спорудження підземних сховищ аміачної води методом внутрішніх
камуфлетних вибухів; річні плани ветеринарних заходів; протоколи
засідань робочого комітету; протоколи, постанови конференцій звітно виборних та загальних зборів членів профспілки;

соціалістичні

зобов'язання
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

115

2.

ф. 145

3.

Департамент екології, природних ресурсів та агропромислового
розвитку Луганської обласної державної адміністрації

4.

1 оп., 11 спр., 2016 рік

5.

Опис 1

6.

11 спр., 2016 рік

7.

Положення про департамент; накази з основної діяльності; журнал
реєстрації наказів з основної діяльності; витяги з Єдиного державного
реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань; штатний розпис зі змінами; протокол засідання експертної
комісії; розпорядження голови обласної державної адміністрації з
основної діяльності департаменту (копії);
звіти;

річний

кошторис

зі

квартальні

змінами;

звіти

бухгалтерські
по

коштах

загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими
похованням; ліквідаційний баланс з додатками
8.

----
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9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

116

2.

ф. 146

3.

Державна фінансова інспекція в Луганській області

4.

1 оп., 13 спр., 2011 - 2016 рр.

5.

Опис 1

6.

13 спр., 2011 - 2016 рр.

7.

Положення про державну фінансову інспекцію; накази з основної
діяльності; річні звіти про результати фінансової діяльності;

річні

статистичні звіти з основної діяльності; журнал реєстрації наказів з
основної діяльності; протокольні доручення за результатами апаратної
наради; річні звіти про результати основної діяльності; річні кошториси
з розрахунками до них; ліквідаційний баланс
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

117

2.

ф. 147

3.

Відділ держгеокадастру у Попаснянському районі Луганської
області

4.

1 оп., 81 спр., 1993 - 2017 рр.

5.

Опис 1

6.

81 спр., 1993 - 2017 рр.

121

7.

Свідоцтво про державну реєстрацію;

річні статистичні звіти про

наявність земель, їх розподіл за власниками землі, землекористувачами
та видами економічної діяльності на території попаснянськог7о району
(ф.№6-зем., 6-а - зем, 2-зем); накази начальника відділу з основної
діяльності; особова справа звільненого начальника відділу земельних
ресурсів Доценка М.Д.; особова справа звільненого

начальника

районного відділу земельних ресурсів Димарчука С.О.; особова справа
звільненого начальника районного відділу земельних ресурсів Халявкіна
В.А.; особова справа звільненого

начальника районного відділу

земельних ресурсів Людвинського М.В.; програма розвитку земельних
відносин у Попаснянському районі з додатками; річні статистичні звіти
про кадрову роботу (ф. № 9-ДС, 6-ПВ); штатні розписи;

накази з

основної діяльності; річні кошториси з додатками; річні фінансові
звітності; колективний договір; ліквідаційний баланс з додатками та
пояснювальною запискою
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

118

2.

ф. Р-148

3.

Деркульський

кінний

завод

№

63

Біловодського

району

Ворошиловградської області
4.

2 оп., 292 спр., 1942 - 1984 рр.

5.

Опис 1

6.
7.

246 спр., 1942 - 1982 рр.
Річні

виробничо-фінансовий плани; основні показники виконання

виробничо-фінансового плану; карти розміщення сільськогосподарських
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культур; річні бухгалтерські звіти з основної діяльності; річні
бухгалтерські звіти по школі жокеїв - тренерів; ґрунтові карти;
геоботанічна карта природних кормових уґідь; карта ланів; звіти по
ботаніко-кормовому обстеженню природних кормових угідь; звіти по
ґрунтовим обстеженням; план внутрішньогосподарського землеустрою;
річні звіти по тваринництву; основні показники виробничо-фінансової
діяльності; реєстрація посівів на ланах сівозмін; аналіз підсумків роботи
за

1952 рік; норми вироблення та розцінок на кінно-ручні роботи;

п'ятирічний план розвитку господарства; плани переходу до встановлено
сівозміну; ґрунти їх виробнича характеристика, заходи по підвищенню
родючості та раціонального використання земель; норми виробітку на
механізовані роботи; положення про оплату праці; штатні розписи
адміністративно-управлінського апарату; протоколи виробничих нарад;
основні показники плану розвитку сільського господарства; книга історії
полів сівозмін; плани - заходи по збільшенню валового збору зерна;
положення внутрішньогосподарського розрахунку; план основних
агротехнічних заходів (технологічна карта); плани освоєння введених
сівозмін; плани переходу до встановленого сівозміну; довідка про
виробничо-фінансову

діяльність;

плани-заходи,

спрямовані

на

покращення діяльності господарства; динамічні таблиці; положення про
використання фонду матеріального заохочення; плани - заходи по
виконанню соціалістичних зобов'язань; протоколи виробничих нарад;
плани - заходи щодо підвищення зацікавленості в прискоренні темпів
росту продуктивності труда та життєвого рівня трудящих; плани - заходи
по виробництву і збільшення

заготівлі кормів для загального

тваринництва; природні кормові угіддя з рекомендаціями; плани - заходи
по організаційно - політичним та господарська - економічним та
виконанню рішень 25 з'їзду КПРС, планів соціалістичних змагань десятої
п'ятирічки; річні звіти по сільському господарству; плани-заходи по
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збільшенню кормів; плани - заходи, спрямовані на проведення
організованої зимовики тварин; плани-заходи по зміцненню економіки і
фінансового стану господарства; плани-заходи по

збільшенню

виробництва зерна, по масово-політичній роботі, охороні праці, безпеки
руху, протипожежні; накази директора з основної діяльності; шнурова
книга насіння; агротехнічні заходи по продажу продукції тваринництва;
статут конезаводу
5.

Опис 2

6.

46 спр., 1956 - 1984 рр.

7.

Протоколи

засідань

завкому

профспілки;

річні

плани

завкому

профспілки; річні фінансові звіти; кошториси соціального страхування;
колективний

договір;

умови

тваринництва;

соціалістичні

профспілкового

комітету;

перспективний

план

соціалістичних
зобов'язання;

протоколи

роботи

завкому

змагань
звіт

про

робочих
роботу

профспілкової

конференції;

профспілки;

соціалістичні

зобов'язання
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

119

2.

ф. Р-149

3.

Нотаріальна

контора

Ворошиловградської області
4.

1 оп., 327 спр., 1944 – 1955 рр.

5.

Опис 1

6.

327 спр., 1944 – 1955 рр.

№1

Попаснянського

району
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7.

Договори купівлі-продажу житлових домів, особистого майна; договори
дарування, на право забудови; заповіти на особисте майно; реєстр
нотаріальних дій; свідоцтво про спадщину; договори купівлі-продажу
дрібного сільськогосподарського інвентарю, швейних машин, найму
житлових приміщень; договори купівлі-продажу мотоциклів, легкових
автомобілів та майна, займу грошей; реєстр по виконавчим написам
нотаріальної контори; заповіти на житлові будівлі і грошові вклади;
договір на право власності, будівництво та безстрокового користування
земельною ділянкою; алфавітні книги; типові договори про продаж в
розстрочку громадянам нових або із існуючого фонду домів; договір на
право будівництва домів та безстрокового користування земельною
ділянкою; свідоцтва на право власності; заборона на позикодавців;
алфавітна книга; свідоцтва на спадщину; реєстр

нотаріальних дій;

заборони на будови за сповіщеннями банків; здавальний опис
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

120

2.

ф. Р-150

3.

Державне підприємство "Стрілецький кінний завод №60" с.
Новострільцівка Міловського району Луганської області

4.

3 оп., 566 спр., 1943 – 2011 рр.

5.

Опис 1

6.

437 спр., 1943 – 2011 рр.

7.

Виробничо-фінансові плани та звіти; кошториси; штатні розписи; річні
бухгалтерські звіти; річні ветеринарні звіти; річні основні показники
виконання планів виробництва; документи щодо передачі частини землі
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конезаводу комбінату "Ворошиловградвугілля"; плани переходу до
визначених

сівозмін;

соціалістичні

зобов'язання;

документи

по

внутрішньогосподарському землеустрою; книга обліку племінних
тварин; акт перевіряння господарської та виробничої діяльності; акти
приймання-передаванні, складені при зміні керівництва; перспективні та
п'ятирічні плани розвитку господарства; колективні договори; річні
агрономічні звіти; річні плани та звіти з праці; технологічні карти
основних агротехнічних заходів; племінна книга з обліку тварин;
положення про оплату праці; опис ґрунтів, агрономічна характеристика
ґрунтів, заходи з підвищення родючості та раціональному використанню
земель; норми виробітку на кінно-ручні роботи; річні основні показники
розвитку сільського господарства; документи з обліку продуктивності
тваринництва; аналізи основних показників внутрішньогосподарського
розрахунку

сільськогосподарського

виробництва;

документи

раціоналізаторських пропозицій передового досвіду; річні виробничофінансові плани; норми виробітку на кінно-ручні стаціонарні а
механізовані роботи; річні звіти заводу; плани ветеринарних заходів
проти захворювань; річні звіти з кадрових питань; статут конезаводу;
п'ятирічний план розвитку господарства; план заходів по проведенню
огляду впровадження досягнень науково-технічного прогресу та довідка
про його виконання; плани переходу до встановлених сівозмін; списки
нагороджених орденами та медалями; положення про оплату праці;
шнурова книга; організаційно-господарські заходи по підвищенню
продуктивності праці та зниженню витрат; госпрозрахункові завдання
відділень та бригад; динамічні таблиці діяльності; список працівників,
нагороджених медалями; положення про оплату праці; норми виробітку
на кінно-ручні та механізовані роботи; книга наказів з виробничих
питань; договір; річний план

протиепізоотичних та ветеринарно -

профілактичних заходів; динамічні таблиці діяльності; накази вищих
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організацій; список ударників комуністичної праці; госпрозрахункові
завдання та таблиці; основні показники виробничо-фінансового плану;
виробничі плани по племінному свинарству; плани по труду;
госпрозрахункові завдання по тваринництву; на кінно - ручні,
механізовані та стаціонарні роботи; штатні розписи; річні звіти по
тваринництву; річні

агрономічні звіти; протоколи засідань бюро

економічного аналізу; плани роботи

бюро економічного аналізу;

протоколи загальних зборів працівників
5.

Опис 2

6.

125 спр., 1954 – 2000 рр.

7.

протоколи засідань заводського комітету та конференцій, загальних
зборів, місткому; соціалістичні зобов'язання; колективні договори та
інформація,

акти

перевірки

виконання

колективного

договору;

протоколи засідань завкому профспілок; кошториси; штатні розписи;
річні статистичні звіти; річні фінансові

звіти; положення про фонд

матеріального заохочення та соціально - культурних заходів; плани
роботи місткому; положення про оплату праці та фонд матеріального
заохочення;

кошториси; соціалістичні зобов'язання; документи по

підсумковим результатам соціалістичних змагань; колективні договори
та акти перевіряння їх виконання; протоколи засідань загальних зборів;
довідка про основні показники роботи заводу, представленого до
нагородження

Червоним

прапором

Центрального

комітету

Комуністичної партії Радянського союзу
5.
6.
7.

Опис 1 додатковий
4 спр., 1970 – 1972 рр.
Протоколи засідань балансової комісії з розгляду виробничої діяльності
заводу; доповідні записки про роботу заводу; динамічні таблиці

8.
9.

---Відкритий
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10.

----

11.

Оцифрований

1.

121

2.

ф. 151

3.

Мирнодолинська селищна рада Попаснянського району Луганської
області

4.

1 оп., 190 спр., 1994 – 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

190 спр., 1994 – 2010 рр.

7.

Протоколи засідань постійних комісій; протоколи засідань, рішення
селищної ради з документами до них; протоколи засідань виконавчого
комітету селищної ради з рішеннями до них; розпорядження селищного
голови; річні план роботи селищної ради; річні плани роботи селищної
ради та її виконавчого комітету; бюджети селищної ради; річні звіти про
виконання бюджету;

розрахункові відомості по коштах фонду

соціального страхування; протоколи територіальної виборчої комісії про
результати виборів на Всеукраїнському референдумі; протоколи
територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів
Попаснянської районної ради, депутатів селищної ради, голови селищної
ради; журнал реєстрації розпоряджень селищного голови; звіти про
нараховані внески та витрати, пов'язані із загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності; бюджети селищної ради; річні фінансові звіти;
перероблений опис справ постійного зберігання за 1994-2005 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----
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1.

122

2.

ф. Р-152

3.

Державне підприємство "Лимарівський кінний завод №61",
с. Новолимарівка Біловодського району Луганської області

4.

5 оп., 418 спр., 1945 – 2011 рр.

5.

Опис 1

6.

311 спр., 1945-2011 рр.

7.

1945 - 1991 роки: список працівників, нагороджених медаллю "За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны"; договір про
соціалістичні змагання; річні виробничо-фінансові плани; річні плани по
труду та будівництву; річні бухгалтерські звіти з виробничої діяльності;
колективні договори; плани - заходи

по виконанню плану по

рослинництву та тваринництву; ґрунтова карта; план системи добрів по
сівозміну;

річні

статистичні

звіти

про

роботу

сільськогосподарських машин; річні статистичні звіти
насіння,

тракторів,
про якість

наявності автомобілів, гаражів, мінеральних добрив; книга

обліку лісового фонду конезаводу; основні показники продукції
тваринництва;

річні плани внутрішньогосподарського землеробства;

річні статистичні звіти про чисельність та фонд заробітної плати, облік
обладнання; показники соціалістичних зобов'язань по виробництву
сільськогосподарських продуктів; соціалістичні зобов'язання;

річні

статистичні звіти про чисельність та фонд заробітної плати, облік
обладнання; річні статистичні звіти про наявність мінеральних добрив;
річні звіти по тваринництву; протоколи виробничих нарад; кошториси;
штатні розписи; накази директора з основної діяльності та з особового
складу; річні плани по труду; річні ветеринарні звіти; річні звіти з кадрів;
річні бухгалтерські звіти; річні плани основних агротехнічних заходів
(технологічна карта); перспективний план розвитку господарства; норми
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виробітку; положення про оплату праці; підсумкові показники завдань
виробництва та продажу продукції; плани-заходи по охороні праці і
техніки безпеки, технічного оснащення; доповідь директора заводу на
відзначенні дня працівників сільського господарства; плани-заходи
реконструкції та механізації тваринницьких приміщень; плани-заходи по
відзначенню 150-річчя створення кінного заводу; протоколи засідань
бюро економічного аналізу; аналіз господарської діяльності; положення
про використання фонду матеріального заохочення; умови оплати праці
за стрижку овець працівників, зайнятих заготівлею сіна; норми
виробітку;
1992-1995 роки: накази директора з виробничих питань;

плани

економічного та соціального розвитку; річні звіти з будівництва; річні
звіти з основної діяльності; річні звіти з тваринництва;
профспілкової

конференції,

протоколи

засідань

протоколи

профспілкового

комітету; положення про оплату праці; штатні розписи
1995 - 2011 роки: економічний паспорт; накази директора з основної
діяльності; штатні розписи; баланси річні бухгалтерські та фінансові
звіти; основні економічні показники діяльності за 1997-2006 роки; статут
конезаводу; довідки про виробниче-фінансову діяльність за 2005 рік;
колективний договір;
5.

Опис 1 додатковий

6.

9 спр., 1962-1970 рр.

7.

Норми виробітку на кінно-ручні роботи; річні виробничо-фінансові
плани та основні показники; кошториси; формування та використання
фонду матеріального заохочення; плани - заходи: по зустрічі 100-річчя
від дня народження В. І. Леніна, по збільшенню виробництва
тваринницької

продукції,

ветеринарно-профілактичних

та

протиепізоотичних заходів; положення про оплату праці; колективний
договір
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5.

Опис 2

6.

37 спр., 1950, 1960, 1966, 1971-1975, 1978, 1983-1996 рр.

7.

