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УКРАЇНА
MIJHCTl�J'CTBO ІОСТИЦІЇ
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРЛНЛІІІІJЯ ІОСТИЦІЇ
46018 м. Тернопіль, oyJ1. Гру111еос1,кого, 8. тсн. 22-62-92

------

-----

ФОНД №___

о пи с №----

справ постійного з�ерігання
за 1994,1995; 1996-200! роки
№№ І Індекс!

:з/п!справи!
І

r

2

'

!

Заголовок справи

з

1
!f

Дати

справи
!
4

ІКількість!Приміт
!пркушів уtка
!справі !
t

5

І 9 9 4 рік

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
ТА МТП
-\- 9ІЗ ІЗ-2

Звіти про перерахування гро
шових сум на соціальне і пен
сійне страхування за І994 рік
І 9 9 5 рік·

ВІДДІЛ НОТАРІАТУ

t 914 09-2

Узагальнення практики посвід
чення договорів купівлі·-про дажу майна під час його при -

ІО

б

- 2 І

2

з

t

4

r

ватизації нотаріусами області за 1992-1995 роки
t9" I5 09-ІІ

5

12

Документи /наказ, положення,
протоколи, рішення, заяви,
висновки та інші/ про роботу кваліфікаційної КОМІСІІ
нотаріату за 1994-1995 роки

49

ВІДДІЛ Б.УХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ТА МТП
19І6 ІЗ-2

,.-\9І7 ІЗ-2

Звіт про фінансові результа
ти та Їх використання за І995
рік /спеціальний рахунок/

20

Звіти про перерахування гро
шових сум на соціальне і пен
сійне страхування за І995 рік

ІЗ

І 9 9 б рік

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СУДОВО! ДІЯЛЬНОСТІ
t9I8 02-6

..,- 9І9 07-!9

Накази з №І-з до №44-з з основНОЇ діяльності управління за 25 січня І99бр.
28 грудня І99бр. 48
1996 рік
Протоколи засідань колег� r
управління та матеріали до
них за 1996 рік

15 січня І99бр.
24 грудня І996р.

86

І

б

-з І

2

920 07-ІВ

t

-t92I 02-8а

f

922 03-2

-, 923 03-5

у

924 03-30

-)- 925 03-30

з

4

'

5

Протоколи нарад управління
та матеріали до них за 1996 22 травня І99бр.
26 грудня І99бр.
рік

61

Плани роботи ;управління на
І996 рік /квартальні/

24

Довідки,доповідні записки
про наслідки комплексних
та цільових перевірок ро
боти районних судів облас
ті за І996 рік /Бучач, За
ліщики-Зборів, Кременець,
Монастириськ-місто Терно
піль, Чортків/

149

Листування з Міністерством
юстиції України і облдерж
адміністрацією про роботу
обласного управління та
районних судів області за ІІ січня І99бр.
І996 рік
24 грудня І99бр.

140

Аналізи судовоЇ практики
і організації роботи з
окремих ділянок судової
діяльності за 1996 рік
Узагальнення статистичних
даних судів та стану облі
кова-статистичної роботи
судів області за 1996 рік

20

8

f

б

- 4 -

І

2

926 03-28

�

І

і

+

927 03-26

928 ОЗ-І7

929 03-20

....\-930 03-18

з

4

f

5

Збірник статистичних даних
про роботу судів України
за !996 рік /є дані по Тер
нопільській області/

І?

Бюлетень статистичних да
них про роботу судів об
ласті за 1996 рік /по об
ласті,в розрізі районів/

І4

Статистичні звіти про ро
боту судів області по роз
гляду кримінальних справ
/ф.І/ за І996 рік /є зве
дений/

19

Статистичні звіти судів
області про розгляд справ
про адміністративні право
порушення та осіб, які
притягнуті до адміністра
тивної відповідальності
/ф.І-АІV за І996 рік /є
зведений/

Зб

Статистичні звіти про ро
боту судів області по роз
гляду цивільних справ /Ф.2/
за 1996 рік /є зведений/

19

І

б

- 5 -

1

!

2

93І 03-19
,,.\-

� 932 03-24

- 933 03-21

-1'""

934 03-22

'\-935 03-23

3

4

5 f

Статистичні звіти про роботу судів області по ви
конанню рішень і вироків
/ф.4/ за 1996 рік /є зве
дений/

І9

Зведені статистичні звіти
про роботу судів області
по розгляду кримінальних
справ /ф.ІО, ІО-а, II,Il-a,
12/ за 1996 рік

26

Статистичні звіти про зас
тосування до неповнолітніх
примусових заходів виховно
го характеру /ф.12-а/ за
!996 рік /є зведений/

19

Статистичні звіти про суди
мість за порушення антиал
когольного законодавства та
направлення до ЛТП /ф.Іб/суд/
за 1996 рік /є зведений/

І9

Статистичні звіти про робо
ту обласного суду по розг
ляду справ /ф.1,І-б,2,4,б,
?,8,9/ за 1996 рік

ІЗ

б

- б І !

2

з

4

5

936 03-27 Дані про роботу судів облас
ті по застосуванню Указу
+
Президента України "Про ам
ністію у зв"язку з десятою
річницею Чорнобильської ка
тострофи" від 16 квітня
1996 року

19

�\ 937 03-27 Дані про роботу судів облас
ті по застосуванню Указу
Президента України "Про ам
ністію з нагоди п"ятої річ
ниці незалежності України"
від 27 червня 1996 року

20

ВІЛПІЛ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ
І ПРАВОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
НАСЕЛЕННЯ

+ 938 05-І

-t 939 05-2 t
05-4

Доповідна записка в Мініс
терство юстиції України про
виконану координаційно-мето
дичну роботу з правової ос
віти та виконання постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 травня !995 року №366
"Про Програму правової осві
ти населення України" в уп
равлінні юстиції за !996 рік
Документи /протоколи засідань t
плани роботи,довідки переві-

9

б

- ? І !

2

940 Об-І

- 941 06-3

+

942 08-2

+ 943 08-5

з

5

4

рок/ про роботу обласної
координаційно-методичної
ради з правової освіти за
1996 рік

80

Інформація в Міністерство
юстиції України про діяль
ність управління юстиції
по сприянню органам вико
навчої влади,підприємствам,
установам,організаціям у
вдосконаленні правової ро
боти за 1996 рік

б

Довідки про результати пе
ревірок стану правової ро
боти на підприємствах, в
установах і організаціях
області за 1996 рік

??

Доповідна записка та інфор
мації про дотримання Закону
України ''Про об"єднання гро
мадян" та Положення про по
рядок легалізації об"єднань
громадян районними державни
ми адміністраціями області
за 1996 рік
Довідки про результати пе
ревірок дотримання статутних
положень в діяльності об"єд
нань громадян, благодійних

8

f

б

- 8 -

І t

2

944 08-7

4 945 08-2

з

4

5

організацій та інших громад
ських формувань області за
1996 рік

84

Статистичний звіт про полі
тичні партії та громадські
організації /ф.І-ПГО/, а
також їх списки за І996рік

19

Листування з Міністерством
юстицr1 України з питань
легалізації об"єднань громадян та реєстрації різних
громадських формувань області за 1996 рік

ЗО липня І99бр.
29 листопада
І99бр.