Річні

статистичні

звіти

з

основної

діяльності;

план

здачі

сільськогосподарської продукції; основні підсумки роботи за 1971 рік;
організаційно - господарські заходи на 1971-1975 роки; план заходів по
виконанню рішень липневих (1970 року) Пленумів ЦК КПРС та ЦК КП
України; заходи по вирощуванню врожаю сільськогосподарських
культур у 1971 році; план заходів по гідній зустрічі 50- річчя створення
СРСР на 1972 рік; плани заходів по проведенню: всесоюзного
комуністичного суботника та по підготовці до святкування 150 - річчя
конезаводу, по збільшенню надоїв молока, з охорони праці та техніки
безпеки, з виконання постанови Жовтневого 1972 року Пленуму ЦК КП
України на 1973 рік; заходи по забезпеченню виконання завдань
п'ятирічного плану росту продуктивності праці; заходи з проведення
стійлового утримання худоби та збільшення його продуктивності;
основні показники виробничо-фінансового плану; річний звіт з праці та
заробітної плати; положення про використання фонду матеріального
заохочення; річні звіти про виконання плану праці в будівництві; накази
з виробничої діяльності; колективні договори; протоколи засідань бюро
економічного

аналізу;

річні

звіти

по

збору

врожаю

сільськогосподарських культур, про внесення мінеральних добрив, по
заготівлі кормів, про собівартість молодняка племінних коней; річні
бухгалтерські звіти;
5.

Опис 3

6.

43 спр., 1960-1981 рр.

7.

Документи завкому профспілок
1960-1970 роки: річні фінансові звіти;
1971-1981роки: протоколи профспілкових зборів працівників; протоколи
засідань робочого комітету; протоколи звітно- виборчих профспілкових
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конференцій; кошториси; річні фінансові звіти завкому профспілок;
соціалістичні зобов'язання; договори про соціалістичні змагання;
колективні договори; штатні розписи
5.

Опис 4

6.

18 спр., 1968-1974, 1977-1978 рр.

7.

Протоколи засідань робочого комітету профспілки; протоколи загальних
та профспілкових зборів; протоколи засідань робочого комітету
профспілки; доклад звітно - виборчих профспілкових зборів; колективні
договори; соціалістичні зобов'язання; кошторис; фінансові звіти

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

123

2.

ф. Р-153

3.

Відділ шляхового та транспортного господарства виконавчого
комітету Попаснянської районної ради

депутатів трудящих

Луганської області
4.

1 оп., 72 спр., 1946 – 1963 рр.

5.

Опис 1

6.

72 спр., 1946 - 1963 рр.

7.

Річні плани дорожніх та будівельних

робіт; річні звіти з основної

діяльності; річні звіти про виконання плану по місцевим дорогам і
трудової участі;

кошториси з додатками; штатні розписи; наказ

Луганського обласного управління автомобільного транспорту та
шосейних доріг; річний баланс
8.
9.

---Відкритий
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10.

----

11.

Оцифрований

1.

124

2.

ф. Р-154

3.

Радгосп "Попаснянський" Попаснянського районного управління
сільського господарства, село Троїцьке

Попаснянського району

Ворошиловградської області
4.

1 оп., 188 спр., 1963 – 1995 рр.

5.

Опис 1

6.

188 спр., 1963 – 1995 рр.

7.

Накази з основної діяльності; рішення, накази, постанови вищих
організацій з основної діяльності; річні бухгалтерські звіти з основної
діяльності і капітальним вкладам; протоколи, рішення конференцій
звітно- виборчих і загальних зборів членів профспілки; колективні
договори; доповідні записки, довідки, огляди про роботу радгоспу; річні
виробничо-фінансові плани; річний план економічного і соціального
розвитку; протоколи нарад, проведених директором; положення про
оплату праці; штатні розписи; кошториси; плани робочого комітету;
річні фінансові звіти профспілкового комітету; документи про
соціалістичні змагання; доповідні записки, довідки, огляди про роботу
радгоспу; річні плани та

звіти

про ветеринарно-профілактичні та

протиепізоотичні заходи; річні фінансові звіти; річні звіти з кадрових
питань; річні зоотехнічні звіти; річні агрономічні звіти; річні статистичні
звіти (1-ТР, 2-ТР); річні звіти по механізації і електрифікації
трудомістких процесів робіт і впровадження нової техніки; перспективні
плани розвитку радгоспу; підсумкові виробничо-економічні показники;
протоколи засідань бюро економічного аналізу
8.

----

133

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

125

2.

ф. Р-155

3.

Державне підприємство "Новоолександрівський кінний завод №64"
Біловодського району Луганської області

4.

2 оп., 465 спр., 1943 – 2003 рр.

5.

Опис 1

6.

370 спр., 1943 - 2003 рр.

7.

Статут заводу; акт приймання-передавання майна кінного заводу при
зміні керівника; штатні розписи; річні виробничо-фінансові плани; річні
звіти про фінансову діяльність; річні бухгалтерські звіти; кошториси;
паспорт заводу; протоколи виробничих нарад; плани встановлення та
переходу до встановлених сівозмін; книги реєстрації посівів в полях
сівозмін; додатковий каталог одиничних розцінок; основні показники
виробничо-фінансової діяльності; підсумкові аналізи діяльності заводу;
каталог додаткових одиничних розцінок на будівництво об'єктів заводу;
шнурові книги історії полів заводу; накази директора з основної
діяльності; накази з виробничої діяльності; посадові обов'язки
працівників; п'ятирічні плани економічного та соціального розвитку
заводу; плани основних агротехнічних заходів (технологічні карти);
ґрунтові карти; протоколи засідань бюро економічного аналізу; норми
виробітку;

соціалістичні

зобов'язання;

умови

матеріального

та

морального заохочення переможців соціалістичних змагань; аналізи
господарської діяльності; зведені плани розвитку агропромислового
корпусу; плани розвитку народного господарства; колективні договори;
річні

плани

ветеринарно-профілактичних

заходів;

соціалістичні
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зобов'язання;

річні

плани

ветеринарно-профілактичних

протиепізоотичних заходів; положення про оплату праці працівників;
положення

про

використання

фонду

матеріального

заохочення

інженерно – технічних працівників, робочих, службовців; річні звіти з
кадрів; норми виробітку на механізовані та ручні роботи; річні
статистичні звіти про виконання планів капітального будівництва;
перспективний план розвитку заводу з додатками; річні статистичні звіти
(динамічні

таблиці);

річні

агрономічні

звіти;

плани

основних

агротехнічних заходів (технологічні карти); річні статистичні звіти про
роботу вантажного автомобільного транспорту; річні статистичні звіти
по тваринництву; книги історії полів; річні звіти по збору врожаю
сільськогосподарських

культур; річні звіти про виконання плану

капітального будівництва
5.

Опис 2

6.

95 спр., 1960-1986, 1990, 1994, 1996-1998 рр.

7.

Соціалістичні зобов'язання та підсумки їх виконання до 50-ти річчя
Жовтня та 100-річчя від дня народження В. І. Леніна; протоколи засідань
профспілкового

комітету;

протоколи,

постанови

звітно-виборної

конференції, загальних зборів членів профспілки; квартальні фінансові
звіти; щомісячні плани роботи завкому; протоколи засідань завкому та
документи до них
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

126

2.

ф. Р - 156
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3.

Управління хімічної промисловості Донецького раднаргоспу, місто
Сєвєродонецьк Луганської області

4.

1 оп., 64 спр., 1957 – 1962 рр.

5.

Опис 1

6.

64 спр., 1957 – 1962 рр.

7.

Накази, розпорядження начальника управління хімічної промисловості
Донецького раднаргоспу; річні звіти з наявності, обліку, плинності та
розподілу кадрів; документи (довідки, записки, звіти) про стан технічної
безпеки; річні звіти з питань раціоналізаторства та винахідництва; річні
звіти з основної діяльності, з пояснювальними записками до них; річні
звіти з капітального будівництва з пояснювальними записками; річні
плани з виробництва; пояснювальні записки щодо конкурсу з
раціоналізації та винахідництва; річні звіти про потерпілих внаслідок
нещасних випадків, що

пов'язані з виробництвом; штатні розписи;

кошториси; документи (пояснювальна записка, розрахунки, норми
витрат тощо) до перспективного плану розвитку; річні звіти з
капітального будівництва з пояснювальними записками; планові
завдання на будівництво нових об'єктів та реконструкцію; протоколи
технічної ради; накази начальника управління про преміювання за
сприяння впровадженню раціоналізаторських пропозицій; річні плани
виробництва по підприємствах; документи (довідки, розрахунки) щодо
доповнень та змін до річних планів; документи (довідки, відомості) про
результати соцзмагань
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

127

136

2.

ф. Р-157

3.

Уповноважений

Міністерства

заготівлі

СРСР

по

Новоастраханському району Ворошиловградської області
4.

1 оп., 19 спр., 1944 – 1954 рр.

5.

Опис 1

6.

19 спр., 1944 – 1954 рр.

7.

Нарахування та підсумкові звіти про виконання обов'язкових поставок
сільськогосподарської

продукції;

підсумковий

звіт

з

продуктів

рільництва та тваринництва; річні бухгалтерські звіти; нарахування та
виконавчі звіти з продуктів рільництва; нарахування та підсумкові звіти
з продуктів тваринництва; підсумкові та виконавчі звіти з продуктів
рільництва; виконавчі звіти з продуктів рільництва та тваринництва;
звіти про працю та заробітну плату організацій та сільських рад;
нарахування та підсумковий звіт з сільськогосподарської продукції;
виконавчий та підсумковий звіти з сільськогосподарської продукції;
річні бухгалтерські звіти; плани роботи по тваринництву та рільництву
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

128

2.

ф. 158

3.

Кремінська міська рада Кремінського району Луганської області

4.

1 оп., 96 спр., 1994 – 1997 рр.

5.

Опис 1

6.

96 спр., 1994 – 1997 рр.

7.

Протоколи засідань міської ради та рішення до них; протоколи засідань
виконавчого комітету та рішеннями до них; штатні розписи; річні
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бухгалтерські звіти; перероблений опис справ постійного зберігання за
1986-1997 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

129

2.

ф. Р - 159

3.

Кремінська районна рада народних депутатів Кремінського району
Луганської області

4.

1 оп., 324 спр., 1986 – 1997 рр.

5.

Опис 1

6.

324 спр., 1986 – 1997 рр.

7.

Протоколи засідань міської ради, рішення та додатки до них; протоколи
засідань

виконавчого

комітету,

рішення

та

додатки

до

них;

розпорядження виконавчого комітету; розпорядження голови районної
ради з основної діяльності; журнали реєстрації розпоряджень та рішень
виконавчого комітету; журнали реєстрації рішень виконавчого комітету;
журнали реєстрації розпоряджень голови районної ради; протоколи
засідань районної ради; протоколи засідань постійно діючих комісій
районної ради; протоколи засідань районної громадської житлової
комісії; протоколи зборів виборців та звіти депутатів перед виборцями;
статистичні звіти

про організаційну роботу міських рад народних

депутатів, зміни у складі депутатів та виконавчих комітетів; штатні
розписи; кошториси; річні бухгалтерські звіти; протоколи нарад,
семінарів виконавчого комітету районної ради; протоколи дільничних
виборчих комісій про результати голосування з виборів до обласної ради
народних депутатів; списки, протоколи про висування кандидатів у
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народні засідателі до народного суду; протоколи дільничних виборчих
комісій про результати голосування з виборів

народних суддів;

статистичні звіти про склад депутатів, графіки зустрічей з депутатами,
підсумкові зведення з виборів до місцевих рад народних депутатів;
статистичні звіти про склад вибраних народних засідателів, народних
суддів; протоколи зборів трудових колективів про висування кандидатів
в депутати районної ради; протоколи дільничних виборчих комісій про
результати голосування з виборів народних депутатів СРСР; інформації,
відомості про хід виконання наказів виборців; протоколи засідань
дільничних виборчих комісій про результати голосування з виборів
народних депутатів Української РСР; протоколи окружних виборчих
комісій і протоколи дільничних виборчих комісій про результати
голосування з виборів

депутата обласної ради народних депутатів;

списки депутатів районної ради; протоколи про висування кандидатів в
депутати; протоколи дільничних виборчих комісій про результати
голосування з виборів депутатів районної ради; річний статистичний звіт
про кількість народних депутатів, комітетів, постійних комісій
виконавчого комітету (ф.3); протоколи засідань комісії по відновленню
прав реабілітованих; протоколи засідань профспілкового комітету
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифровані справи №№ 553, 556, 598, 601, 630, 634, 664, 665, 668, 707,
708, 709, 753, 754, 755, 775а, 776, 813, 814, 847, 848

1.

130

2.

ф. 160

3.

Відділ статистики у Станично - Луганському районі Головного
управління статистики у Луганській області
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4.

1 оп., 66 спр., 2012 – 2013 рр.

5.

Опис 1

6.

66 спр., 2012 - 2013 рр.

7.

Первинні річні баланси та звіти про фінансові результати діяльності
підприємств; зведені, первинні річні статистичні звіти з питань
статистики сільського та рибного господарства; первинні річні
статистичні

звіти

підприємств

району

з

питань

статистики

навколишнього природного середовища; первинні річні статистичні
звіти підприємств та організацій району про роботу автотранспорту;
первинні річні статистичні

звіти підприємств району з питань

статистики соціальних послуг; річні, первинні річні статистичні звіти
підприємств району з питань статистики внутрішньої торгівлі та
товарних ринків; первинні річні статистичні

звіти підприємств та

організацій району з питань статистики праці; журнали базового
контролю роботи фахівця з інтерв'ювання з проведення вибіркового
обстеження: умов життя домогосподарств,

сільськогосподарської

діяльності населення, економічної активності населення; первинні річні
статистичні звіти підприємств району про основні показники діяльності
підприємств;

первинні

річні

статистичні

звіти

про

результати

використання палива, теплоенергії та електроенергії; річні фінансові
звіти підприємств району (мале коло); річні фінансові звіти підприємств
району (моніторинг)
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

131

2.

ф. Р - 161
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3.

Білогорівська селищна Рада народних депутатів та її виконавчий
комітет Попаснянського району Луганської області

4.

1 оп., 26 спр., 1988 – 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

26 спр., 1988 - 1994 рр.

7.

Протоколи засідань, рішення селищної ради з додатками; протоколи
засідань виконавчого комітету селищної ради, рішення з додатками до
них; протоколи засідань постійних комісій; бюджети; річні звіти про
виконання бюджетів; перероблений опис справ постійного зберігання за
1988-1996 роки

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

132

2.

ф. 162

3.

Білогорівська селищна рада Попаснянського району Луганської
області

4.

1 оп., 16 спр., 1994 – 1996 рр.

5.

Опис 1

6.

16 спр., 1994 - 1996 рр.

7.

Протоколи, рішення

селищної ради; річні плани роботи постійних

комісій селищної ради; протоколи засідань, рішення виконавчого
комітету селищної ради;

бюджет селищної ради; річні звіти про

виконання бюджету; перероблений опис справ постійного зберігання за
1988-1996 роки
8.
9.

---Відкритий

141

10.

----

11.

----

1.

133

2.

ф. Р - 163

3.

Радгосп "Лисичанський" Слов'яносербського спеціалізованого
тресту

овоче-молочних

радгоспів

Попаснянського

району

Ворошиловградської області
4.

1 оп., 184 спр., 1943 – 1981 рр.

5.

Опис 1

6.

184 спр., 1943 - 1994 рр.

7.

Річні виробниче - фінансові плани; річні бухгалтерські звіти з основної
діяльності; положення про радгосп; п'ятирічні, перспективні плани
розвитку радгоспу; штатні розписи; кошториси; колективні договори;
річні агрономічні звіти; річні звіти з кадрових питань; приймальноздавальні акти, складені при

зміні директора;

акти приймання -

передавання матеріальних цінностей, документів з особового складу з
додатками до них; накази директора з основної діяльності; положення
про оплату праці; соціалістичні зобов'язання; річні плани по труду; звіти
по

виконанню

планів

по

труду;

річні

плани

ветеринарно

-

профілактичних і протиепізоотичних заходів; протоколи конференцій
звітно - виборчих та загальних зборів членів профспілкового комітету;
протоколи засідань робочого комітету; фінансові звіти робочого
комітету; річні статистичні звіти з основної діяльності; річні агрономічні
звіти; підсумкові виробничо-економічні показники діяльності радгоспу;
протоколи засідань бюро економічного аналізу
8.

----

9.

Відкритий

10.

----
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11.

----

1.

134

2.

ф. 164

3.

Кремінська районна рада Луганської області

4.

1 оп., 161 спр., 1997 – 2006 рр.

5.

Опис 1

6.

161 спр., 1997 - 2006 рр.

7.

Протоколи, рішення районної ради; протоколи засідань президії
Кремінської районної ради з документами до них; протоколи засідань
Ради голів Кремінського району з документами до них; протокольні
доручення надані міському, селищному

та сільським головам;

розпорядження голови районної ради з основної діяльності; протоколи
постійних комісій районної ради; протокол спільних засідань постійних
комісій районної ради; журнал реєстрації рішень, прийнятих постійними
комісіями; журнали реєстрації

рішень районної ради ; кошториси;

штатні розписи; документи (доклади, листи, відомості) з проведення
семінарів з

місцевими головами, секретарями, іншими посадовими

особами місцевих рад; документи (протоколи, доповіді, стенограми,
постанови, резолюції) загальних, звітно-виборних конференцій, зборів,
засідань профспілки працівників виконавчого апарату районної ради;
річні статистичні звіти з основної діяльності; річні бухгалтерські звіти;
колективний договір; протоколи засідань

профспілкового комітету;

перероблені описи справ постійного зберігання за 1997-2006 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифровані справи №№ 22, 53, 72, 154
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1.

135

2.

ф. Р - 165

3.

Антрацитівська

районна

рада

народних

депутатів

Ворошиловградської області
4.

1 оп., 1 спр., 1988 рр.

5.

Опис 1

6.

1 спр., 1988 рр.

7.

Протокол четвертої сесії Антрацитівської районної

ради

народних

депутатів ХХ скликання та рішення до неї
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

136

2.

ф. Р - 166

3.

Кремінське державне лісомисливське господарство Державного
лісового об'єднання "Луганськліс"

4.

1 оп., 203 спр., 1945 – 1993 рр.

5.

Опис 1

6.

203 спр., 1945 - 1993 рр.

7.

Річні фінансові звіти з додатками; штатні розписи; документи (накази,
директиви, вказівки вищих органів) з основної діяльності, з питань
планування робіт, про нагородження державними відзнаками, з питань
лісозаготівель

та реалізації лісопродукції, з питань планування

діяльності, з планово-економічних питань, з питань охорони лісу ; річні
звіти з обліку лісового фонду; річні звіти про чисельність, склад, рух
фахівців;

річні

звіти

з

лісозахисту;

річні

промфінплани

по

госпрозрахунковій діяльності; документи (акти, відомості, схеми, описи)
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з питань лісозахисту; річні звіти про авіахімборотьбу з ентомологічними
шкідниками; річні плани лісокультурних робіт; книга обліку лісових
пожеж; акти технічного приймання виконаних робіт по закладенню
полезахисних полос; книга обліку лісових культур; акти ревізій та
перевірок з додатками; документи (накази, директиви, вказівки вищих
органів) з питань лісових культур, з питань охорони лісу, з питань
охорони фауни, з питань лісосічного фонду, з планово-економічних
питань; річні виробничо-фінансові плани по бюджетній діяльності;
проекти лісових культур; документи (акти, листування) з питань
лісопорушень; накази директора з основної діяльності; річні плани з
праці з додатками до них; документи (інструкції, вказівки, доповідні
записки) щодо виробництва хвойно-вітамінного борошна; документи
(відомості, акти, пояснювальні записки) з техприймання лісових культур;
документи (інформації, плани, списки) з питань охорони лісу; акти
пожеж і лісопорушень та листування з слідчими та судовими органами;
річні плани капітального будівництва та капітального ремонту; річні
плани розвитку лісового господарства; акти державного
споруди клубу;

приймання

документи (накази директора, протоколи засідань

робітничих комітетів лісництва) з питань особистого змагання
працівників;

проекти виробничо-фінансового плану по промисловій

діяльності; річні плани промислової діяльності; документи (інформації,
схеми, плани) лісопатологічного обстеження; титульні списки по
житловому та промисловому

будівництву; річні кошториси на

капітальний ремонт, книги обліку лісозахисних полос; річні звіти про
облік лісового фонду за категоріями земель;

документи (накази,

директиви, вказівки вищих органів) з питань лісозаготівель, переробки
деревини; річні плани роботи лісництва; річні плани фінансування
капітальних вкладень на будівництво, придбання машин, обладнання, не
передбачених кошторисом будівництва з додатками; проекти боротьби
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з лісовими шкідниками та звіти про ефективність боротьби; річні
кошториси на будівництво та ремонт; зведені проекти лісових культур;
титульні списик по житловому та промисловому будівництву; документи
(накази, директиви, вказівки вищих органів) з питань лісового насіння;
зведені проекти по створенню полезахисних полос; документи
(інструкції, експертні висновки, доповідні записки) щодо виробництва
хвойно - вітамінного борошна; документи (накази, директиви, вказівки
вищих органів) з планово-економічних питань; річні плани по праці,
промисловій діяльності лісництва та цехів;

річні плани заходів по

вирощуванню сіянців у розплідниках; акти державного приймання
споруд, кошториси на капітальні ремонти; технологічні карти на
розробку лісосік; річні статистичні звіти; проекти лісових насаджень;
плани роботи лісгоспу по промисловій діяльності; протоколи засідань
місцевого комітету; посвідчення про кондиційність насіння; паспорти
постійних лісонасівних дільниць; книги обліку лісових пожеж;
перероблений опис справ постійного зберігання за 1944-1993 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

137

2.

ф. 167

3.

Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

4.

1 оп., 423 спр., 1992 – 2007 рр.

5.

Опис 1

6.

53 спр., 1992 - 1994 рр.

7.

Розпорядження Представника Президента України; рішення першого
заступника Представника Президента України; журнал реєстрації рішень
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Представника

Президента;

журнал

реєстрації

рішень

першого

заступника Представника Президента України; журнал реєстрації
розпоряджень Представника Президента України;

розпорядження

першого заступника голови районної державної адміністрації; протоколи
оперативних нарад Представника Президента України з керівниками
району, головами селищної та сільських рад, з керівниками колгоспів,
радгоспів; сумісні розпорядження Представника Президента України та
голови

районної

ради

райдержадміністрації;

народних

протоколи

депутатів;
засідань

накази

комісії

секретаря
у

справах

неповнолітніх та додатки до них; протоколи засідань адміністративної
комісії з додатками;

протоколи вручення посвідчень учасникам

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з додатками до них;
штатні розписи; річні бухгалтерські звіти з додатками до них;
перероблений опис справ постійного зберігання за 1992-1994 роки
5.

Опис 2

6.

370 спр., 1995 - 2007 рр.

7.

Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності;
журнал реєстрації розпоряджень голови райдержадміністрації з основної
діяльності;

штатні

розписи;

райдержадміністрації;

протоколи

протоколи
засідань

засідань

опікунської

колегії
ради

при

Кремінській райдержадміністрації; рішення комісії з питань техногенно
- екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій Кремінської

райдержадміністрації; опис №1 (продовження) справ постійного
зберігання за 1995-2005 роки; річні бухгалтерські звіти і баланси з
пояснювальними записками; перероблений опис справ постійного
зберігання за 2006-2007 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----
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11.

Оцифровані справи, внесені до опису № 1 справ постійного зберігання
за 1992-1994 роки за №№ 11, 12, 37; до опису № 2 справ постійного
зберігання за 1995 – 2007 роки за №№ 5, 18, 19, 20, 37, 38, 57, 81, 82, 83,
108, 109, 110, 111, 136, 137, 138, 139, 182, 183, 184, 185, 186, 227, 228,
229, 230, 231, 260, 261, 262, 263, 283, 284, 285, 317, 318, 319, 360, 361,
362, 363

1.

138

2.

ф. Р - 168

3.

Спеціальний

дитячий

будинок

Кремінського

району

Ворошиловградської області
4.

1 оп., 9 спр., 1943 – 1951 рр.

5.

Опис 1

6.

9 спр., 1943 - 1951 рр.

7.

Накази директора з основної діяльності та особового складу; відомості
нарахування заробітної плати; книга першої реєстрації та обліку руху
дітей дитячого будинку; книга первинної реєстрації дітей по
Кремінському спеціальному дитячому будинку

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

139

2.

ф. 169

3.

Відділ

Держгеокадастру

Луганської області
4.

1 оп., 21 спр., 2013 – 2017 рр.

5.

Опис 1

у

Станично

-

Луганському

районі
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6.

21 спр., 2013 - 2017 рр.

7.

Положення про відділ Держземагенства; Положення про відділ
Держгеокадастру; довідка з Єдиного державного реєстру про реєстрацію
відділу Держземагенства; виписка з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; накази начальника
відділу з основної діяльності; журнал реєстрації наказів начальника
відділу з основної діяльності; піврічні статистичні звіти "Про землі, які
перебувають у власності і користуванні" (ф. №2-зем); річні фінансові
звіти; штатні розписи та переліки змін до них ; квартальні статистичні
звіти про капітальні інвестиції (ф.№2-інвестиції);

річні кошториси

прибутків і видатків з розрахунками до них; передаточні, розділювальні,
ліквідаційні баланси з документами до них; річний статистичний звіт
"Про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб
місцевого

самоврядування,

які

займають

посади

керівників

та

спеціалістів" (ф.№9-ДС); річні статистичні звіти з праці "Про прийнятих
працівників, заплановане вивільнення працівників, наявність вакансій"
(ф.№5-ПН; №4-ПН; №3-ПН); річний статистичний звіт "Про наявність
земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями
та видами економічної діяльності" (ф.№6-зем, 6а-зем, 6б-зем);
ліквідаційний баланс, додатки, пояснювальні записки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

140

2.

ф. Р - 170

3.

Орендне підприємство фабрика «Кремінне» Кремінського району
Луганської області

4.

2 оп., 180 спр., 1947 – 1995 рр.
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5.

Опис 1

6.

151 спр., 1947-1951, 1961-1973, 1977-1995 рр.

7.

Накази з основної діяльності; колективний договір; штатні розписи з
додатками до них;

Документи (витяги з наказів, довідки) по

впровадженню раціоналізаторських пропозицій; річні статистичні звіти
про поставку товарів (ф.2-пост (місцева)); річний план по впровадженню
наукової організації праці; накази республіканського промислового
об'єднання "Укрмузпром"; річний техпромфінплан з додатками до нього;
річні статистичні звіти промислового підприємства про виконання плану
по продукції та виконання плану по праці (ф. 8,9); річні статистичні звіти
про потерпілих при нещасних випадках, пов'язаних з виробництвом та
освоєнню коштів на заходи

з охорони праці та про виконання

комплексного плану поліпшення умов праці (ф.№7-т); річні статистичні
звіти про чисельність, склад, освіту та розподіл спеціалістів з додатками
до них (ф.6-т; 9 (одночасна); 9-ср,15); річні бухгалтерські звіти з
додатками;

річні розрахункові фінансові плани;

соціалістичні

зобов'язання та заходи по їх виконанню; план заходів по виконанню
плану та соціалістичних зобов'язань; інформація про виконання
колективного договору, укладеного між адміністрацією та фабричним
комітетом

профспілки;

протоколи

економічної

ради

фабрики;

техпромфінплан з додатками; план по праці з додатками; основні
показники та собівартість товарної продукції з додатками;

річні

статистичні звіти про поставку продукції (ф.2-пост (місцева); річні
статистичні звіти промислового підприємства про виконання плану по
продукції та виконання плану по праці (ф.8,9); річні кадрові звіти; річні
статистичні звіти про надходження та використання винаходів та
рацпропозицій (ф.4-нт); річні фінансові звіти; паспорт виробничого
об'єднання; протоколи засідань економічної ради; річні статистичні звіти
про виконання норм виробітку (ф.4-т (про); річні статистичні звіти
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промислового підприємства про виконання плану по продукції та
виконання плану по праці (ф.8,9); річні статистичні звіти про роботу
постійно діючих виробничих засідань, про підготовку та підвищення
кваліфікації

працівників,

про

чисельність

працюючих

інвалідів,

пенсіонерів та підсумки атестації (ф.1-ПДПС, 6-т, 1-ті, 1-атестація); річні
статистичні звіти про надходження

та використання винаходів та

раціоналізаторських пропозицій з додатками до них; річні статистичні
звіти про охорону повітряного басейну, про наявність, рух та заміну
обладнання,

паливно-енергетичний

баланс,

про

використання

невстановленого обладнання, про втрати від корозії металів (ф.1-тп
(повітря),

75-тп,

1-теб,

13-ст,

1-кор);

річні

плани-графіки

по

впровадженню наукової організації праці; протоколи засідань штабу
ударної трудової вахти з додатками; протоколи оперативних засідань з
охорони праці та техніки безпеки; річні статистичні звіти про телефонні
станції, про виконання норм та

використання палива, тепло- та

електроенергії, про роботу котельнь, про наявність автомобілів (фф.26зв'язок, 11-сн, 1-теп, 1-тр); річні статистичні звіти про основні показники
діяльності, про виконання плану, про собівартість товарної продукції
(фф.1-с,

ф.6,22,23);

річні

плани

економічної

ефективності

від

використання винаходів та рацпропозицій та план-завдання по
впровадженню новітніх технологій, запозичених із джерел інформації та
пропаганди по Укрмузпрому; документи (умови, положення про порядок
присвоєння "відмінник якості", "ударник", "наставник") з проведення
соцзмагань; документи (постанови, інформації, звіти) з внутрішньо
фабричного соціалістичного змагання; документи (звіти, підсумки,
інформації) соціалістичних змагань для присвоєння звання "Кращий за
професією"; плани виробничої програми з додатками; плани виробничої
програми по цехам та кварталам з додатками;

протоколи спільних

засідань адміністрації та профкому; стандарт підприємства (порядок
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організації внутрішньо - фабричного соціалістичного змагання);
перероблений опис справ постійного зберігання за 1947-1981 роки
5.

Опис 2

6.

29 спр., 1977-1982 рр.

7.

Протоколи спільних та звітно-виборних зборів членів профспілки;
протоколи засідань членів фабричного комітету; річні фінансові звіти;
протоколи звітно-виборної профспілкової конференції з додатками;
протоколи засідань членів фабричного комітету; умови внутрішньо
фабричного соціалістичного змагання; річні фінансові звіти; кошториси;
підсумки виконання умов внутрішньо

фабричного соціалістичного

змагання між колективами цехів фабрики; статистичні звіти ФЗМК;
економічні таблиці підведення підсумків внутрішньо фабричних змагань
та подання фабричному комітету на розгляд підсумків роботи

за

квартали; перероблений опис справ постійного зберігання за 1967-1981
роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

141

2.

ф. Р - 171

3.

Радгосп «Мирна Долина» Слов’яносербського спеціалізованого
тресту

овоче-молочних

Ворошиловградської області
4.

1 оп., 246 спр., 1944 – 1981 рр.

5.

Опис 1

6.

246 спр., 1944 - 1981 рр.

радгоспів

Попаснянського

району
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7.