7

ВІДДІЛ НОТАРІАТУ
� 946

--+- 947 09-І

Накази № 54/б і № ЗІ-к Мі
ністерства юстиції України
та обласного управління про
заснування державного нотаріального архіву області 21 лютого І99бр.
ІЗ березня І99бр.
за 1996 рік
Довідка про результати пе
ревірки роботи приватних
нотаріусів області та ста
ну керівництва і контролю
за їх діяльністю з боку
управління юстиції,прове-

З

!

б

- 9 -

І

2

,948 09-І

з

4

!

5

деної начальником відцілу
нотаріату управління юсти
ції в Чернівецькій області
від 28-30 листопада І99б
року

5

Довідки,доповідні записки
про наслідки комплексних
та цільових перевірок ро
боти державних нотаріаль
них контор та приватних
нотаріусів області за І99б
рік

55

� 949 09-2а Зведений статистичний звіт
про роботу державних та
приватних нотаріусів облас
ті /ф.І-нотаріат/ за І996
рік
-t 950 09-2а Статистичні звіти про ро
боту державних та приват
них нотаріусів області
/ф.І-нотаріат/ за 1996 рік
·-\ 951 09-ІІ Документи /протоколи,рі
шення,за.яви,висновки та
інші/ про роботу кваліфі
каційної комісії нотаріа
ту за І996 рік

35

ІІ9

62

І

б

І

'

- ІО І !

2

з

4

5

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСШОГО ОБЛІКУ
ТА МТП
952 ІЗ-04 Штатні розписи обласного
-+
управління юстиції,судів
та державних нотаріальних
контор області на 1996 рік
�\ 953 ІЗ-4

-� 954 ІЗ-2

+ 955 ІЗ-2

�956 ІЗ-2

46

Кошториси доходів і видат
ків обласного управління
юстиції,нотаріальних кон
тор та судів області на
1996 рік

з

Зведені баланси з основ
ної діяльності судів,уп
равління юстиції та нота
ріальних контор області
за 1996 рік

38

Звіт про фінансові резуль
тати та їх використання за
І996 рік /спеціальний раху
нок/

20

Звіти про перерахування
грошових сум на соціаль
не і пенсійне страхуван
ня за І996 рік

ІО

б

- ІІ І

2

957 ІЗ-2
�

з

!

4

Зведені статистичні звіти
з праці, про використання
робочого часу, про авто транспорт та інші /ф.І-ПВ,
3-ПВ, І-тр/шос/, 2-інф.,
3-інф.,7-тнв/ за 1996 рік

5

І2

ВІДДІЛ КАДРІВ
� 958

07-4

� 959 07-9

Довідка про наслідки пе
ревірки стану роботи з
кадрами в Підволочисько
му районному суді за !996
рік
Статистичні звіти про
склад та рух кадрів
/ф.І-кю,б-ПВ,9-ДС/ за
!996 рік

2

І4

І 9 9 7 рік

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СУДОВО! ДІЯЛЬНОСТІ
� 960

02-6

Накази з №
з основної
управління

І-з до № 53-з
діяльності
З січня І997р.
за 199'7 рік
ЗО грудня I9Wp.

-\"96! 07-19 Протоколи засідань коле
гії управління та мате - 15 січня І99?р.
ріали до них за 1997 рік ІІ грудня I9Wp.

56

ВІ

!

б

- 12 І

2

з

4

962 О?-І8 Протоколи нарад управління
А
та матеріали до них за І997 20 лютого 1997р.
рік
lI грудня І99?р.
r�963 02-8а Плани роботи управління
на І99'7 рік /квартальні/
-t 964 03-2

-\-- 965 03-5

+

5

40

2?

Довідки,доповідні записки
про наслідки комплексних
та цільових перевірок ро
боти районних судів облас
ті за 199? рік /Бережа.ни
Шумськ/

Іб4

Листування з Міністерством
юстиції України і облдерж
адміністрацією про роботу
обласного управління та районних судів області за
9 січня І99?р.
199'7 рік
ЗО грудня 1997р.

172

966 03-30 Аналізи та узагальнення
судової практики і орга
нізації роботи з окремих
ділянок судової діяльнос
ті за І99? рік

\ 96?

!

03-30 Узагальнення статистичних
даних судів та стану облі
кова-статистичної роботи
судів області за І997 рік

41

8

І

б

- ІЗ І

2

з

4

!

5

968 03-26 Бюлетень статистичних даних
про роботу судів області за
-\І997 рік /по області і в
розрізі районів/

26

--t969 03-І? Статистичні звіти про робо
ту судів області по розгля
ду кримінальних справ /ф.І/
за !99? рік /є зведений/

19

� 9?0 03-20 Статистичні звіти судів
області про розгляд справ
про адміністративні право
порушення та осіб,які при
тягнуті до адміністративної відповідальності /ф.І- АП/
за І997 рік /є зведений/

З?

� 9?І 03-25 Статистичні звіти про робо
ту судів області по розгля
ду справ на виконання Зако
ну України "Про боротьбу з
корупцією" /ф.І-К/ за 1997
рік /є зведений/

І9

� 972 03-18 Статистичні звіти про робо
ту судів області по розгля
ду цивільних справ /ф.2/ за
І99? рік /є зведений/

19

f

б

- 14 І t

2

з

973 03-19 Статистичні звіти про робо
-+
ту судів області по виконан
ню рішень і вироків /ф.4/
за І99? рік /є зведений/

5

4

І9

�974 03-24 Зведені статистичні звіти
про роботу судів області
по розгляду кримінальних
справ /ф.ІО,ІО-а,ІІ,ІІ-а,
12/ за 1997 рік

27

-\- 975 03-2! Статистичні звіти про зас
тосування до неповнолітніх
примусових заходів виховно
го характеру /ф.І2-а/ за
1997 рік /є зведений/

І9

т

976 03-22 Статистичні звіти про су
димість за порушення анти
алкогольного законодавства
та направлення до ЛТП
/ф.Іб/суд/ за !99? рік /є
зведений/

-\- 97? 03-23 Статистичні звіти про ро
боту обласного суду по
розгляду справ /ф.І, І-6,
2, 4, б, 7, 8, 9/ за І99?
рік

19

ІЗ

!

б

- І5 І !

2

з

9?8 03-27 Дані про роботу судів області по застосуванню За
Т
кону України "Про амніс
тію з нагоди першої річ
ниці Конституції України"
від 26 червня І99? року
/набрав чинності І5 лип
ня !997 року/

4

!

5

20

ВІ11Л.ІЛ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ
І ПРАВОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
НАСЕЛЕННЯ
і 979 05-І

Доповідна записка в Мініс
терство юстиції України
про виконану координаційна
методичну роботу з правової
освіти та виконання поста
нови Кабінету Міністрів
України від 25 травня !995
року №366 "Про Програму
правової освіти населення
України" в управлінні юсти
ції за 1997 рік

� 980 05-2, Документи /протоколи засі
05-4
дань,плани роботи,довідки
перевірок/ про роботу об
ласної координаційна-мето
дичної ради з правової ос
віти за 199? рік

7

72

!