Рішення, накази, постанови, вказівки вищих організацій з питань
діяльності радгоспу; доповідні записки, довідки, огляди про роботу
радгоспу, що направляються вищим організаціям з питань виробничої
діяльності; перспективні плани розвитку радгоспу; річні виробничофінансові плани; протоколи нарад проведених директором; генеральні
плани технічних проектів з пояснювальними записками, кошториси на
капітальне будівництво, титульні списки по капітальному будівництву;
документи

(зведена

експлікація,

акт)

внутрішньогосподарського

земельного фонду посівних площ; ґрунтові карти; описи земель
радгоспу; акти, доповідні записки комплексних перевірок роботи
радгоспу; річні бухгалтерські звіти з основної діяльності і капітальними
вкладами з додатками та висновками; річні плани ветеринарнопрофілактичних та протиепізоотичних заходів, звіти про їх виконання;
кошториси, штатні розписи; положення про оплату праці; плани роботи
робочого комітету; колективні договори; протоколи загальних зборів
працівників радгоспу; протоколи засідань бюро економічного аналізу;
протоколи, постанови конференцій звітно-виборних та загальних зборів
членів профспілкового комітету; документи про соціалістичне змагання
(зобов’язання, довідки, звіти)
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

142

2.

ф. Р - 172

3.

Відділ статистики у Новоайдарському районі Головного управління
статистики у Луганській області

4.

1 оп., 279 спр., 2002 - 2013 рр.
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5.

Опис 1

6.

279 спр., 2002 - 2013 рр.

7.

звіти про стан тваринництва (ф.24 -сг); заключні звіти про стан сівби
(ф.№4-сг); основні показники господарської

і фінансової діяльності

фермерських господарств району (ф. №2-ферм.); районні підсумки
обліку худоби по сільським радам (ф.№6,7); відомості про наявність
тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей по
сільгоспформуванням; звіти про залишки і використання енергетичних
матеріалів та продуктів перероблення нафти по сільгоспформуванням,
підприємствам і районам (ф.№4-мтп);звіти про кількість працівників,
їхній якісний склад та професійне навчання по сільгоспформуванням,
підприємствам, організаціям району (ф.№6-ПВ);звіти про реалізацію
сільськогосподарської продукції (ф.№21-заг); звіти про внесення
мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів по
сільськогосподарським

підприємствам

показники соціально - економічного

(ф.№9-б-сг);

річні

становища району;

основні
звіти про

фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість по
підприємствам

і

організаціям

району

(ф.№1-Б);

посівні

площі

сільськогосподарських культур у господарствах населення на території
сільських рад (ф.№4-сільрада); наказ Державного комітету статистики
України від 15.04.2004 №230а "Про затвердження переліку Управлінь
(Відділів) статистики в районах (містах) та міжрайонних (міжміських)
управлінь (відділів) статистики в автономній республіці Крим, областях
та місті Києві"; річні звіти про площі і фактичний збір врожаю
сільськогосподарських культур, плодово- ягідних

і виноградних

насаджень на всіх землях, на зрошувальних та осушених землях по
сільськогосподарським підприємствам та організаціям району (ф.№29сг); річні звіти про основні показники роботи сільськогосподарських
підприємств району

(ф.№50-сг); річні звіти про торгову мережу та
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мережу ресторанного господарства (ф.№7-торг); річні звіти про обсяг
роздрібного товарообігу торгової мережі (ф.№3-торг); річні звіти про
результати використання палива, теплоенергії та електроенергії по
підприємствам та організаціям району (ф.№11-мтп, №11-ер); річні звіти
про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (ф.№1-опт);
річні звіти з праці про чисельність працівників та оплату їхньої праці
(ф.№1-ПВ); річні звіти про фонд робочого часу, його структуру та
використання в підприємствах, організаціях району (ф.№3-ПВ); річний
звіт про підсумки роботи відділу статистики за 2006 - 2008 роки; річна
доповідь "Економічне та соціальне становище Новоайдарського району"
за 2006,2007,2009 роки; річні звіти про баланс сільськогосподарської
продукції (ф.№16-сх); річні звіти про наявність і надходження зернових
та олійних культур на підприємствах району (ф.№1-зерно); первинні
статистичні звіти обстеження врожайності сільськогосподарських
культур малих сільськогосподарських підприємств (ф.№37-сг); річні
звіти підприємств району про утворення, оброблення та утилізацію
відходів I - III класів небезпеки (ф.№1-небезпечні відходи); річні звіти
підприємств району про витрати на охорону навколишнього природного
середовища та екологічні платежі (ф.№1-екологічні витрати); річні звіти
підприємств про охорону атмосферного повітря (ф.№2-тп (повітря); звіти
про підготовку об'єктів комунального господарства та житлового фонду
до роботи в зимових умовах (ф.№1-ЖКГ (зима); річні звіти про
перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (ф.№51авто); річні звіти про надання населенню субсидій для відшкодування
оплати житлово-комунальних послуг та відшкодування витрат на
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива (ф.№1-субсидії (ЖКГ) (паливо)); річні звіти підприємств про
оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії
(ф.№1- заборгованість (ЖКГ)); річні звіти про окремі показники
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розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського
господарства (ф.№6- сільрада);

річні звіти про основні показники

діяльності підприємств району (ф.№1-підприємництво (коротка); річні
фінансові звіти суб'єкта малого підприємництва (ф.№1м,№2м); річні
звіти підприємств району про поводження з відходами (ф.№1-відходи);
річні звіти підприємств та організацій про роботу автотранспорту (ф.№2тр); журнали базового контролю роботи фахівців з інтерв'ювання
вибіркового

обстеження

умов

життя

домогосподарств,

сільськогосподарської діяльності населення, економічної активності
населення; річні підсумки обліку худоби та птиці по району (ф.№7);
реєстри сільськогосподарських та фермерських господарств району за
2011 - 2013 роки; річні підсумки обліку худоби та птиці по району;
перероблений опис справ постійного зберігання за 2002-2013 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

143

2.

ф. 173

3.

Муратівська сільська рада Новоайдарського району Луганської
області

4.

1 оп., 97 спр., 1994 - 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

97 спр., 1994 - 2005 рр.

7.

Протоколи, рішення сільської ради з документами до них; протоколи
засідань постійних комісій сільської ради з документами до них;
протоколи, рішення виконавчого комітету сільської ради з документами
до них; розпорядження голови сільської ради з основної діяльності;
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штатні розписи; бюджети ради; річні бухгалтерські звіти; протоколи
засідань адміністративної комісії; протоколи сходів громадян; протоколи
загальних зборів громадян села; опис справ постійного зберігання за 1985
- 2005 роки (перероблений).
Документи з виборчої діяльності
Плани роботи депутатів; звіти депутатів перед виборцями; документи
(протоколи реєстрації кандидатів в депутати, дані про кандидатів)
територіальної виборчої комісії з виборів в районну раду; документи
(протоколи зустрічей з виборцями, дані про кандидатів) сільської
виборчої комісії з виборів сільського голови; документи (плани робіт,
протоколи зустріч кандидатів та депутатів з виборцями) сільської
виборчої комісії; протоколи засідань сільської виборчої комісії про
реєстрацію кандидатів у депутати районної ради, сільську раду;
кандидатів на сільського голову; протоколи територіальної виборчої
комісії про результати голосування з виборів депутатів сільської ради та
сільського голови; протокол територіальної виборчої комісії про
результати голосування з виборів депутатів районної ради; протоколи
дільничної виборчої комісії виборчої дільниці №123 про результати
голосування з виборів депутатів районної ради; протоколи дільничної
виборчої комісії виборчої дільниці №124 про результати голосування з
виборів депутатів районної ради
й

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

144

2.

ф. Р - 174
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3.

Муратівська сільська рада народних депутатів Новоайдарського
району Луганської області

4.

1 оп., 4 спр., 1992 - 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

4 спр., 1992 - 1994 рр.

7.

Протоколи

засідань

адміністративної

комісії;

бюджет;

річний

бухгалтерський звіт про виконання бюджету; перероблений опис справ
постійного зберігання за 1985 - 1995 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

145

2.

ф. 175

3.

Фінансове

управління

Новоайдарської

районної

державної

адміністрації Луганської області
4.

1 оп., 59 спр., 1995 - 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

59 спр., 1995 - 2005 рр.

7.

Накази начальника управління з основної діяльності; штатні розписи;
бюджети; кошториси установ, що фінансуються з місцевого бюджету;
комплексні плани роботи фінансового управління; зведені кошториси з
бюджету спеціальних та інших коштів установ з розрахунками до них;
річні бухгалтерські звіти про виконання кошторисів видатків на
утримання

апарату

управління

з

розрахунками;

зведені

річні

бухгалтерські звіти про виконання бюджету з розрахунками;

річні

статистичні звіти про чисельність, склад і рух кадрів фінансового
управління; зведені річні бухгалтерські звіти про виконання бюджету з
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розрахунками; зведені річні кошториси з бюджету району з документами
до них; зведені річні звіти про виконання бюджету району, документи
(мережа, пояснювальна записка) до нього; річні статистичні звіти й
таблиці (ф.1-к; 9-ДС; 6-ПВ)
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

146

2.

ф. Р - 176

3.

Новоайдарська районна рада народних депутатів Новоайдарського
району Луганської області

4.

1 оп., 74 спр., 1993 - 1997 рр.

5.

Опис 1

6.

74 спр., 1993 - 1997 рр.

7.

Протоколи, рішення районної ради з документами до них; протоколи
виконавчого комітету районної ради з рішеннями та документами до них;
протоколи комісії з питань прав реабілітованих; документи до
протоколів комісії по відновленою прав реабілітованих (перелік
особових справ); розпорядження

з основної діяльності; бюджети;

кошториси доходів і видатків, з розрахунками; річні фінансові звіти про
виконання бюджету; протоколи засідань постійних комісій районної
ради; документи (протоколи засідань, постанови) адміністративної
комісії; протоколи засідань комісії справ неповнолітніх з документами до
них; протоколи засідань конкурсної комісії; штатні розписи; бюджети;
кошториси доходів і видатків, з розрахунками до них; річні фінансові
звіти про виконання бюджету; журнал реєстрації рішень виконавчого
комітету районної ради; журнал реєстрації розпоряджень з основної
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діяльності; перероблений опис справ постійного зберігання за 1993 1998 роки.
Документи з виборної діяльності
Документи з виборів Президента України, народних депутатів України,
голови обласної ради, голови районної ради, депутатів районної ради
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

147

2.

ф. 177

3.

Новоайдарська районна рада Луганської області

4.

1 оп., 132 спр., 1997 - 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

132 спр., 1997 - 2005 рр.

7.

Протоколи засідань районної ради, рішення з документами до них;
протоколи засідань постійних комісій районної ради; протоколи комісії
по відновленню прав реабілітованих з документами (перелік особових
справ) до них; розпорядження

голови районної ради з основної

діяльності; штатні розписи; бюджети; кошториси доходів і видатків;
річні фінансові звіти про виконання бюджету; журнал обліку
розпоряджень голови з основної діяльності; описи справ постійного
зберігання за 1994 - 2005 роки 9перероблені).
Документи виборчої діяльності
Протоколи засідань районної, селищної, сільських, дільничних виборчих
комісій всеукраїнського референдуму; протоколи дільничних виборчих
комісій всеукраїнського референдуму за результатами підрахунку
голосів; протоколи районної, селищної, сільських виборчих комісій
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всеукраїнського референдуму за результатами підрахунку голосів;
кошторис на підготовку та проведення виборів депутатів місцевих рад;
фінансовий звіт про надходження та використання коштів державного
бюджету України на підготовку та проведення виборів
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

148

2.

ф. 178

3.

Петрівська

селищна

рада

Станично

-Луганського

району

Луганської області
4.

1 оп., 139 спр., 1994 - 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

139 спр., 1994 - 2010 рр.

7.

Протоколи засідань селищної ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету селищної ради та рішення з
документами до них; розпорядження селищного голови з основної
діяльності; протоколи засідань адміністративної комісії;

протоколи

засідань постійних комісій з документами до них; документи (список,
рішення, протоколи акти, листи) з питань суміжного землекористування;
протоколи засідань планово-бюджетної комісії з документами (список,
плани роботи, доповіді, рішення) до них; список депутатів селищної ради
двадцять другого, двадцять третього скликань; документи (заяви,
декларації, довідки, біографічні довідки, передвиборчі програми) з
реєстрації кандидатів на посаду голови селищної ради; протоколи
окружної виборчої комісії про результати виборів голови селищної ради,
депутатів селищної ради; документи (заяви, декларації, довідки,
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бібліографічні довідки, передвиборчі програми) з реєстрації кандидатів в
депутати селищної ради, на посаду голови селищної ради; протокол
окружної виборчої комісії про результати виборів голови селищної ради;
протоколи дільничних виборчих комісій про результати виборів
депутатів селищної ради; журнал реєстрації рішень виконавчого
комітету; журнали реєстрації рішень селищної ради; журнали реєстрації
розпоряджень селищного голови з основної діяльності; річні звіти про
виконання бюджету з пояснювальними записками до них; річні фінансові
звіти; річні баланси; річні бюджети; кошториси доходів та видатків;
технічна документація з нормативно - грошової оцінки земель населених
пунктів; особова справа звільненого селищного голови Анохіна В.І.
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

149

2.

ф. Р - 179

3.

Новоайдарська селищна рада народних депутатів Новоайдарського
району Луганської області

4.

1 оп., 22 спр., 1993 - 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

22 спр., 1993 - 1994 рр.

7.

Протоколи сесій та рішення з документами до них; протоколи засідань
виконавчого комітету

з рішеннями та документами до них;

розпорядження з основної діяльності; протокол товариського суду з
документами до нього; бюджети; кошториси; штатні розписи; річні
бухгалтерські звіти про виконання бюджету; перероблені описи справ
постійного зберігання за 1993-1996 роки.
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Документи виборчої діяльності
Протоколи засідань селищної виборчої комісії з виборів депутатів та
голови селищної ради з документами до них; протоколи реєстрації
кандидатів на посаду голови, депутатів селищної ради та про результати
виборів голови та депутатів селищної ради
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

150

2.

ф. 180

3.

Новоайдарська селищна рада Новоайдарського району Луганської
області

4.

1 оп., 270 спр., 1994 - 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

270 спр., 1994 - 2005 рр.

7.

Протоколи засідань селищної ради, рішення та документи до них;
протоколи засідань виконавчого комітет, рішення та документи до них;
розпорядження голови селищної ради з основної діяльності; протоколи
засідань постійних комісій; журнал реєстрації розпоряджень з основної
діяльності; статистичні звіти; протоколи сходів громадян; бюджети;
кошториси; штатні розписи; річні

бухгалтерські звіти; перероблені

описи справ постійного зберігання за 1993-2006 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

163

1.

151

2.

ф. 181

3.

Відділ культури

і туризму Новоайдарської

районної державної

адміністрації Луганської області
4.

1 оп., 136 спр., 1992 - 2008 рр.

5.

Опис 1

6.

136 спр., 1992 - 2008 рр.

7.

Документи (плани, списки присутніх) нарад та семінарів працівників
установ культури району; документи (довідки, інформації) про стан
роботи закладів культури
населення району;

та культурно - освітньої роботи серед

документи (довідки, інформації) про результати

перевіряння закладів культури; річні звіти відділу про роботу з кадрами;
річні звіти підвідомчих організацій району з основної діяльності; річні
звіти відділу з основної діяльності клубних закладів району; документи
(програми, сценарії, довідки) про організацію і проведення виставок,
конкурсів самодіяльної і технічної творчості; документи (списки,
характеристики, репертуари) про присвоєння колективу художньої
самодіяльності звання "народний"; протоколи загальних зборів; накази
начальника відділу культури з основної діяльності; протоколи журі
районного фестивалю сучасної естрадної пісні; річні плани роботи
відділу; річні звіти відділу з охорони праці, про кадровий склад; річні
звіти підвідомчих організацій з основної діяльності; штатні розписи;
колективні договори; кошториси доходів та видатків закладів культури
району; річні бухгалтерські звіти; перероблені описи справ постійного
зберігання за 1992-2008 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----
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1.

152

2.

ф. 182

3.

Колядівська сільська рада Новоайдарського району Луганської
області

4.

1 оп., 86 спр., 1996 - 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

86 спр., 1996 - 2005 рр.

7.