б

- Іб І

2

98І Об-І
+

,\- 982 06-3

-\- 983 08-2

+ 984 08-5

з

4

!

5

Інформація в Міністерство
юстиціЇ УкраЇни про діяль
ність управління юстиції
по сприянню органам вико
навчої влади,підприємствам,
установам,організаціям у
вдосконаленні правової ро
боти за І99? рік

5

Довідки про результати пе
ревірок стану правового
забезпечення підприємств,
установ і організацій об
ласті за І99'7 рік

?4

Інформації про стан лега
лізаціЇ об"єднань грома дян,реєстрацію різних
громадських формувань об
ласті обласним управлінням
юстиції за 1997 рік

?

Довідки про результати пе
ревірок дотримання статут
них положень в діяльності
об"єднань громадян,благо
дійних організацій та ін
ших громадських формувань
області за І99'7 рік

ІІЗ

!

б

- І? І
985
.l

2

08-2

з

4

Листування з Міністерством
юстиції України з питань
легалізації об"єднань гро
мадян та реєстрації різних
громадських формувань об 20 лютого І99?р.
ласті за І99'7 рік
І9 грудня І99'7р.

!

5

69

ВІДДІЛ НОТАРІАТУ

t

t

Протокол обласної конфе
ренції нотаріусів облас
ті від 2І липня !997 ро
ку

986

987

09-2

J 988 09-2

;;- 989 09-І

б

Узагальнення нотаріальної
практики посвідчення дога.застави
вор1в
державними нотар1усами області за 9 місяців
І997 року

7

Узагальнення роботи кваліфі
каційної комісії нотаріату
при обласному управлінні
юстиції за І996-І997 роки
Довідки,доповідні записки
про наслідки комплексних
та цільових перевірок ро
боти державних нотаріаль
них контор та приватних
нотаріусів області за І997
рік

2

?І

!

б

- IS І
990

+

2

з

4

09-2а Зведений статистичний звіт
про роботу державних та при
ватних нотаріусів області
/ф.І-нотаріат/ за I9W рік

+ 99І 09-2а Статистичні звіти

робо
ту державних та приватних
нотаріусів області /ф.1-но
таріат/ за 199? рік

+

5

ЗІ

про

І2І

992 09-ІІ Документи /протоколи,рішен

ня,заяви,висновки та інші/
про роботу кваліфікаційної
комісії нотаріату за І99?
рік

І50

ВІlШІЛ ВУХГ.АЛТЕРСШОГО
. ·оБЛІКУ ТА МТП
993

ІЗ-04 Штатні розписи обласного
управління юстиції,судів
та державних нотаріальних
контор області на 199?
рік

-\- 994 ІЗ-4

Кошториси доходів і видат
ків обласного управління
юстиції,нотаріальних кон
тор та судів області на
І99? рік

І8

34

!

б

- 19 -

І J

2

995 ІЗ-2

+

+-

996

ІЗ-2

-\.. 99? ІЗ-2

� 998 ІЗ-2

з

4

5

Зведені баланси з основної
діяльності судів,управлін
ня юстиції та нотаріальних
контор області за І997 рік

54

Звіт про фінансові результати та їх використання за
1997 рік /спеціальний рахунок/

І2

Звіти про перерахування
грошових сум на обов"яз
кове соціальне і пенсій
не страхування,страхуван
ня на випадок безробіття
та інші за І997 рік

ІЗ

Зведені статистичні звіти
з праці,про використання
робочого часу,про автотран
спорт та інші /ф.І-ПВ,3-ПВ,
І-тр/авто/,?тнв/ за 1997
рік

І2

ВІДДІЛ КАдРІВ
•

+ 999 О?-4

Довідки про наслідки перевірок стану роботи з кад
рами в Бучацькому та Гуся
тинському районних судах
за 1997 рік

4

f б

- 20 І

!

2

з

4

!ООО 07-9 Статистичні звіти про склад
-\
та рух кадрів /ф.І-кю t б-ПВ t
9-ДС/ за !997 рік

5

f

28

І 9 9 8 рік

КАНЦЕЛЯРІЯ
-..\-- ІООІ 02-6 Накази з �І-з до 1Р62-з з
основної діяльності управ- 5 січня І998р.
29 грудня І998р.
ління за 1998 рік
J 1002 07-19 Протоколи засідань коле
гії управління та мате ріали до них за 1998 рік

І48

І5 січня І998р.
І5 грудня І998р.

2ЗІ

� ІООЗ 07-18 Протоколи нарад управлін
ня та матеріали до них за 29 січня І998р.
1998 рік
21 грудня 1998р.

82

-\- 1004 02-8а Плани роботи управління
на 1998 рік /квартальні/

23

ВІДЦІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СУДОВО! ДІЯЛЬНОСТІ
� !005 03-ІЗ Заходи обласного управ
ління щодо поліпшення
роботи органів юстиції
та судів області на
1998 рік

з

f

б

- 2І І

2

1006 03-2

1

А-·ІОО? 03-5

з

!

4

5

Довідки,доповідні записки
про наслідки комплексних
та цільових перевірок ро
боти районних судів облас
ті за !998 рік /Бережани
Шумсьи/

І93

Листування з Міністерством
юстиції України про роботу
обласного управління та раб січня І998р.
йонних судів області за
1998 рік
ЗО грудня І998р.

І5І

4- !008 03-30 Аналізи та узагальнення су
дової практики і організа
ції роботи з окремих діля
нок судової діяльності за
1998 рік

85

- 1009 03-30 Аналізи стану облікова-ста
тистичної роботи судів об
ласті за І998 рік

12

� ІОІО 03-28 Збірник статистичних даних
про роботу судів України
за 1998 рік /є данt по Тер
нопільській області/

Іб

-\°ІОІІ 03-26 Бюлетень статистичних да
них про роботу судів облас
ті за І998 рік /по області
і в розрізі районів/

26

! б

- 22 І

2

з

4

'

5

ІОІ2 ОЗ-І7 Статистичні звіти про робо
ту судів області по розгля
ду кримінальних справ /ф.І/
за 1998 рік /є зведений/

І9

..\ІОІЗ 03-20 Статистичні звіти судів
області про розгляд справ
про адміністративні право
порушення та осіб,які при
тягнуті до адміністратив
відповідальності
ноЇ
/ф.І-АП/ за І998 рік /є
зведений/

Зб

� ІОІ4 03-25 Статистичні звіти про робо
ту судів області по розгля
ду справ на виконання Зако
ну України "Про боротьбу з
корупцією" /ф.І-К/ за 1998
рік /є зведений/

19

-+ ІОІ5 03-IS Статистичні звіти про робо
ту судів області по розгля
щ цивільних справ /ф.2,2-Б/
за 1998 рік /є зведені/

38

-,--ІОІб ОЗ-І9 Статистичні звіти про робо
ту судів області по виконан
ню рішень і вироків /ф.4/
за 1998 рік /є зведений/

19

*

!