Протоколи засідань міської ради та рішення до них; протоколи постійних
комісій сільської ради; протоколи засідань виконавчого комітету

та

рішення до них; розпорядження сільського голови з основної діяльності;
протоколи зборів громадян сільської ради; штатні розписи; річні плани
роботи сільської ради; протоколи та рішення адміністративної комісії;
бюджети сільської ради; кошториси; річні фінансові звіти про виконання
бюджету; перероблений опис справ постійного зберігання за 1996 - 2005
роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

153

2.

ф. 183

3.

Новоохтирська сільська рада Новоайдарського району Луганської
області

4.

1 оп., 105 спр., 1995 - 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

105 спр., 1995 - 2005 рр.
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7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення до них; протоколи засідань
виконавчого комітету та рішення до них; розпорядження голови
сільської

ради

з

основної

діяльності;

протоколи

засідань

адміністративної комісії; протоколи постійних комісій сільської ради;
протоколи загальних зборів громадян сільської ради; звіти, інформації
про роботу депутатів сільської ради перед виборцями; протоколи
засідань сільської комісії по виборам до місцевої ради; протоколи
дільничної виборчої комісії з виборів до сільської ради; протоколи
дільничної виборчої комісії з виборів президента України; протоколи
сільської виборчої комісії по проведенню Всеукраїнського референдуму;
протоколи

зборів громадян

про звіт сільського

голови

перед

громадянами сіл Новоохтирка, Степний Яр, Попасне; документи
(передвиборчі

програми,

протоколи сільської

протоколи

зборів

територіальної комісії та

робочих

колективів,

виборчих комісій з

підсумками голосування) про висування кандидатів у депутати сільської
ради, на посаду сільського голови; штатні розписи; кошториси; бюджети;
річні бухгалтерські звіти про виконання бюджету; перероблений опис
справ постійного зберігання за 1995 - 2005 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

154

2.

ф. 184

3.

Гречишкинська сільська рада Новоайдарського району Луганської
області

4.

1 оп., 108 спр., 1995 - 2005 рр.

5.

Опис 1
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6.

108 спр., 1995 - 2005 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету та рішення з документами до
них; протоколи постійних комісій; протоколи зборів громадян; звіти
депутатів перед виборцями; протоколи дільничної виборчої комісії про
результати підрахунку голосів з виборів народних депутатів України,
депутатів обласної, районної та сільської ради, з виборів сільського
голови за 1998 рік; протоколи

дільничної виборчої комісії про

результати підрахунку голосів з виборів народних депутатів України,
депутатів обласної, районної та сільської ради, з виборів сільського
голови за 2002 рік; протоколи дільничних виборчих комісій із
всеукраїнського референдуму про результати

підрахунку голосів;

розпорядження голови сільської ради з основної діяльності; протоколи
засідань адміністративної комісії; бюджети; кошториси; річні фінансові
звіти про виконання бюджету; перероблений опис справ постійного
зберігання за 1985 - 2005 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

155

2.

ф. 185

3.

Чабанівська сільська рада
області

4.

1 оп., 71 спр., 1995 - 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

71 спр., 1995 - 2005 рр.

Новоайдарського району Луганської
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7.

Протоколи засідань сільської ради з рішеннями та документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету з рішеннями та документами
до них; протоколи постійно діючих депутатських комісій; протоколи
зборів громадян; штатні розписи; розпорядження сільського голови з
основної діяльності;

бюджети; річні кошториси; річні бухгалтерські

звіти про виконання бюджету; протоколи засідань сільської виборчої
комісії по висуванню кандидатів у депутати районної та сільської ради;
протоколи засідань дільничної виборчої комісії; протоколи засідань
сільської виборчої

комісії про реєстрацію кандидатів у депутати

районної та сільської ради, на посаду сільського голови
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

156

2.

ф. 186

3.

Великочернігівська сільська рада Станично-Луганського району
Луганської області

4.

1 оп., 133 спр., 1994 - 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

133 спр., 1994 - 2010 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради, рішення з додатками до них;
протоколи засідань виконавчого комітету, рішення з документами до
них; розпорядження сільського голови з основної діяльності; протоколи
засідань постійних комісій сільської ради; протоколи сходів мешканців
села; бюджети; річні кошториси; річні звіти про виконання бюджету;
документи (протоколи, плани роботи) про роботу постійно діючої
Координаційної ради по роботі з молоддю та неповнолітніми; протоколи
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зборів трудових колективів про висування кандидатів на посаду голови
сільської ради; протоколи засідань адміністративної комісії; документи
(протоколи, плани роботи, довідки) про роботу постійної комісії з питань
агропромислового комплексу,
законності,

охороні

комісії у справах молоді, комісії по

громадського

порядку;

протоколи

засідань

опікунської ради виконавчого комітету та документи до них протоколи
засідань жіночої ради; журнал реєстрації рішень виконавчого комітету;
журнал

реєстрації

рішень

сільської

ради;

журнал

реєстрації

розпоряджень сільського голови; річні кошториси прибутків та видатків
з розрахунками до них; річні фінансові звіти про виконання кошторису з
додатками; особові справи звільнених сільських
нараховані

внески,

перерахування

та

голів; звіти про

витрати

пов'язані

з

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності; протоколи зборів громадян села;
перероблений опис справ постійного зберігання за 1994 - 2005 роки.
Документи виборчої комісії: протоколи окружної виборчої комісії про
реєстрацію кандидатів на посаду голови сільської ради; протоколи
дільничної виборчої комісії про результати підрахунку голосів з виборів
голови сільської ради; протоколи загальних зборів з висунення
кандидатів на посаду сільського голови з документами (заява про згоду
балотуватися, автобіографія, довідки, декларації, списки) до них;
документи

(протоколи висування кандидатів; заяви про згоду

балотуватися, автобіографія, довідки, декларації, списки, передвиборчі
програми) про реєстрацію кандидатів в депутати сільської ради;
протоколи окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів в
депутати сільської ради; протоколи територіальної виборчої комісії про
підсумки голосування, звіти депутатів перед виборцями
8.
9.

---Відкритий

169

10.

----

11.

----

1.

157

2.

ф. Р - 187

3.

Красноріченський верстатобудівельний завод імені Фрунзе

4.

1 оп., 471 спр., 1951-1958, 1962-1963,1967,1969-1971,1976-1998 рр.

5.

Опис 1

6.

471 спр., 1951-1958, 1962-1963,1967,1969-1971,1976-1998 рр.

7.

Колективні договори; річні фінансові звіти, кошториси, штатні розписи
профспілки;

техпромфінплани;

накази,

директиви,

постанови

міністерства верстатобудівельної та інструментальної промисловості з
основної діяльності; накази

з основної діяльності; річні плани про

працю, заробітну плату та чисельність працівників; річні плани, ліміти з
виробництва та собівартості продукції; плани впровадження передової
технології механізації та автоматизації виробничих процесів; річні плани
зниження трудомісткості виробничих процесів та нормування праці;
штатні розписи з додатками; соціалістичні зобов'язання між цехами,
дільницями, змінами, бригадами заводу; договори про змагання; річні
звіти з основної діяльності; річні звіти з капітального будівництва; річні
статистичні звіти про поставку продукції; річні статистичні звіти про
наявність та заміну обладнання, про наявність будівельних машин, про
наявність тракторів, про наявність та використання невстановленого
обладнання; річні статистичні звіти про виконання плану по праці, про
виконання норм виробітку; про трудомісткість одиниць продукції, про
чисельність та розподіл працівників за посадами; документи (звіти,
інформації) про підготовку та підвищення кваліфікації працівників;
документи (копії наказів, постанови, списики осіб) щодо винаходів та
раціоналізаторських пропозицій; протоколи засідань членів профкому;
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плани по капітальним вкладенням з додатками; річні плани зниження
трудомісткості

виробничих

процесів;

річні

ліміти

розподілу

електроенергії; річні норми витрат палива і електроенергії;

річні

статистичні звіти про виконання плану по праці, про виконання норм
виробітку, про трудомісткість одиниці продукції; річні статистичні звіти
про

нещасні

кваліфікаційної

випадки,
комісії;

пов'язані
документи

з

виробництвом;
(подання,

протоколи

клопотання

про

представлення до нагородження працівників заводу медаллю "Ветеран
праці"; квартальні плани роботи профкому; річні, піврічні статистичні
звіти про роботу завкому; протоколи, постанови загальних та звітно виборчих зборів членів профспілки; протоколи засідань членів
профкому; річні статистичні звіти про виконання плану поліпшення
умов охорони праці та санітарно - оздоровчих заходів з додатками; річні
статистичні звіти про надходження та впровадження рацпропозицій;
перспективні плани розвитку виробництва з додатками; річні статистичні
звіти про чисельність робітників по місцю проживання, про підготовку
робітників і службовців; документи з наукової організації праці та
підвищення продуктивності праці, усунення втрат робочого часу при
сумісництві професій4 документи (звіти, інформації) про стан техніки
безпеки на підприємстві; журнал реєстрації заяв на раціоналізаторські
пропозиції; директивний лист всесоюзного промислового об'єднання по
виробництву

верстатів

загального

призначення

Міністерства

верстатобудівельної та інструментальної промисловості з основної
діяльності; річні комплексні плани організаційно - технічних заводів та
перспективний план - завдання по впровадженню

нової технології,

механізації та автоматизації виробничих процесів; плани підготовки та
перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників; річні плани роботи
заводської ради науково - технічного товариства (НТТ); річні плани
роботи товариського суду; кошториси витрат на винаходи та
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раціоналізацію; річні звіти про зниження трудомісткості виробничих
процесів та нормування праці; річні статистичні звіти про виконання
завдань по економії палива, теплоенергії та електроенергії;

річні

статистичні звіти про наявність, рух та заміну обладнання; річні
статистичні звіти про виконання плану передачі демонтованого
обладнання, про наявність списаного та невстановленого обладнання,
про телефонні станції не загального користування, про використання
води; річні статистичні звіти впровадження наукової організації праці;
річні статистичні звіти про виконання плану зняття виробництва
застарілих видів промислової продукції та заміні їх виробництвом
нових, про виконання науково - дослідних, проектно - конструкторських
робіт; річні статистичні звіти про виконання плану освоєння основних
видів промислової продукції; річні статистичні звіти про виконання
плану

впровадження

нової

техніки

та

приросту

виробничих

потужностей; річні статистичні звіти по виконання норм і завдань по
середньому зниженню норм використання сировини і матеріалів; річні
статистичні звіти про втрати на проведення науково-технічних заходів та
про виконання плану по основним показникам технічного прогресу;
річні статистичні звіти про якість продукції; річні статистичні звіти про
підготовку та підвищення кваліфікації робітників і службовців; річні
статистичні звіти про поставку продукції; річні статистичні звіти про
санкції, пов'язані з невиконанням договірних обов'язків по поставці
продукції; річні статистичні звіти про роботу груп народного контролю;
річні звіти про роботу товариського суду; затверджені правила та
інструкції з питань охорони праці, техніки безпеки та промислової
санітарії; норми використання палива та електроенергії; затверджені
норми виробітку та розцінки; затверджені інструкції по експлуатації
продукції (станків) що виробляються на заводі; зведені норми витрат
матеріалів на виготовлення основних видів продукції; специфіковані
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норми витрат матеріалів на виготовлення основних видів продукції; річні
статистичні звіти первинної організації науково - технічного товариства;
кошторис та звіт про виконання кошторису первинної організації
науково - технічного товариства; документи про результати участі членів
науково технічного товариства в конкурсі; річний звіт про підсумки
виборів

ради

первинної

організації

Всесоюзного

товариства

винахідників та раціоналізаторів; кошторис доходів та витрат, звіт про
виконання кошторису про виконання первинної організації Всесоюзного
товариства винахідників та раціоналізаторів; річні статистичні звіти
первинної

організації

Всесоюзного

товариства

винахідників

та

раціоналізаторів; протоколи засідань товариського суду; протоколи
засідань жіночої ради; план заходів щодо усунення критичних зауважень
та пропозицій членів профспілки;

протоколи виробничих засідань;

річний план - завдання на отримання економічної ефективності від
впровадження рацпропозицій; річний комплексний план організаційно технічних заходів та перспективний план - завдання по впровадженню
нової технології, механізації та автоматизації виробничих процесів;
протоколи засідань виробничо - масової комісії по підведенню підсумків
соцзмагань;

річні плани роботи групи народного контролю; річні

статистичні звіти про роботу групи народного контролю; протоколи
засідань групи народного контролю; документи про результати участі
членів науково - технічного товариства в заводських конкурсах;
протоколи загальнозаводських профспілкових зборів; річні плани роботи
жіночої ради; протоколи нарад про проведення "Днів якості продукції,
що випускається; постанови Міністерства верстатобудівельної та
інструментальної
соціалістичного

промисловості
змагання;

про

протокол

підсумки
наради

з

Всесоюзного
керівництвом

підприємства; річні статистичні звіти про атестацію та раціоналізацію
робочих місць; протоколи засідань бюро економічного аналізу;
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протоколи засідань виробничо - масової комісії по підведенню підсумків
соціалістичного змагання; річний статистичний звіт про тимчасову
непрацездатність
загальнозаводських

і

травматизм
конференцій

на
та

виробництві;
акти

перевірки

протоколи
виконання

колективного договору; протоколи звітно - виборчих зборів членів
первинної організації науково - технічного товариства з додатками; річні
статистичні звіти про наявність не встановленого обладнання; річні
фінансові плани; перероблені описи справ
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

158

2.

ф. Р - 188

3.

Радгосп імені Менжинського Лисичанського спеціалізованого
тресту

овоче-молочних

радгоспів

Лисичанського

району

Ворошиловградської області
4.

1 оп., 174 спр., 1943 - 1971 рр.

5.

Опис 1

6.

139 спр., 1943 - 1971 рр.

7.

Накази, розпорядження директора з основної діяльності; положення про
оплату праці; протоколи виробничих нарад; річні плани ветеринарно –
профілактичних та протиепізоотичних заходів, річні виробничо –
фінансові плани, протоколи засідань економічної ради радгоспу з
рішеннями до них; документи (протоколи зборів, звіти, постанови)
первинної

організації

Всесоюзного

товариства

винахідників

і

раціоналізаторів; штатні розписи; кошториси; річні агрономічні звіти;
річні бухгалтерські звіти з основної діяльності; річні підсумкові
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виробничо – економічні показники діяльності радгоспу; перероблений
опис справ постійного зберігання за 1943 – 1971 роки
5.

Опис 2

6.

35 спр., 1952 - 1954, 1957, 1959-1971 рр.

7.

Документи (соціалістичні зобов’язання, договори, інформація про
підсумки виконання, акти, довідки) про соціалістичні змагання;
протоколи

засідань

робочого

комітету;

протоколи, постанови

конференцій звітно – виборних і загальних зборів членів профспілки;
річні фінансові звіти робочого комітету; колективні договори
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

159

2.

ф. 189

3.

Успенська церква Харківської духовної консисторії слободи Нижня
Покровка Старобільського повіту Харківської губернії

4.

1 оп., 1 спр., 1911 - 1914 рр.

5.

Опис 1

6.

1 спр., 1911 - 1914 рр.

7.

Метричні записи про реєстрацію смерті, народження, шлюб

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

160

2.

ф. Р - 190
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3.

Побєдівська сільська Рада народних депутатів та її виконавчий
комітет Новоайдарського району Луганської області

4.

1 оп., 26 спр., 1991 - 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

26 спр., 1991 - 1994 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення до них; протоколи засідань
виконавчого комітету та рішення до них; протоколи засідань постійно
діючих комісій сільської ради; протоколи засідань адміністративної
комісії; розпорядження голови сільської ради з основної діяльності; річні
бюджети;

річні

кошториси;

річні

фінансові

звіти;

протоколи

територіальної виборчої комісії про результати виборів голови та
депутатів сільської ради, протоколи дільничної виборчої комісії про
результати підрахунків голосів; протоколи засідань сільської виборчої
комісії; протоколи окружної виборчої комісії про результати виборів
депутатів сільської ради з документами до них; перероблений опис справ
постійного зберігання за 1991 - 1994 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

161

2.

ф. 191

3.

Побєдівська сільська рада
області

4.

1 оп., 81 спр., 1994 -2005 рр.

5.

Опис 1

6.

81 спр., 1994 - 2005 рр.

Новоайдарського району Луганської
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7.

Протоколи засідань сільської ради з рішеннями до них; протоколи
засідань виконавчого комітету з рішеннями до них; розпорядження
голови сільської ради з основної

діяльності;

протоколи засідань

постійних комісій сільської ради з документами до них; протоколи
засідань адміністративної комісії з документами до них; річні бюджети;
річні кошториси річні фінансові звіти; перероблені описи справ
постійного зберігання за 1991 - 2005 роки.
Документи виборчої діяльності
1998 рік: протоколи окружної виборчої комісії з виборів до сільської ради
про реєстрацію кандидатів у депутати сільської ради; протоколи
окружної виборчої комісії про результати виборів до сільської ради;
протоколи сільської

виборчої комісії про висування кандидатів до

складу територіальної комісії з виборів депутатів місцевих рад;
протоколи дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів
України, депутатів місцевих рад; протоколи дільничної виборчої комісії
про результати голосування на виборах до місцевої ради; протоколи
територіальної виборчої комісії про результати виборів до районної та
обласної ради.
1999 -2000 роки: протоколи засідань

сільської виборчої комісії по

виборам депутатів та сільських голів до сільської ради
2002 рік: документи (протоколи, постанови, списки, інформації) по
висуванню кандидатів у депутати та на посаду сільського голови;
протоколи засідань дільничної виборчої комісії

та результати

голосування на виборчій дільниці по виборах голови, депутатів сільської
ради
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----
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1.

162

2.

ф. Р -192

3.

Штормівська сільська Рада народних депутатів Новоайдарського
району Луганської області

4.

1 оп., 29 спр., 1990 - 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

29 спр., 1990 - 1994 рр.

7.

Річні плани роботи сільської ради; протоколи засідань сільської ради з
рішеннями до них; протоколи засідань виконавчого комітету з
рішеннями до них; протоколи постійних комісій сільської ради;
протоколи засідань

адміністративної комісії; річні бюджети; річні

кошториси; річні бухгалтерські звіти; перероблений опис справ
постійного зберігання за 1990 - 1997 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

163

2.

ф. 193

3.

Штормівська сільська рада Новоайдарського району Луганської
області

4.

1 оп., 82 спр., 1994 – 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

82 спр., 1994 - 2005 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету та рішення з документами до
них; річні плани роботи; протоколи засідань постійних комісій сільської
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ради;

протоколи засідань постійно діючої адміністративної комісії;

розпорядження голови ради з основної діяльності; протоколи загальних
зборів громадян с. Штормове; штатні розписи; річні бюджети; річні
кошториси; річні фінансові звіти; документи (довідки, інформації) про
роботу депутатів сільської ради; статистичний звіт про склад депутатів
місцевих

постійних

комісій

(ф.1);

протоколи

засідань

органів

самоорганізації населення (сільських, вуличних комітетів); перероблені
описи справ постійного зберігання за 1990 - 2005 роки.
Документи виборчої діяльності
1998 рік: протоколи дільничних виборчих комісій про результати з
голосування; списки депутатів сільської ради
2000 рік: протокол позачергового засідання окружної виборчої комісії з
виборів сільського голови; протокол дільничної виборчої комісії

з

виборів сільського голови
2004 рік: протоколи дільничної виборчої комісії з виборів Президента
України
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

164

2.

ф. 194

3.

Смолянинівська сільська рада Новоайдарського району Луганської
області

4.

1 оп., 84 спр., 1995 - 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

84 спр., 1995 - 2005 рр.
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7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету та рішеннями з документами
до них; розпорядження сільського голови з основної діяльності;
протоколи засідань постійних комісій сільської ради; план проведення
урочистого мітингу "Безсмертний подвиг великого народу"; протоколи
адміністративної комісії; протоколи загальних зборів громадян села
Смолянинове; штатні розписи; річні бюджети; річні кошториси; річні
фінансові звіти; журнал реєстрації розпоряджень сільського голови з
основної діяльності; перероблені описи справ постійного зберігання за
1995 - 2005 роки

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

165

2.

ф. 195

3.

Бахмутівська сільська рада Новоайдарського району Луганської
області

4.

1 оп., 90 спр., 1995 - 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

90 спр., 1995 - 2005 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради, рішення та документи до них;
протоколи засідань виконавчого комітету, рішення та документами до
них; протоколи зборів громадян сіл Бахмутівка, Дубове, Царівка,
Деменкове, Михайлівка; розпорядження сільського голови з основної
діяльності; протоколи постійних комісій сільської ради; протоколи
засідань адміністративної комісії сільської ради; річні бюджети; річні
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кошториси; штатні розписи; річні фінансові звіти; перероблені описи
справ постійного зберігання за 1995 - 2005 роки.
Документи виборчої діяльності
1998 рік: протоколи засідань сільської виборчої комісії про реєстрацію
кандидатів у депутати до сільської та районних рад з документами до
них; протоколи засідань дільничних виборчих комісій про результати
голосування з виборів

голови та депутатів сільської ради; список

депутатів сільської ради двадцять третього скликання.
2002 рік: протоколи засідань

територіальної виборчої комісії про

реєстрацію кандидатів у депутати

та документи до них; протоколи

засідань дільничних виборчих комісій про результати голосування з
виборів депутатів до районної та сільської рад
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

166

2.

ф. Р - 196

3.

Олексіївська сільська Рада народних депутатів та її виконавчий
комітет Новоайдарського району Луганської області

4.

1 оп., 3 спр., 1994 р.

5.

Опис 1

6.

3 спр., 1994 рр.

7.

Протокол засідання сільської ради та рішення з документами до нього;
протоколи засідань виконавчого комітету та рішення з документами до
них; перероблені описи справ постійного зберігання за 1994 - 2000 роки

8.
9.

---Відкритий
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10.

----

11.

----

1.

167

2.

ф. 197

3.

Олексіївська сільська рада Новоайдарського району Луганської
області

4.

1 оп., 92 спр., 1994 - 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

92 спр., 1994 - 2005 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету та рішення з документами до
них; протоколи постійних комісій сільської ради; розпорядження
виконавчого комітету сільської ради; розпорядження голови сільської
ради з основної діяльності; протоколи постійних комісій сільської ради;
протоколи сходів громадян сіл Олексіївка, Михайлюки; річні бюджети;
штатні розписи; річні фінансові звіти; річні кошториси; перероблені
описи справ постійного зберігання за 1994 - 2005 роки.
Документи виборчої діяльності
1994 рік: протоколи сільської виборчої комісії з виборів до сільської ради
з документами до них; протоколи дільничної виборчої комісії про
результати голосування; протоколи зборів виборців з документами до
них.
1998 рік: протоколи виборчої комісії з виборів до сільської ради;
протоколи дільничної виборчої комісії про результати голосування;
протоколи зборів виборців та документи до них.
2002 рік: протоколи засідань сільської виборчої комісії про організацію
роботи комісії, протоколи сільської виборчої комісії про результати
голосування.
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2004 рік: протоколи засідань сільської виборчої комісії про організацію
роботи комісії
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

168

2.

ф. Р-198

3.

Райгородська сільська Рада народних депутатів та її виконавчий
комітет Новоайдарського району Луганської області

4.

1 оп., 43 спр., 1990 -1994 рр.

5.

Опис 1

6.

43 спр., 1990 - 1994 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету та рішення з документами до
них; протоколи постійних комісій сільської ради; плани роботи сільської
Ради;

протоколи

сходів

громадян

села

Райгородка;

протоколи

адміністративної комісії з документами до них; річні бюджети; річні
кошториси; річні фінансові звіти; перероблені описи справ постійного
зберігання за 1990 - 1995 роки.
Документи виборчої діяльності
1991 рік: протоколи засідань дільничних виборчих комісій

по

проведенню референдуму; протоколи засідань дільничних виборчих
комісій з виборів Президента України.
1993 рік: протоколи засідань дільничних виборчих комісій по
проведенню Всеукраїнського референдуму
1994 рік: протоколи

сільської виборчої комісії про реєстрацію

кандидатів на сільського голову та депутатів сільської ради; протоколи
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дільничних

виборчих комісій про результати підрахунку голосів з

виборів до сільської ради; протоколи сільської виборчої комісії про
результати виборів депутатів до сільської ради
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

169

2.

ф. 199

3.

Райгородська сільська рада Новоайдарського району Луганської
області

4.

1 оп., 127 спр., 1994 - 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

127 спр., 1994 - 2005 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету та рішення з документами до
них; протоколи засідань адміністративної комісії з документами до них;
протоколи постійних комісій сільської ради;
сільської ради; книга розпоряджень
діяльності; розпорядження

річні плани роботи

сільського голови з основної

сільського голови з основної діяльності;

протоколи сходу (зборів) громадян села Райгородка, Горшковка; штатні
розписи; річні бюджети; річні кошториси;

річні фінансові звіти;

перероблені описи справ постійного зберігання за 1990 -2005 роки.
Документи виборчої діяльності
1998 рік: протоколи засідань дільничних виборчих комісій з виборів
народних депутатів; документи (протоколи, списки, інформації)
сільської виборчої комісії про реєстрацію кандидатів на посаду
сільського голови

та депутатів місцевої ради; протоколи сільської

184

виборчої комісії про результати виборів сільського голови та депутатів
сільської ради; протоколи засідань сільської виборчої комісії.
1999 рік: протоколи дільничних виборчих комісій з виборів Президента
України.
2000 рік: протокол сільської комісії про результати підрахунків голосів
на Всеукраїнському референдумі
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

170

2.

ф. Р - 200

3.

Відкрите акціонерне товариство "Гірське" міста Гірське Луганської
області

4.

1 оп., 198 спр., 1944 - 1997 рр.

5.

Опис 1

6.

1 спр., 1988 рр.

7.

Накази директора з основної діяльності; річні виробничо-фінансові
плани; п’ятирічний план племінної роботи; перспективний, річний план
заходів щодо інтенсифікації тваринництва; підсумкові виробничоекономічні показники діяльності радгоспу; річні плани фінансування;
положення про радгосп; положення про оплату праці; штатні розписи;
кошториси; кошториси на будівництво житлового будинку, телятника,
свинарника; кошторис робочого комітету по державному соціальному
страхуванню;

річні

протиепізоотичних

плани
заходів;

ветеринарно-профілактичних
підсумкові

і

виробничо-економічні

показники; аналізи господарської діяльності радгоспу; протоколи
засідань бюро економічного аналізу; протоколи балансової комісії; річні
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баланси; річні ветеринарні звіти з пояснювальними записками;
кошториси на капітальне будівництво, звіти про їх виконання; виробнича
програма по плодівництву; план капітальних і ремонтних робіт
будівництва і споруд; план по труду; титульні списки; соціалістичні
зобов’язання, звіти про їх виконання; списки передовиків соціалістичних
змагань; підсумкові показники виконання соціалістичних зобов’язань;
приймально-здавальний акт, складений при зміні директора; річний звіт
з кадрових питань; річні статистичні звіти про розподіл, надходження,
видачу

путівок

на

санаторно-курортне

лікування;

протоколи

конференцій звітно-виборчих та загальних зборів членів профспілкового
комітету; витяги з рішень робочого комітету; протоколи засідань
робочого комітету; документи (накази, витяги із рішень, протокол) про
підсумки

соціалістичних

змагань;

колективні

договори;

річні

бухгалтерські звіти з основної діяльності
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

171

2.

ф. 201

3.

Архівний фонд "Президент України"

4.

3 оп., 116 спр., 2004 - 2014 рр.

5.

Опис 1

6.

32 спр., 2004 р.

7.

Протоколи,

постанови

засідань

територіальної

виборчої

комісії

територіального виборчого округу № 110 з виборів Президента України
31 жовтня 2004 року та 26 грудня 2004 року з основної діяльності;
відомості щодо кількості голосів виборців, поданих за

кожного
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кандидата на пост Президента України по кожній виборчій дільниці, що
входить до складу територіального виборчого округу №110; протоколи
дільничних виборчих комісій територіального виборчого округу №110 з
повторного голосування з виборів Президента України про підрахунок
голосів виборців 21 листопада 2004 року та 26 грудня 2004 року;
постанови Центральної виборчої комісії про утворення територіальних
виборчих комісій з виборів Президента України з додатками до них;
свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи з додатками до
нього; протоколи засідань територіальної виборчої комісії виборчого
округу № 114, постанови та додатки до них; протоколи дільничних
виборчих комісій про результати голосування на виборчих дільницях
Станично-Луганського району з виборів Президента України 31 жовтня
2004 року, 21 листопада 2004 року, 26 грудня 2004 року; протоколи
дільничних виборчих комісій про результати голосування на виборчих
дільницях Біловодського району

з виборів Президента України

жовтня 2004 року; протоколи дільничних виборчих комісій

31
про

результати голосування на виборчих дільницях Марківського району з
виборів Президента України

31 жовтня 2004 року; протоколи

дільничних виборчих комісій про результати голосування на виборчих
дільницях Міловського району з виборів Президента України 31 жовтня
2004 року та 21 листопада 2004 року; протоколи дільничних виборчих
комісій

про результати голосування

на виборчих дільницях

Новопсковського району з виборів Президента України 31 жовтня 2004
року та 26 грудня 2004 року; протоколи дільничних виборчих комісій
про результати голосування на виборчих дільницях Слов’яносербського
району з виборів Президента України 31 жовтня 2004 року та 26 грудня
2004 року; протоколи, постанови

територіальної виборчої комісії

територіального виборчого округу № 115 з виборів Президента України
31 жовтня 2004 року, 21 листопада 2004 року, 26 грудня 2004 року;
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кошториси видатків з додатками до них; фінансові звіти про джерела
надходження коштів

з додатками до них; перероблені описи справ

постійного зберігання за 2004 рік
5.

Опис 2

6.

61 спр., 2009 - 2010 рр.

7.

Постанови Центральної виборчої комісії про утворення окружних
виборчих

комісій

територіальних

виборчих

округів;

протоколи,

постанови окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів
№ 110, № 114, № 115; протоколи окружних виборчих комісій про
підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів № 110;
№ 114, №115; протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок
голосів виборців на звичайних та спеціальних виборчих дільницях в
межах територіальних виборчих округів № 110; № 114, № 115; протоколи
засідань окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів
№ 110; № 114, № 115 з виборів Президента України для організації та
проведення повторного голосування 07 лютого 2010 року, протокольні
рішення та постанови до них; протоколи окружних виборчих комісій про
підсумки повторного голосування в межах територіальних виборчих
округів № 110; № 114, № 115; протоколи дільничних виборчих комісій
про підрахунок голосів виборців на звичайних та спеціальних виборчих
дільницях повторного голосування з виборів Президента України 07
лютого 2010 року; протоколи окружних виборчих комісій про повторний
підрахунок голосів виборців на звичайних та спеціальних виборчих
дільницях;

склад

дільничних

виборчих

комісій

територіального

виборчого округу № 115 по Кремінському району; склад дільничних
виборчих комісій територіального виборчого округу № 115 по
Старобільському

району;

територіального

виборчого

склад
округу

дільничних
№

115

виборчих
по

комісій

Троїцькому

та

Новоайдарському районам; кошториси видатків; лімітні довідки; штатні
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розписи; фінансові звіти з додатками до нього; звіти про нарахування та
перерахування страхових внесків на державне соціальне страхування
(пенсійне,

на

випадок

безробіття,

у

зв’язку

з

тимчасовою

непрацездатністю тощо); перероблені описи справ постійного зберігання
за 2009-2010 роки
5.

Опис 3

6.

23 спр., 2014 р.

7.