б

- 23 І

з

2

4

5

ІОІ7 03-24 Зведені статистичні звіти
про роботу судів області
..li
по розгляду кримінальних
справ /ф.ІО, ІО-а, ІІ,ІІ-а,
І2/ за І998 рік
-\-'ІОІ8 03-21

Статистичні звіти про зас
тосування до неповнолітніх
примусових заходів виховно
го характеру /ф.І2-а/ за
1998 рік /є зведений/

!9

� ІОІ9 03-22 Статистичні звіти про су
димість за порушення анти
алкогольного законодавства
та направлення до ЛТП
/ф.Іб/суд/ за І998 рік /є
зведений/

І9

1ІО20 03-40 Статистичні звіти судів
області на виконання За
конів України "Про держав
ний захист працівників су
ду і правоохоронних органі в" та • про забезпечення
безпеки осіб,які беруть
участь у кримінальному
судочинстві" в процесі про
вадження справ судами /ф.І?/
за І998 рік /є зведений/

18

1

І

б

- 24 -

І

з

2

4

'

!

5

ІО2І 03-23 Статистичні звіти про робо
4ту обласного суд;у по розгля
ду справ /ф.І, І-б, 2, 4, б,
?, 8, 9, І?/ за І998 рік

І4

t-I022 03-2? Дані про роботу судів облас
ті по застосуванню Закону
України "Про амністію" від
24 липня І998 ро1<у / наб-рав
чинності ІЗ серпня І998 ро
ку/

2І

ВІJШІЛ дЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАUІЇ
НО'FМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІЕ
ОБ"ЄШfАНЬ ГРО�І ПРАВОВО!
rовотrл І ПР.АБОВОІ ОСВІТИ ТА
ІН�РМАЦІ І

.l,.-1023 05-І

НАСFJІЕННЯ

Доповідна записка в Мініс
терство юстиції України про
виконану координаційна-мето
дичну роботу з правової осві
ти та виконання постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 травня !995 року №366
"Про Програму правової осві
ти населення України" в
управлінні юстиції за І998
рік

..\- І024 05-2, Документи /протоколІ{засідань,
05-4 плани роботи,довідки переві
рок/ про роботу обласної
координаційна-методичної ра-

б

б

- 25 -

І t

2

ІО25 Об-І

, -І

� 1026 06-3

+- І027 08-2

+ 1028

08-5

з

4

5

ди з правової освіти за 1998
рік

69

Інформації в Міністерство
юстиції України про діяль
ність управління юстиції
по сприянню органам вико
навчої влади,підприємствам,
установам,організаціям у
вдосконаленні правової ро
боти за І998 рі:к

ІІ

Довідки про результати пе
ревірок стану правового за
безпечення підприємств t уста
нов і організацій області за
І998 рік

104

Аналіз стану ле галізації
об"єднань громадян,реєст
рації благодійних органі
зацій та інших громадських
формувань області обласним
управлінням юстиції за І998
рік

ІІ

Довідки про результати пе
ревірок дотримання статут
них положень в діяльності
об"єднань грома,цян,благо
дійних організацій та ін
ших громадських формувань
області за 1998 рік

82

!

б

- 26 І

з

2

1029 08-?

·+

+ІОЗО 08-2

4

Статистичний звіт про полі
тичні партії та громадські
організації /ф.І-ПГО/ за
1998 рік
Листування з Міністерством
юстиції України з питань
легалізації об"єднань гро
мадян,реєстрації благодійних організацій та інших
б січня І998р.
громадських формувань облас- 20 листопада
І998р.
ті за !998 рік

!

5

І

28

А

ВІДДІЛ НОТРІАТУ
�ІОЗІ 09-І

•t 1032

Довідки,доповідні записки
про наслідки комплексних
та цільових перевірок ро
боти державних нотаріаль
них контор та приватних
нотаріусів області за 1998
рік

09-2а Зведений статистичний звіт
про роботу державних та при
ватних нотаріусів області
/ф.І-нотаріат/ за 1998 рік

-+ІОЗЗ 09-2а Статистичні звіти про робо
ту державних та приватних
нотаріусів області /ф.І-но
таріат за 1998 рік

81

ЗІ

43

б

- Z7 -

І

2

з

1034 09-ІІ Документи /протоколи,рішен
+
ня,заяви,висновки та інші/
про роботу кваліфікаційної
комісії нотаріату за 1998
рік

4

5

89

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕКllіОГО
ОБЛІКУ ТА МТП
� 1035 ІЗ-04 Штатні розписи обласного
управління юстиції,судів
та державних нотаріальних
контор області на 1998
рік
t-ІОЗб 13-4

\ 1037 ІЗ-2

т 1038

ІЗ-2

Кошториси доходів і видат
ків обласного управління
юстиції,нотаріальних кон
тор та судів області на
І998 рік

34

Зб

Зведені баланси з основної
діяльності судів,управлін
ня юстиції та нотаріальних
контор області за 1998 рік

52

Звіт про фінансові резуль
тати та їх використання за
1998 рік /спеціальний раху
нок/

І?

б

- 28 -

І

!

2

1039 ІЗ-2
t

-\" 1040 ІЗ-2

!

з

!

4

І

5

Звіти про перерахування
грошових сум на обов"яз
кове соціальне і пенсій
не страхування,страхуван
ня на випадок безробіття
та інші за І998 рік

20

Зведені статистичні звіти
з праці,про використання
робочого часу, про авто
транспорт та інші /ф.І-ПВ,
3-ПВ,І-тр,2-тр,2-інф.,4-нт,
4-МТП/ за І998 рік

І?

ВІДДІЛ КДДРІВ
-l. ІО4І 07-4

t 1042

07-9

Довідки про наслідки пере
вірок стану роботи з кад
рами в Ланівецькому та Під
гаєцькому районних судах
за І998 рік

2

Статистичні звіти про склад
та рух кадрів /ф.І-кю,б-ПВ,
9-ДС/ за 1998 рік

ЗІ

І 9 9 9 рік
КАНЦЕЛЯР ІЯ
--\-1043 02-б

Накази з �І-з до №24-з з
основної діяльності управ- 22 лют ого l999p.
ління за 1999 рік
29 грудня І999р.

8?

І б

- 29 -

І

J

2

з

4

І

5

1044 О?-19 Протоколи засідань колегії
управління та матеріали до 29 січня І999р.
-\29 ГРУдНЯ І999р.
них за І999 рік

98

r 1045 О?-18 Протоколи нарад управління
та матеріали до них за
22 січня І999р.
24 грудня І999р.
!999 рік

80

1046 02-8а Плани роботи управління на
1999 рік /квартальн1/

26

ВІДДІЛ ОРГАНІЗ4fІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СУДОВОІ ІЯЛНІОСТІ

�104? 03-ІЗ Заходи обласного управлін
ня щодо поліпшення роботи
органів юстиц11 та судів
області на І999 рік

8

Довідки,доповідні записки
про наслідки комплексних
та цільових перевірок ро
боти районних судів облас
ті за 1999 рік /Вережани
Збараж,Козова-Монастириськ,
Теребовля-Шумськ/

ІІ2

-t 1048 03-2

-, 1049 03-5

Листування з Міністерством
юстиції України про роботу
обласного управління,район-

б

- зо 1 t

2

з

4

них судів та відцілів дер
5 січня І999р.
жавної виконавчої сл�,жби
області за 1999 рік.Том 1 ? липня l999p.
-\ 1050 03-5

Листування з Міністерством
юстиції України про роботу
обласного управлtння,район
них судів та відділів дер
жавно Ї виrtонавчої служби
області за 1999 рік. Том 2 9 липня І999р.
ЗО грудня І999р.
/останній/

--у- 1051 03-30 Аналізи та узагальнення су
дової практики і організа ції роботи з окремих діля нок судової діяльності за
1999 pilt
�- 1052 03-30 Аналізи статистичних даних
судів та стану обліково-ста
тистичної роботи судів облас
ті за 1999 рік

t

!

f

5

98

106

45

19

1053 03-28 Збірник статистичних даних
про роботу судів України
за 1999 рік /є дані по Тер
нопільській області/

28

+1054 03-26 Бюлетень статистичних даних
про роботу судів області за
1999 рік /по області і в роз
різі районів/

39

б

- ЗІ І !

2

t

з

ІО55 03�17 Статистичні звіти про робо
ту судів області по розгля
ду кримінальних справ /ф.І/
за 1999 рік /є зведений/

4

r

5

t

+ ІО56

-t-- ІО57

-\-ІО58

03-20

Статистичні звіти судів
області про розгляд справ
про адміністративні право
порушення та осіб,які при
тягнуті до адміністративної відповідальності /ф.І-АП/
за 1999 рік /є зведений/

І9

37

03-25 Статистичні звіти про робо
ту судів області по розгля
ду справ на виконання Зако
ну України ''Про боротьбу з
н:орупцією" /ф.І-К/ за 1999
рік /є зведений/

19

03-І8 Статистичні звіти про робо
ту судів області по розгля
ду цивільних справ /ф.2,2-П/
за 1999 рік /є зведені/

38

�\ІО59 03-19 Статистичні звіти судів
області щодо звернення до
виконання рішень судів в
частині майнових стягнень
/ф.4-А/ за 1999 рік /є зве
дений/

19

І

б

- 32 -

І

І

2

з

4

'

5

ІОбО 03-24 Зведені статистичні звіти
про роботу судів області
+
по розглядУ кримінальних
справ /ф.ІО,ІОа,ІІ,ІІ-а,
І2/ за 1999 рік

27

1 ІОбІ 03-21 Статистичні звіти про зас
тосування до неповнолітніх
примусових заходів виховно
го характеру /ф.12-а/ за
1999 рік /є зведений/

19

t 1062 03-22 Статистичні звіти про су
димість за порушення анти
алкогольного законодавства
та направлення до ЛТП /ф.
Іб/суд/ за І999 рік /є зве
дений/

19

+ІОбЗ 03-40 Статистичні звіти судів
області на виконання Зако
нів УкраЇни "Про державний
захист працівників суду і
правоохоронних органів" та
"Про забезпечення безпеки
осіб,які беруть участь у
кримінальному судочинстві"
в процесі провадження справ
судами /ф.!7/ за І999 рік
Іє зведений/

І8

І

б

- 33 -

І !

2

3

!064 03-23 Статистичні звіти про робо
+
ту обласного суду по розгля
ду справ /ф.І,І-б,2,4,б,?,
8,9,l?/ за І999 рік
-t 1065

03-2? Дані про роботу судів облас
ті по застосуванню Закону
України "Про амністію" від
Іб липня 1999 року /набрав
чинності lI серпня 1999 ро
ку/

4

5

14

21

ВІДЦІЛ �ОЇ ВИКОНАВЧОЇ

� І бб 04-ІІ Аналізи та узагальнення окре
О
мих ділянок роботи районних
відділів державної виконавчої
служби області за 1999 рік

21

і 1067 04-10 Довідки,доповідні записки
про наслідки комплексних
та цільових перевірок ро
боти районних відділів дер
жавної виконавчої служби
області за 1999 рік /Борщів,
Гусятин-Збараж,Козова,Креме
нець,Монастириськ,Підволо
ЧИСЬІ(, Шумськ/

52

+1068

Статистичні звіти про робо
ту органів державної вико
навчої служби області /ф.4/
за 1999 рік /є зведений/

2І

І

б

- 34 -

І !

2

з

4

І

5

ВІЛЛІЛ ЛЕЯКАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
НО'FМАТИВНО-ПРАВОВИХ .АRТІВ
ОБ"ЄШіАНЬ ГFОММ6,Н ПРАВОВО!
РОБОТИ І ПРАВОВОІ ОСВІТИ ТА
ІН!ЮН�АЦІ І НАСFJІЕВНЯ
-tI069 05-І

tIO?O

05-2,
05-4

+- ІО?І Об-І

Доповідна записка в Мініс
терство юстиції України про
виконану координаційна-мето
дичну роботу з правової осві
ти та виконання постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 травня І995 року №366
"Про Програму правової осві
ти населення України" в управ
лінні юстиції за 1999 рік
Документи /протоколи засідань,
плани роботи,довідки перевірок/
про роботу обласної координа
ційна-методичної ради з право
вої освіти за 1999 рік
Інформації в Міністерство
юстиції України про діяль
ність управління юстиції
по сприянню органам вико
навчої влади,підприємствам,
установам,організаціям у
вдосконаленні правової ро
боти за !999 рік

б

?О

б

б

- 35 І !

2

І0?2 06-3

+

t" ІО?З 08-2

,+- 10?4

--т-1075

f ІО?б

08-5

08-?

08-9

з

4

f

б

5

Довідки про результати пе
ревірок стану правового за
безпечення підприємств,уста
нов і організацій області за
1999 рік

56

Аналіз стану легалізац11
об"єднань грома,цян 9 реєст
рації благодійних органі
зацій та інших грома,цсь ких формувань області об
ласним та районними управ
ліннями юстиції за І999
рік

2І

Довідки про результати пе
ревіро к дотримання статут
них положень в діяльності
об"єднань грома,цян 9 благо
дійних організацій та ін
ших громадських формувань
області за 1999 рік
Статистичний звіт про по
літичні партії та громадсь
кі організації /ф.І-ПГО/ за
1999 рік
Інформації благодійних
організацій області про
виконання заходів щодо
привернення уваги укра-

52

2

- Зб І

2

з

t

4

їнського суспільства до
проблем соціально незахи
щених людей у зв"язку з
Міжнародним роком громадян
похилого віку за 1999 рік
�10?? 08-2

Листування з Міністерством
юстиціЇ України з питань
легалізації об"єднань гро
мадян,реєстрації благодій
них організацій та інших
громадських формувань об б січня І999р.
ЗО грудня І999р.
ласті за І999 рік

!