Постанови Центральної виборчої комісії України про утворення
окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 114, №
115 з чергових та позачергових виборів Президента України та про
зміни у складі окружних виборчих комісій;

постанови окружних

виборчих комісій територіальних виборчих округів № 114, № 115 про
утворення дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних
виборчих дільниць; склад дільничних виборчих комісій; протоколи
засідань окружних виборчих комісій з постановами та документами до
них; протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування в
межах територіальних виборчих округів; протоколи окружних виборчих
комісій про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих
дільницях; протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок
голосів виборців на виборчих дільницях; плани асигнувань з додатками
до них; штатні розписи; кошториси видатків; лімітні довідки; фінансові
звіти про надходження та використання коштів Державного бюджету
України; перероблені описи справ постійного зберігання за 2014 рік
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

172

189

2.

ф. 202

3.

Верхньобогданівська сільська рада Станично -Луганського району
Луганської області

4.

1 оп., 118 спр., 1994 - 2008 рр.

5.

Опис 1

6.

118 спр., 1994 - 2008 рр.

7.

Протоколи сесій сільської ради та рішення до них; документи (рішення,
протоколи засідань, план роботи) з питань діяльності адміністративної
комісії; протоколи засідань виконавчого комітету та рішення до них;
накази депутатам двадцять другого скликання, заходи з їх виконання;
протоколи загальних зборів виборців; список депутатів сільської ради;
річні звіти про виконання бюджету з пояснювальними записками до них;
перспективні плани роботи сільської ради; звіти з праці, розрахункові
відомості по коштам фонду соціального страхування; документи
(рішення, положення, протоколи, заходи, плани, звіти) з питань
діяльності

координаційної ради по роботі з молоддю; протокол

дільничної виборчої комісії про результати підрахунку голосів з виборів
голови сільського ради за 1996 рік; протоколи засідань постійних комісій
сільської ради; плани роботи постійних комісій сільської ради;
протоколи окружної виборчої комісії про

реєстрацію кандидатів на

посаду голови сільської ради та депутатів сільської ради за 1998 рік;
протоколи окружної виборчої комісії про результати голосування з
виборів голови сільської ради та депутатів сільської ради за 1998 рік;
список депутатів сільської ради за 1998 рік; кошториси видатків; річні
звіти

про

виконання

бюджету;

протокол

сільської

комісії

із

Всеукраїнського референдуму про результати підрахунку голосів;
штатні розписи; протоколи окружної виборчої комісії про результати
виборів депутатів за 2001 рік; протоколи територіальної виборчої комісії
про реєстрацію кандидатів на посаду сільського голови та депутатів

190

сільської ради за 2002 рік; протоколи територіальної виборчої комісії про
результати виборів на посаду сільського голови та депутатів сільської
ради за 2002 рік; список депутатів сільської ради за 2002 - 2006 роки;
річні баланси; річні звіти про нарахування і перерахування грошових
коштів на державне соціальне страхування. Відомості про нараховані та
виплачені фізичним особам суми доходів і суми утриманих з них
податків; річні звіти про нарахування та перерахування грошових коштів
на державне соціальне страхування; розпорядження сільського голови з
основної

діяльності;

Верхньобогданівка;

протоколи

протоколи

сходів

сходу

мешканців

пайщиків

села

колективного

сільськогосподарського підприємства "Агролюкс" - мешканців села
Верхньобогданівка; колективний договір; місячні розрахунки сум
страхових

внесків

на

загальнообов'язкове

державне

пенсійне

страхування, що підлягають сплаті. Розрахункова відомість про
нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів
фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

173

2.

ф. 203

3.

Широківська сільська рада Станично - Луганського району
Луганської області

4.

1 оп., 22 спр., 1994 - 1997 рр.

5.

Опис 1

6.

22 спр., 1994 - 1997 рр.
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7.

Протоколи засідань виконавчого комітету та рішення до них; протоколи
засідань сільської ради та рішення до них; протокол сходу громадян села;
інформація про організаційно - масову роботу виконавчого комітету
сільської ради народних депутатів; інформація про виконання наказів,
наданих депутатам районної та сільської ради народних депутатів
двадцятого скликання; річні місцеві бюджети; річні звіти про виконання
бюджету; протоколи виборчої комісії про результати виборів депутатів
сільської ради; списки депутатів сільської ради двадцять першого
скликання; перероблений опис справ постійного зберігання за 1989 –
1997 роки

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

174

2.

ф. Р - 204

3.

Денежниківська сільська Рада народних депутатів та її виконавчий
комітет Новоайдарського району Луганської області

4.

1 оп., 14 спр., 1992 - 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

14 спр., 1992 - 1994 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету та рішення з документами до
них; протоколи

засідань дільничної комісії Референдуму по довірі

Президенту та Верховній Раді України у 1994 році; протоколи зборів по
висуванню кандидатів в депутати, протоколи реєстрації кандидатів в
депутати, протоколи дільничних виборчих комісій, заяви за 1994 рік;
протоколи сільської виборчої комісії з виборів до сільської ради
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народних депутатів, протокол засідання сільської виборчої комісії,
відомості про вибраних депутатів за 1994 рік; річні бюджети; річні
фінансові звіти; перероблений опис справ постійного зберігання за 1992
- 1996 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

175

2.

ф. 205

3.

Денежниківська сільська рада Новоайдарського району Луганської
області

4.

1 оп., 96 спр., 1994 -2005 рр.

5.

Опис 1

6.

96 спр., 1994 - 2005 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення з документами до них;
протоколи постійних комісій сільської ради;

протоколи засідань

виконавчого комітету та рішення з документами до них; журнал
реєстрації протоколів та рішень виконавчого комітету;
реєстрації протоколів та рішень

журнал

сільської ради; протоколи засідань

адміністративної комісії; розпорядження сільського голови з основної
діяльності; журнал реєстрації розпоряджень сільського голови з основної
діяльності; штатні розписи; річні бюджети; річні кошториси;

річні

фінансові звіти; протоколи сходу/збору громадян села Денежникове;
протокол збору громадян співвласників майна про паювання майна КСП
"Зоря" та затвердження результатів паювання, про недовіру наглядовій
раді ТОВ "Граніт"; перероблений опис справ постійного зберігання за
1992 - 2005 роки.
Документи виборчої діяльності
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Протоколи засідань по висуванню кандидатів в депутати, протокол
засідання територіальної комісії за 1998 рік; протоколи сільської
виборчої комісії з виборів до сільської ради, протокол засідання сільської
виборчої комісії, відомості про вибраних депутатів за 1998 рік
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

176

2.

ф. Р - 206

3.

Співаківська сільська Рада народних депутатів та її виконавчий
комітет Новоайдарського району Луганської області

4.

1 оп., 4 спр., 1994 р.

5.

Опис 1

6.

4 спр., 1994 р.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету та рішення з документами до
них; розпорядження голови сільської ради з основної діяльності;
перероблений опис справ постійного зберігання за 1994 - 2001 роки

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

177

2.

ф. 207

3.

Співаківська сільська рада Новоайдарського району Луганської
області
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4.

1 оп., 97 спр., 1994 - 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

97 спр., 1994 - 2005 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету та рішення з документами до
них; розпорядження голови сільської ради з основної діяльності; журнал
реєстрації розпоряджень голови сільської ради з основної діяльності;
журнал реєстрації рішень сільської ради та виконавчого комітету;
протоколи засідань постійних комісій сільської ради; протоколи
загальних

зборів

жителів

села

Співаківка;

протоколи

засідань

адміністративної комісії з документами до нього; річний статистичний
звіт про склад депутатів; річні статистичні звіти; штатні розписи; річні
кошториси; річні бюджети; річні фінансові звіти; перероблені описи
справ постійного зберігання за 1994 - 2005 роки.
Документи виборчої діяльності
Протоколи засідань сільської виборчої комісії по висуванню кандидатів
в депутати до районної та сільської ради за 1998 рік; протоколи засідань
дільничної виборчої комісії про результати підрахунку голосів за 1998
рік; протоколи засідань

дільничної виборчої комісії з позачергових

виборів депутатів та голови сільської ради, протоколи

дільничної

виборчої комісії про результати голосування з позачергових виборів за
2000 рік; другі примірники протоколів засідань дільничної виборчої
комісії з позачергових виборів депутатів та голови сільської ради,
протоколи дільничної виборчої комісії про результати голосування з
позачергових виборів та документи (протоколи про реєстрацію
кандидатів, заяви, автобіографії, довідки, декларації) до них за 2000 рік;
списки депутатів за 2000 рік; протокол засідання сільської виборчої
комісії по результати проведення референдуму у 2000 році; протоколи
засідань дільничної виборчої комісії про виконання наданих комісії
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повноважень у 2004 році; постанови дільничної виборчої комісії про
результати виборів у 2004 році; список депутатів сільської ради за 2004
рік
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

178

2.

ф. Р - 208

3.

Дмитрівська сільська Рада народних депутатів та її виконавчий
комітет Новоайдарського району Луганської області

4.

1 оп., 6 спр., 1993 - 1994 рр.

5.

Опис 1

6.

6 спр., 1993 - 1994 рр.

7.

Протоколи засідань виконавчого комітету та рішення з документами до
них; річний

кошторис; річний бюджет; річний фінансовий звіт;

перероблені описи справ постійного зберігання за 1988 - 1996 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

179

2.

ф. 209

3.

Дмитрівська сільська рада Новоайдарського району Луганської
області

4.

1 оп., 90 спр., 1994 - 2005 рр.

5.

Опис 1
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6.

90 спр., 1994 - 2005 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету та рішення з документами до
них; розпорядження голови сільської ради з основної діяльності; штатні
розписи; протоколи засідань постійних комісій сільської ради; протоколи
загальних зборів жителів села Дмитрівка; річні кошториси; річні
бюджети; річні фінансові звіти; річний бухгалтерський звіт; статистичні
річні звіти про склад депутатів у, постійних комісій та виконкому;
перероблені описи справ постійного зберігання за 1988 - 2005 роки.
Документи виборчої діяльності
Протоколи засідань сільської виборчої комісії за 1998 рік; протоколи
засідань дільничних виборчих комісій за результатами підрахунку
голосів за 1999 рік

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

180

2.

ф. 210

3.

Управління

економіки

Новоайдарської

районної

державної

адміністрації Луганської області
4.

1 оп., 137 спр., 2001 - 2009 рр.

5.

Опис 1

6.

137 спр., 2001 - 2009 рр.

7.

Річні плани роботи;

річні програми

соціально - економічного та

культурного розвитку району; інформації, основні показники про
підсумки роботи господарського комплексу району; річні Програми
енергозбереження та звітність про виконання;

баланси промислової
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продукції; протоколи засідань з питань забезпечення своєчасності та
сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати та
соціальним внескам та документи до них; документи (листи, інформації,
пропозиції) аналізу споживання прогнозування об'єму ринку; документи
(інформації,

відомості,

показники)

повноважень

сільських

рад;

про

протоколи

виконання

делегованих

атестації

підприємств

побутового обслуговування населення та додатки до них; протоколи
засідання комісії про атестацію підприємств громадського харчування
та документи

до них;

накази начальника управління економіки з

основної діяльності; річні бухгалтерські звіти; річна програма створення
спеціалізованого мисливського господарства в Новоайдарському району;
річні програми

щодо зниження бідності населення через розвиток

народних промислів; річні програми створення машино - тракторного
парку в Новоайдарському районі;

програма подолання бідності

населення в Новоайдарському районі на 2002 - 2005 роки; програмам
розвитку соціальної сфери села Новоайдарського району на 2002 - 2005
роки;

інформації,

основні

показники

господарського комплексу району; баланси

про

підсумки

роботи

промислової продукції;

документи (заяви, автобіографії) на заміщення вакантних посад
управління економіки Новоайдарської райдержадміністрації; документи
(плани, копії розпоряджень) про склад районної атестаційної комісії;
протоколи засідань конкурсної комісії на заміщення вакантних посад в
управлінні економіки Новоайдарської районної державної адміністрації
та документи до них; річні програми розвитку інвестиційної діяльності
у Новоайдарському районі; протоколи засідань Координаційної ради з
аналізу практики й справ про банкрутство та з питань корпоративного
управління в акціонерних товариствах з додатками до них; протоколи
засідань робочої групи щодо недопущення надходження на споживчий
ринок району незаконно ввезених недоброякісних продуктів харчування,
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алкогольних напоїв та тютюнових виробів з додатками до них; протоколи
засідань робочої групи щодо недопущення безпідставного підвищення
цін на основні

продукти харчування, повсякденного вжитку з

документами до них; протоколи засідань комісії з питань розвитку
підприємництва та малого бізнесу з документами до них; документи
(доповіді, огляди, розрахунки, висновки) про участь у міжнародних
програмах; документи (анотації, пропозиції, розрахунки, інформації) до
грантів, інвестиційних проектів; документи (інформації, довідки) про
стан ринку праці та зайнятість населення працевлаштування;

акти

вивчення роботи торгових підприємств Новоайдарського району;
документи (доповідні записки, обґрунтування, довідки, висновки,
інформації) про розвиток і розміщення підприємств торгівлі та
побутового обслуговування; проекти програм соціально - економічного
розвитку Новоайдарського району; посадові інструкції працівників
управління економіки; колективний договір; річні кошториси; штатні
розписи; документи (доповіді, доповідні записки, довідки, акти)
перевірок установ, організацій, підприємств органами виконавчої влади;
документи (доповідні записки, діаграми, розрахунки, обґрунтування,
довідки, висновки, інформації) про розвиток і розміщення підприємств
торгівлі та побутового обслуговування; перероблені описи справ
постійного зберігання за 2001 - 2009 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

181

2.

ф. 211
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3.

Новоайдарська районна державна адміністрація Новоайдарського
району Луганської області

4.

1 оп., 327 спр., 1992 - 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

327 спр., 1992 - 2005 рр.

7.

Розпорядження представника Президента з основної діяльності; журнал
реєстрації розпоряджень представника Президента

з основної

діяльності; рішення першого заступника голови районної державної
адміністрації;

протоколи засідань колегії при

представникові

Президента України в Новоайдарському районі; розпорядження голови
районної державної адміністрації з основної діяльності; журнал
реєстрації розпоряджень голови районної державної адміністрації з
основної діяльності; протоколи засідань координаційної ради з питань
державної політики у відносинах сім'ї, жінок, молоді, дітей та
неповнолітніх; протоколи засідань комісії з питань запобігання дитячій
бездоглядності

та соціальної реабілітації неповнолітніх; протоколи

засідань районної комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій з рішеннями до них; протоколи, постанови
засідань адміністративної комісії районної державної адміністрації;
протоколи засідань спостережної комісії; протоколи районних нарад;
протоколи апаратних нарад; протоколи засідань комісії з питань
техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішеннями
до них; переліки розпоряджень, реєстраційні картки розпоряджень
голови районної державної адміністрації з основної діяльності;
протоколи засідань колегії;
затверджені

керівництвом

документи (плани, заходи, програми)
Новоайдарської

районної

державної

адміністрації; щотижнева, щоденна інформація про події в районі;
документи (інформації, відомості) про боротьбу з корупцією та
взаємодію з правоохоронними органами; копія розпорядження Кабінету

200

Міністрів України від 25 липня 2002 року №410-р про передачу
державного

пакету

акцій

відкритого

акціонерного

товариства

"Новоайдарська птахофабрика" у спільну власність територіальних
громад Новоайдарського району; рішення районної комісії з питань
техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; документи
(аналітичні довідки, доповідні записки, статистичні звіти) про стан
роботи з розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян; протоколи засідань
об'єднаного профспілкового комітету райдержадміністрації, районної
ради, управління економіки з документами до них; протокол загальних
зборів об'єднаного профспілкового комітету райдержадмінінстрац2ії,
районної ради, управління економіки; журнал реєстрації документів
(планів, програм, заходів) затверджених керівництвом Новоайдарської
районної державної адміністрації; журнал реєстрації протоколів
районних нарад адміністрації; журнал реєстрації протоколів апаратних
нарад адміністрації; річні бухгалтерські звіти; річні звіти про витрати
бюджету; річні кошториси; штатні розписи
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

182

2.

ф. Р - 212

3.

Кремінський районний суд Луганської області

4.