5

22

8І

ВІДДІЛ НОТАРІАТУ
+ІО?8 09-2

+І079 09-І

Узагальнення практики пос
відчення нотаріусами дого
ворів застави за участю
майнового поручителя за
І999 рік

5

Довідка про наслідки пере
вірки утворення та органі
зації роботи Державного но
таріального архіву області,
проведеної представниками
Департаменту нотаріату та
ліцензування юридичної
практики Міністерства юсти
ції України від 24 березня
І999 року і матеріали до
неї

ІЗ

б

- 37 -

І

2

1080 09-І

t

J

з
Довідки,доповідні записки
про наслідки комплексних
та цільових перевірок ро
боти державних нотаріаль
них контор та приватних
нотаріусів області за 1999
рік

4

5

71

,-, 1081 09-2а Зведений статистичний звіт
про роботу державних та
приватних нотаріусів облас
ті /ф.І-нотаріат/ за 1999
рік

43

� 1082 09-2а Статистичні звіти про робо
ту державних та приватних
нотаріусів області /ф.І-но
таріат/ за 1999 рік

89

\-' 1083 09-11 Документи /протоколи,рішен
ня,заяви,висновки та інші/
про роботу кваліфікаційної
комісії нотаріату за 1999
рік

49

ВІдПІЛ БУХГАЛТЕ.КЬКОГО
�oon�
А-"!084 ІЗ-04 Штатні розписи обласного
управління юстиції,орга
нів юстиції,судів та дер
жавних нотаріальних контор області на 1999 рік

49

І

б

- 38 І

2

. 1085 13-4
k

--\- 1086 13-2

Т-1087 13-2

-rI088 ІЗ-2

+ 1089 13-2

з

4

5

Кошториси доходів і видат
ків органів юстиції та су
дів області на 1999 рік

ЗІ

Зведені баланси з основної
діяльності судів та органів
юстиції області за 1999 рік

47

Звіт про використання кош
тів неприбуткових організа
цій та статистичний звіт
про суми отримання пільг по
оподаткуванню /ф.І-ПП/ за
І999 рік /спеціальний раху
нок/

з

Звіти про перерахування гро
шових сум на обов"язкове со
ціальне і пенсійне страхуван
ня,страхування на випадок без
робіття та інші за 1999 рік

Іб

Зведені статистичні звіти з
праці,про використання робо
чого часу,про автотранспорт
та інші /ф.І-ПВ,3-ПВ,l-тр,
2-тр,2-інф.,4-МТП/ за 1999
рік

І8

J б

- 39 І

2

з

4

!

5

ВІДДІЛ КАдРІВ

t ІО90

1�

07-06 Протоколи з }Н до №25 за
сідань конку-рсної комісії
із заміщення вакантних по
9 березня І999р.
сад державних службовців
ЗІ серпня І999р.
за 1999 рік

ІО9І 07-4

+ІО92 07-9

Довідка про наслідки пере
вірки стану роботи з кад
рами в Підволочиському ра
йонному суді за І999 рік
Статистичні звіти про склад
та рух кадрів /Ф о І-кю,б-ПВ,
9-ДС/ за І999 рік

ІІ?

2

23

2 О О О рік
КАНЦЕЛЯРІЯ
-\-- ІО93

Укази Президента України
від ковтня 1997 року
�7 та від 4 жовтня
№ІІ�
2000 року № ІІІО/2000
"Про відзначення державни
ми нагородами України юрис
тів"

4

б

- 40 1

2

4

Наказ № 36/5 Міністерства
юстиції України та Положен
ня про обласне, районні і
міське управління юстиції
від 30 серпня 2000 року

1094

+

-\- ІО95

� 1096

з

ІІ

Накази Міністерства юстиції
України від 8 лютого І999
року № ІО/5 та від ЗО листо
пада 2000 року № 997/7 "Про
затвердження Положення та
складу Тернопільського Регі
онального відділення Націо
нального бюро у справах дот
римання Конвенції про захист
прав та основних свобод люди
ни".
ОІ-7

!

5

5

Накази з № І-з до № 42-з з
основної діяльності управлін- 24 січня 2000р.
29 грудня 2000р. ІІЗ
ня за 2000 рік

.,-ІО97 07-22 Протоколи засідань колегії
управління та матеріали до
них за 2000 рік

27 січня 2000р.
І4 ГРУдНЯ 2000р.

І5І

+ІО98 07-21 Протоколи нарад управління ІБ лютого 2000р.
та матеріали до них за 2000 2о листопада
рік
2000р.

47

--\-1099 ОІ-9

Плани роботи управління на
2000 рік /квартальні/

29

б

- 4І І

2

з

4

ІІОО ОІ-ІІ Заходи обласного управління
�
щодо поліпшення роботи орга
нів юстиції та судів облас
ті на 2000 рік

_J.

ІІОІ ОІ-6

+- ІІО2

Листування з Міністерством
юстиці Ї України про робо•rу
обласного управління юсти
ції та підвідомчих уста.нов 5 січня 2000р.
за 2000 рік
29 грудня 2000р.
Документи /постанови,на.ка
зи/ про ліквідацію Третьої
Тернопільської державної
нотаріальної контори,ство
рення районних управлінь
юстиції і відділів держав
ної виконавчої служби,пере
підпорядкування районних і
міського відділів реєстра
ції актів громадського ста
ну та зміну назви обласно
го управління за 1998-2000
рік

!

5

І5

138

35

ВІДДІЛ ОРГАНІ31jіІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СУДОВО! ІЯЛЬНОСІ'І
,-\-ІІОЗ 02-І

Аналізи та узагальнення су
дової практики і організації
роботи з окремих ділянок су
дової діяльності за 2000 рік

83

!

б

- 42 -

І

2

ІІО4 02-2
-\-

'1"" ІІОБ

+ ІІОб

02-2

02-3

!

з

5

Довідки,доповідні записки
про наслідки комплексних
та цільових перевірок ро
боти районних судів облас
ті за 2000 рік. Том І /Бе
режани-Бучач, Заліщики-Ла
нівці/

120

Довідки,доповідні записки
про наслідки комплексних
та цільових перевірок ро
боти районних судів облас
ті за 2000 рік. Том 2/ос
танній/ /Монастириськ Шумськ/

ІІЗ

Листування з Міністерством
юстиції України про роботу
районних /міського/ судів 5 січня 2000р.
області за 2000 рік
ІЗ грудня 2000р.

-rIIO? 03-15 Аналізи статистичних даних
судів та стану обліково-ста
тистичної роботи судів облас
ті за 2000 рік

t 1108

4

03-28 Збірник статистичних даних
про роботу судів України
за 2000 рік /є дані по Тер
нопільській області/

59

29

20

!

б

- 43 І

2

з

ІІО9 03-26 Бюлетень статистичних даних
про роботу судів області за
--l2000 рік /по області і в роз
різі районів/

4

5

34

ІІІО ОЗ-І7 Статистичні звіти про робо

t !ІІІ

-\- І ІІ2

,\- ІІІЗ

03-20

03-25

03-18

ту судів області по розгля
ду кримінальних справ /ф.І/
за 2000 рік /є зведений/

19

Статистичні звіти судів об
ласті про розгляд справ про
адміністративні правопорушен
ня та осіб,які притягнуті до
адміністративної відповідаль
ності /ф.І-АП/ за 2000 pi1t
/є зведений/

37

Статистичні звіти про робо
ту судів області по розгля
д;у справ на виконання Зако
ну України "Про боротьбу з
корупцією" /ф.І-К/ за 2000
рік /є зведений/

!9

Статистичні звіти про робо
ту судів області по розгля
ду цивільних справ /ф.2/ за
2000 рік /є зведений/

19

!

б

- 44 І

2

з

ІІІ4 ОЗ-І9 Статистичні звіти судів
області щодо звернення до
-\
виконання рішень судів в
частині майнових стягнень
/ф.4-А/ за 2000 рік /є зве
дений/

4

t

5

19

А;-ІІІ5 03-24 Зведені статистичні звіти
про роботу судів області
по розгляду кримінальних
справ /ф.ІО,ІО-а,ІІ,ІІ-а,
12/ за 2000 рік

28

i\-" ІІІб 03-2! Статистичні звіти про зас
тосування до неповнолітніх
примусових заходів виховно
го характеру /ф.І2-а/ за
2000 рік /є зведений/

19

+ ІІІ7

+

03-22 Статистичні звіти про суди
мість за порушення антиал
когольного законодавства та
направлення до ЛТП /ф.Іб/суд/
за 2000 рік /є зведений/

ІІІ8 03-40 Статистичні звіти судів об
ласті на виконання Законів
України "Про державний за
хист працівників суду і пра
воохоронних органів" та ••про
забезпечення безпеки осіб,
які беруть участь у кримі
нальному судочинстві" в про-

І9

б

- 45 І !

2

з
цесі провадження справ суда
ми /ф.17/ за 2000 рік /є зве
дений/

1119 03-23 Статистичні звіти про робо
ту обласного суду по розгля
ду справ /ф.І,І-б,2,4,б,?,8,
9,І7/ за 2000 рік

4

!

!

5

19

t

t ІІ20

03-27 Дані про роботу судів області
по застосуванню Закону Украї
ни "Про амністію" від ІІ трав
ня 2000 року /набрав чинності
І червня 2000 року/

І4

І9

ВІДДІЛ дЕFЖАВНОЇ

ВИКОНАВЧО! СЛУЖБИ

-т ІІ2І 04-ІІ Аналізи та узагальнення окре
мих ділянок роботи районних
відділів державної виконавчої
служби області за 2000 рік
t-- ІІ22 04-ІО Довідки,доповідні записки
про наслідки комплексних
та цільових перевірок ро
боти районних відділів дер
жавної виконавчої СЛУ)кби
області за 2000 рік /Бережа
ни-Шумськ/

34

143

б

- 46 І

2

ІІ23
-)-

з

4

Статистичні звіти про робо
ту органів державної вик0 навчої служби області /ф.4/
за 2000 рік /в зведений/

ІІ24 04-9

-\-

Листування з Міністерством
юстиції України про роботу
районних /міського/ відді
лів державної виконавчої
служби за 2000 рік

!

5

24

І4 січня 2000р.
29 грудня 2000р.

ІОВ

ВІ.DдІЛ дЕВКАВНО Ї РЕЄСТРАЦІЇ
НОІМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
ОБ"ЄШІАНЬ гrомАЛЯН ПРАВОВОt
ОСВІТИ ТА ІНЮРМАЦt І НАСЕ ЛЕННЯ
-\--ІІ25 05-І

,-\-ІІ26

Доповідна записка в Міністер
ство юстиції України про вико
нану координаційна-методичну
роботу з правової освіти та
виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 25 трав
ня І995 року 1-/Ь 366 "Про Прог
раму правової освіти населен
ня України" в управлінні юсти
ції за 2000 рік

05-2, Документи /протоколи засідань,
05-4 плани роботи,довідки перевірок/
про роботу обласної координа
ційне-методичної ради з право
вої освіти за 2000 рік

ІО

94

б

- �? -

І І

2

ІІ2? Об-І

+

ІІ28 06-3

+

tII29 08-2

t ІІЗО 08-5

з

4

!

5

Інформації в Міністерство
юстиції України про діяль ність управління юстиції по
сприянню органам виконавчої
влади,підприємствам,устано
вам,органtзаціям у вдоскона
ленні правової роботи за 2000
рік

І4

Довідки про результати пере
вірок стану правового забез
печення підприємств,установ
і організацій області за 2000
рік

І52

Аналізи стану легалізації
об"єднань громадян,реєстра
ціЇ благодійних організацій
та інших громадських форму
вань області обласним та ра
йонними управліннями юстиції
за 2000 рік

2?

Довідки про результати пере
вірок дотримання статутних
положень в діяльності об"єд
нань громадян,благодійних
організацій та інших гро
мадських формувань області
за 2000 рік

ІОО

r

б

- 48 -

І

2

ІІЗІ 08-7
,(

ІІЗ2 08-2

+

-\-ІІЗЗ 08-2

з

4

Статистичний звіт про полі
тичні парт11 та громадські
організації /ф.І-ПГО/,а та
кож їх списки за 2000 рік
Листування з Міністерством
юстиції України з питань ле
галізації об"єднань громадян,
реєстрації благодійних орга
нізацій та інших громадських
формувань області за 2000рік. ІЗ січня 2000р.
Том І
12 травня 2000р.

б

5

9

104

Листування з Міністерством
юстиції України з питань ле
галізації об"єднань громадян,
реєстрації благодійних орга
нізацій та інших громадських
формувань області за 2000рік. Іб травня 2000 р.
Том 2 /останній/
28 грудня 2000р. ІІО
ВІДДІЛ НОТАРІАТУ

,t-II34 09-2

t ІІЗ5

09 І
-

Аналіз діяльності Державно
го нотаріального архіву об
ласті за 2000 рік

4

Довідки,доповідні записки
про наслідки комплексних
та цільових перевірок ро
боти державних нотаріаль
них контор та приватних нотаріусів області за 2000рік

85

- 49 І

2

з

ІІЗб 09-2а Зведений статистичний звіт
npo роботу державних та приt
ватних нотаріусів області
/ф.І-нотаріат/ за 2000 рік

4

б

5

22

+ІІЗ7 09-2а Статистичні звіти про робо
ту державних та приватних
нотаріусів області /ф.І-но
таріат/ за 2000 рік

ІО?

�ІІЗ8 09-ІІ Документи /протоколи,рішен
ня,заяви,висновки та інші/
про роботу кваліфікаційної
комісії нотаріату за 2000
рік. Том І

ІО2

,ІІЗ9 09-ІІ Документи /протоколи,рішен
ня,заяви,висновки та інші/
про роботу кваліфікаційної
комісії нотаріату за 2000
рік. Том 2 /останній/

89

"1 ІІ40 ІО-4

ВІДЦІЛ БУХГАЛТЕРСІ:КОГО
ОБЛІКУ ТА МТП
Штатні розписи обласного
управління юстиції,орга
нів юстиції,судів та дер
жавних нотаріальних кон
тор області на 2000 рік

32

- 50 І

2

з

4

!

f

5

ІІ4І ІО-4
--t

Кошториси доходів і видат
ків органів юстиції та су
дів області на 2000 рік

74

ІІ42 ІО-2
1·

Зведені баланси з основної
діяльності судів та органів
юстиціУ області за 2000 рік

108

+ІІ43 ІО-2

Звіт про використання кош
тів неприбуткових організа
цій та статистичний звіт
про суми отримання пільг
по оподаткуванню /ф.І-ПП/
за 2000 рік /спеціальний
рахунок/