1 оп., 120 спр., 1965 - 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

120 спр., 1965 - 2005 рр.

7.

Квартальні статистичні звіти про роботу суддів 1-ї інстанції про розгляд
кримінальних справ, цивільних справ з додатками до них (ф.№ 1,№ 2);
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квартальні статистичні звіти про роботу суддів 1-ї інстанції про розгляд
адміністративних справ, про роботу судових виконавців, роботу суддів
по боротьби проти пияцтва та алкоголізму, про розподіл чисельності
працівників державної служби з додатками до них (ф.№№ 1а; 1-АП; 4;
16-суд; 9-ДС); акт про вилучення для знищення документів, не внесених
до НАФ; акти приймання - передавання справ при зміні секретаря,
голови суду; листування з підприємствами, установами та організаціями
щодо виконання ухвал, винесених першою інстанцією суду за
кримінальними, цивільними, адміністративними справами; документи
(листи, повідомлення, ухвали, доручення) пов'язані з виконанням
міжнародних договорів; акти, доповідні записки та інші документи з
перевірки роботи суду, канцелярії; накази голови суду з основної
діяльності, журнал реєстрації наказів голови суду з основної діяльності;
річний статистичний звіт про кількісний та якісний склад державних
службовців та посадових осіб (ф.№ 9-ДС); річний статистичний звіт про
кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання (ф.№ 6ПВ); інформації щодо результатів розгляду кримінальних та цивільних
справ; інформації щодо осіб, притягнутих до відповідальності за
порушення Закону України "Про боротьбу з корупцією"; перероблені
описи справ постійного зберігання за 1943-2005
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

183

2.

ф. 213

3.

Теплівська сільська рада Станично -Луганського району Луганської
області
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4.

1 оп., 136 спр., 1994 - 2010 рр.

5.

Опис 1

6.

136 спр., 1994 - 2010 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету сільської ради та рішення з
документами до них; розпорядження сільського голови з основної
діяльності; журнали реєстрації рішень сільської ради; журнали реєстрації
рішень виконавчого комітету сільської ради; журнали реєстрації
розпоряджень голови сільської ради; книга розпоряджень сільського
голови; протоколи засідань постійних комісій сільської ради з
документами до них; списки депутатів сільської ради; річні, квартальні
плани роботи сільської ради та її виконавчого комітету; документи
(склад, плани роботи, протоколи засідань, рішення) постійних комісій
сільської ради; плани роботи депутатів та інформації депутатів сільської
ради про виконання

доручень виборців; документи (рішення,

розпорядження, плани роботи, списки, відомості) про діяльність
Координаційної ради по роботі з молоддю; протоколи загальних зборів
громадян Теплівської сільської ради та документи до них; штатні
розписи;

бюджети; кошториси доходів та видатків; лімітні довідки;

аналізи виконання бюджету; річні звіти про виконання бюджету з
пояснювальними записками до них; річні фінансові звіти; звіти про
нараховані

внески,

перерахування

та

витрати,

пов'язані

із

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності; баланс виконання кошторисів
видатків; особова справа звільненого секретаря Теплівської сільської
ради Шевцової Г.Д.; перероблений опис справ постійного зберігання за
1986 - 2006 роки.
Документи виборчої діяльності
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1998 рік: протоколи зборів виборців про висунення кандидатів на посаду
голови сільської ради та документи (заяви, декларації, списки, довідки,
автобіографії, передвиборчі програми) до них;

протоколи зборів

виборців про висунення кандидатів в депутати сільської ради; протокол
окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів на посаду голови
Теплівської сільської ради; протокол окружної виборчої комісії про
реєстрацію кандидатів в депутати сільської ради; протоколи дільничних
виборчих комісій про результати голосування з виборів сільського
голови та депутатів сільської ради;
200 рік: заяви громадян щодо реєстрації кандидатів на посаду сільського
голови та документи до них; протокол територіальної виборчої комісії
про реєстрацію кандидатів на посаду сільського голови; протокол
територіальної виборчої комісії про результати виборів сільського
голови;

протокол

сільської

виборчої

комісії

всеукраїнського

референдуму про результати підрахунку голосів;
2002 рік: протоколи Теплівської виборчої комісії, протоколи дільничних
виборчих комісій про результати голосування з виборів сільського
голови та депутатів сільської ради
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

184

2.

ф. 214

3.

Розквітненська сільська рада Станично - Луганського району
Луганської області

4.

1 оп., 31 спр., 1994-2003 рр.

5.

Опис 1
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6.

31 спр., 1994-2003 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету та рішення з документами до
них; протоколи сільської, дільничних виборчих комісій про результати
виборів депутатів

сільської

Ради у 1991 році; протоколи засідань

дільничної виборчої комісії

про вивчення громадської думки, про

результати підрахунку голосів з виборів народних депутатів України у
1994 році; протоколи територіальної (окружної) виборчої комісії про
результати виборів голови та депутатів сільської Ради у 1994 році;
протоколи дільничної виборчої комісії про результати

підрахунку

голосів з виборів депутатів сільської Ради у 1994 році; протоколи
дільничної виборчої комісії про результати підрахунку голосів з
повторного

голосування із виборів Президента України, голови

Луганської обласної Ради у 1994 році;

протоколи загальних зборів

громадян селища Розквіт; річні бюджети сільської ради; річні фінансові
звіти; перероблений опис справ постійного зберігання за 1991 – 2003
роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

185

2.

ф. 215

3.

Талівська

сільська рада

Луганської області
4.

1 оп., 120 спр., 1994 - 2012 рр.

5.

Опис 1

6.

120 спр., 1994 - 2012 рр.

Станично - Луганського району
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7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення з документами до них;
протоколи засідань виконавчого комітету сільської ради та рішення з
документами до них; розпорядження сільського голови з основної
діяльності; протоколи постійних комісій з питань агропромислового
комплексу, земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища;
списки депутатів сільської ради; протоколи сходів громадян; журнали
реєстрації рішень сільської ради; журнали реєстрації

рішень

виконавчого комітету; журнали реєстрації розпоряджень з основної
діяльності; книга розпоряджень сільського голови з основної діяльності;
штатні розписи; бюджети сільської ради; баланси виконання бюджету;
лімітні довідки; річні кошториси; річні фінансові звіти; річні звіти про
виконання бюджету з пояснювальними записками до них; звіти про
нараховані

внески,

перерахування

та

витрати,

пов'язані

із

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності;
секретаря

особова справа звільненого

сільської ради Ніпотової І.М.; перероблений опис справ

постійного зберігання за 1991 – 2007 роки.
Документи виборчої діяльності
1998 рік: протоколи окружної виборчої комісії про результати виборів
сільського голови та депутатів сільської ради;
2002 рік: протоколи територіальної виборчої комісії про результати
голосування з виборів сільського голови, депутатів сільської ради

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

186

206

2.

ф. 216

3.

Нижньотеплівська сільська рада Станично - Луганського району
Луганської області

4.

1 оп., 60 спр., 1994 - 2006 рр.

5.

Опис 1

6.

60 спр., 1994 - 2006 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення

до них; протоколи

засідань виконавчого комітету та рішення до них; список депутатів
сільської ради; штатні розписи; інформаційні повідомлення депутатів
сільської ради про виконання доручень виборців; річні звіти про
виконання бюджету; річні бюджети; кошториси доходів та видатків;
протоколи про висування кандидатів на посаду сільського голови та
документи (передвиборчі програми кандидатів, заяви про згоду
балотуватись, декларації) до них; протоколи окружної виборчої комісії
про реєстрацію кандидатів; перероблений опис справ постійного
зберігання за 1990 - 2006 роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

187

2.

ф. Р - 217

3.

Колективне

сільськогосподарське

Попаснянського

управління

підприємство

"Україна"

агропромислового

комплексу

Попаснянського району Луганської області
4.

1 оп., 236 спр., 1943 – 1999 рр.

5.

Опис 1

6.

236 спр., 1943 – 1999 рр.

207

7.

Накази директора з основної діяльності; накази установ вищого рівня;
річні виробниче – фінансові плани; положення про оплату праці; штатні
розписи; річні кошториси; річні плани ветеринарно – профілактичних та
протиепізоотичних заходів та звіти про їх виконання; підсумкові
виробниче – економічні показники діяльності; річні агрономічні звіти;
річні звіти

з кадрових питань; річні бухгалтерські звіти з основної

діяльності; протоколи конференцій, звітно – виборних та загальних
зборів членів профспілкового комітету; протоколи засідань робочого
комітету;

соціалістичні

зобов’язання;

річні

фінансові

звіти

профспілкового комітету; колективні договори
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

188

2.

ф. Р -218

3.

Кінний завод № 87, с. Новоспасівка Біловодського району
Ворошиловградської області

4.

1 оп., 34 спр., 1942 - 1955 рр.

5.

Опис 1

6.

34 спр., 1942 - 1955 рр.

7.

Річні виробниче - фінансові плани; річні фінансові звіти з примітками до
них; плани переходу до встановлених сівозмін;

каталог одиничних

розцінок на загально будівельні роботи щодо будівництва об'єктів
кінного заводу; книга реєстрації посівів на полях сівозмін; протоколи
нарад працівників кінного заводу; річний кошторис; штатний розпис;
норми виробітку на сільськогосподарські роботи для механізаторів
радгоспів конезаводів та інших господарств
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8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

1.

189

2.

ф. 219

3.

Луганська обласна психолого - медико-педагогічна консультація

4.

1 оп., 15 спр., 2017 - 2018 рр.

5.

Опис 1

6.

15 спр., 2017 - 2018 рр.

7.

Статут Луганської обласної психолого - медико - педагогічної
консультації; виписка з Єдиного реєстру; накази завідувача з основної
діяльності; протоколи зборів трудового колективу; порядок розгляду
звернень громадян, їх особистого прийому, затверджений завідувачем
Луганської обласної психолого - медико - педагогічної консультації;
накази з основної діяльності; журнал реєстрації наказів з основної
діяльності; річний звіт з основної діяльності; колективний договір зі
змінами; штатні розписи; річні кошториси з додатками; звіти по коштах
загальнообов'язкового соціального страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням; річна
фінансова звітність з примітками; протоколи засідань експертної комісії;
звіт про роботу експертної комісії; ліквідаційний баланс

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

190

209

2.

ф. 220

3.

Новотошківська селищна рада Попаснянського району Луганської
області

4.

1 оп., 25 спр., 2008-2014 рр.

5.

Опис 1

6.

25 спр., 2008 - 2014 рр.

7.

Бюджет; зміни до бюджету селищної ради; річна фінансова звітність про
виконання місцевого бюджету з примітками до неї; річні статистичні
звіти з основної діяльності (ф.ф. №№ 10-ПІ, 1-П, 11-ОЗ, 2-інф,
2-інвестиції, 1-ПГО, 7-ТНВ, 6-ПВ, 1-АП, 9-ДС, 11-ер, 3-ПВ, 1-ПВ,
1-послуги); кошториси; розписи місцевого бюджету; плани асигнувань

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

191

2.

ф. Р - 221

3.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю
агрофірма «Голубівська» с. Голубівське Попаснянського району
Луганської області

4.

1 оп., 245 спр., 1944 - 2005 рр.

5.

Опис 1

6.

245 спр., 1944 - 2005 рр.

7.

Накази директора з основної діяльності; річні виробничо-фінансові
плани; положення про радгосп; положення про оплату праці; річні плани
ветеринарно-профілактичних

і

протиепізоотичних

заходів;

річні

бухгалтерські звіти з основної діяльності; підсумкові виробничоекономічні показники; аналізи господарської діяльності радгоспу;
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протоколи засідань бюро економічного аналізу; річні агрономічні звіти;
річні ветеринарні звіти; річні звіти ветеринарно-профілактичних і
протиепізоотичних заходів; соціалістичні зобов’язання, звіти про їх
виконання; підсумкові показники виконання соціалістичних зобов’язань;
річні фінансові звіти профспілкового комітету; протоколи конференцій
звітно-виборчих та загальних зборів членів профспілкового комітету;
витяги із рішень робочого комітету; протоколи засідань робочого
комітету; колективні договори
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

1.

192

2.

ф. Р - 222

3.

Машинно - тракторні станції, ремонтно - технічна станція
Новоайдарського району Ворошиловградської області (об'єднаний
фонд)

4.

1 оп., 107 спр., 1943 - 1961 рр.

5.

Опис 1

6.

107 спр., 1943 - 1961 рр.

7.

Річні бухгалтерські звіти; виробничо- фінансові плани; штатні розписи;
кошториси; річні бухгалтерські звіти колгоспів; перероблені описи справ
постійного зберігання за 1943 - 1963 роки

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований
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1.

193

2.

ф. 223

3.

Вільхівська сільська рада Станично

- Луганського району

Луганської області
4.

1 оп., 104 спр., 1994 - 2006 рр.

5.

Опис 1

6.

104 спр., 1994 - 2006 рр.

7.

Протоколи засідань сільської ради та рішення до них; протоколи засідань
виконавчого комітету сільської ради та рішення до них; документи
(склад, плани роботи, протоколи засідань, рішення) постійних комісій
сільської ради; списки депутатів сільської ради двадцять другого та
двадцять третього скликання; накази виборців депутатам, інформація
про виконання наказів виборців; протоколи сходів громадян; річні звіти
про виконання бюджету з пояснювальною запискою; баланс виконання
бюджету; кошториси; лімітні довідки; штатні розписи; річні фінансові
звіти; протоколи засідань адміністративної комісії; річні статистичні
звіти з основної діяльності (ф. №1-ПВ, №3-ПВ, №9-ДС, №6 -ПВ); річні
звіти до фондів соціального страхування; документи (положення, склад,
план роботи, протоколи засідань, рішення, списик) з питань діяльності
Координаційної ради по роботі з молоддю; протокол окружної виборчої
комісії про реєстрацію кандидатів на посаду

сільського голови та

депутатів сільської ради у 1998 році; протоколи окружної виборчої
комісії про результати виборів голови сільської ради, депутатів сільської
ради у 1998 році; перероблений опис справ постійного зберігання за 1990
- 2006 роки фонду №Р-42
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----
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1.

194

2.

ф. 224

3.

Апеляційний суд Луганської області

4.

1 оп., 1 спр., 2018 рр.

5.

Опис 1

6.

1 спр., 2018 рр.

7.

Акт про ліквідацію режимно - секретного органу та додатки до нього з
грифом "Для службового користування"

8.

----

9.

Обмежений доступ до архівного фонду

10.

----

11.

----

1.

195

2.

ф. Р - 225

3.

Радгоспи Новоайдарського району

Ворошиловградської області

(об'єднаний фонд)
4.

1 оп., 7 спр., 1944 - 1961 рр.

5.

Опис 1

6.

7 спр., 1944 - 1961 рр.

7.

Протоколи загальних зборів; протокол засідання інвентаризаційної
комісії; договори із соціалістичного змагання; накази директора з
основної діяльності; колективні договори; перероблені описи справ
постійного зберігання за 1943 - 1963 роки

8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

Оцифрований

213

1.

196

2.

ф. Р - 226

3.

Колгоспи Новоайдарського району Ворошиловградської області
(об'єднаний фонд)

4.

1 оп., 229 спр., 1943 - 1963 рр.

5.

Опис 1

6.

229 спр., 1943 - 1963 рр.

7.

Протоколи засідань правління колгоспів; протоколи загальних зборів
членів колгоспу; річні бухгалтерські звіти; річні плани; виробничо фінансові

плани; кошториси; колгоспні земельно - шнурові книги;

договори соціалістичного змагання; соціалістичні зобов'язання; річні
звіти про стан тваринництва (ф.24); книга обліку майна колгоспу
"Паризька комуна"; книга-головна; документи (акти, довідки, звіти) про
виконання робіт; документи (договори, зобов'язання, плани) з питань
господарської діяльності; листування; книги обліку прибутку та його
розподілу; перероблені описи справ постійного зберігання за 1943 - 1963
роки
8.

----

9.

Відкритий

10.

----

11.

----