з

-\- ІІ44 ІО-2

Звіти про перерахування
грошових сум на обов"яз
І{ове соціальне і пенсій

не страхування,страхуван
ня на випадок безробіття
та інші за 2000 рік

,\- ІІ45 ІЗ-2

зо

Зведені стати�тичні звіти
з праці,про використання

робочого часу,про автотран

спорт та інші /ф.І-ПВ,3-ПВ,
І-тр,2-тр,ІІ-ОФ,4-МТП/ за
2000 рік

15

б

- 51 І

2

з

4

J

5

ВІДДІЛ КАДРІВ

ІІ46 07-6

1

1147 07-4

-\- ІІ48 07-9

Протоколи з №І до Nc? засі
дань конкурсної комісії із
заміщення вакантних посад
державних службовців за 21 березня 2000р.
І грудн.я 2000р.
2000 рік

46

Довідки про наслідки пере
вірок стану роботи з кад
рами в Бережанському ,І{ре
менецькому,Чортківському,
Шумському районних судах
та Тернопільському місько
му управлінні юстиції за
2000 рік

19

Статистичні звіти про склад
та рух к�црів /ф.І-кю,6-ПВ,
9-ДС/ за 2000 рік

26

2 О О І рік

КАНЦЕЛЯРІЯ

т 1149
•

Накази Міністерства юсти
ції України від 5 серпня
1999 року № 561/7 та від
25 жовтня 200І року Aq,a?8/7
"Про склад колегії Терно
пільського обласного управ
ління юстиції"

2

б

- 52 І

2

ІІ50 ОІ-7
А-

з

4

Накази з №І-з до №68-з з
основної діяльності управ- 9 січня 200lp.
29 грудня ·200Ір.
ління за 2001 рік

!

5

б

ІЗО

ІІ5І 07-22 Протоколи засідань колегії
�

-t 1152
+ ІІ53

управління та матеріали до 26 січня 200Ір.
них за 2001 рік
З грудня 200Ір.

07-21 Протоколи нарад управління
та матеріали до них за 2001 19 лютого 200Ір.
рік
24 грудня 200Ір.
ОІ-9

Плани роботи управління на
2001 рік /квартальні /

ІЗІ

5

33

tII54 ОІ-ІІ Заходи обласного управлін

tII55

ня щодо поліпшення роботи
органів юстиції та судів
області на 2001 рік

27

Доповідна записка про ре
зультати комплексної пе
ревірки роботи обласного
управління юстицtї,судів
та підвідомчих йому орга
нів області,проведеної
представниками Міністерст
ва юстиції України від 17
лютого 2001 року та мате
ріали до ·неї

34

- 53 І !

2

ІІ56 ОІ-6
-r-

з

4

Листування з Міністерством
юстиції України про роботу
обласного управління юсти
ції та підвідомчих установ 2 січня 200Ір.
29 грудня 200Ір.
за 200! рік

!

f

5

2ІІ

Л О
І
ІЯЛЬН
ОСТІ
ВІДЦІ СУРГАНІЗ3!
Ї ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДОВОІ

t ІІ57

)гІІ58

02-І

02-2

,\- ІІ59 02-3

Аналізи та узагальнення су
дової практики і організа ції роботи з окремих діля нок судової діяльності за
2001 рік

108

Довідки,доповідні записки
про наслідки комплексних
та цільових перевірок ро
боти районних судів облас
ті за 2001 рік /Вережани
Підволочиськ,Теребовля-Тер
нопіль/

159

Листування з Міністерством
юстиції України про роботу 9 січня 200lp.
районних /міського/ судів 16 листопада
області за 2001 рік
2001 р.

ТІlбО 03-15 Аналізи статистичних даних
судів та стану облікова-ста
тистичної роботи судів області за 2001 рік

52

20

б

- 54 І f

2

з

ІІбІ 03-ІІ Бюлетень статистичних даних
про роботу судів області за
f
2001 рік /по області і в роз
різі районів/

+

ІІ62 03-І

t ІІбЗ

t

03-4

ІІ64 03-8

t ІІ65

03-2

4

!

!

5

37

Статистичні звіти про робо
ту судів області по розгля
ду кримінальних справ /ф.І/
за 2001 рік /є зведений/

19

Статистичні звіти судів об
ласті про розгляд справ про
адміністративні правопору
шення та осіб,які притягну
ті до адміністративної від
повідальності /ф.І-АП,І-А/
за 2001 рік Ів зведені/

20

Статистичні звіти про робо
ту судів області по розгля
ду справ на виконання Зако
ну України "Про боротьбу з
корупцією" /ф.І-К/ за 2001
рі1с /є зведений/

І9

Статистичні звіти про робо
ту судів області по розгля
ду цивільних справ /ф.2/ за
2001 рік /є зведений/

19

б

- 55 -

І

2

ІІбб 03-І
-t

ІІ67 03-3
+

-r ІІ68

з

4

-tII70 03-6

5

Статистичні звіти про роз
гляд судами області кримі
нальних справ /ф.3/ за
2001 рік /є зведений/

76

Статистичні звіти судів
області щодо звернення до
виконання рішень судів в
частині майнових стягнень
/ф.4-А/ за 2001 рік /є зве
дений/

!9

03-ІО Зведені статистичні звіти
про роботу судів області
по розгляду кримінальних
справ /ф.ІО,ІО-а,ІІ,ІІ-а,
І2/ за 2001 рік

-¼--ІІ69 03-5

r

22

Статистичні звіти ПDО .з.ас,...,...,.
t''.i'-', .,._.
тосуваннщпримусових заходів виховного характеру
/ф.12-а/ за 2001 рік /є зве
дений/

Зб

Статистичні звіти про суди
мість за порушення антиалко
гольного законодавства та
направлення до ЛТП /ф.Іб/суд/
за 2001 рік /є зведений/

І9

�

��V-,-

!

б

- 56 -

І t

2

ІІ?І 03-7

-t

з
Статистичні звіти судів
області на виконання Зако
нів України "Про державний
захист працівників суду і
правоохоронних органів tt та
"Про забезпечення безпеки
осіб,які беруть участь у
кримінальному судочинстві''
в процесі провадження справ
судами /ф.І?/ за 200І рік
Іє зведений/

і-ІІ72 03-33 Статистичні звіти про пере
гляд судових рішень,ухва.л у
цивільних справах у зв t'язку
з нововиявленими та винятко
вими обставинами /ф.34/ за
200! рік /є зведений/
-\ ІІ?З 03-9

Статистичні звіти про робо
ту обласного суду по розгля
ду справ /ф.І,І-б,2,3,4-а,6,
?,8,9,І2-а,І?,20,2І,22,32,34/
за 200! рік

,\-!!?4 03-!2 Дані про роботу судів облас
ті по застосуванню Закону
України ''Про амністtю" від 5
липня 200! року №2593-ІІІ
/набрав ·чинності 21 липня
2001 року

4

f

5

19

73

зо

19

f

б

- 57 -

І

2

з

4

5

ВІДДІЛ Д}J:flКАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ
СЛУЖБИ
1175 04-ІІ Аналізи та узагальнення окре
--\
мих ділянок роботи районних
відділів державної виконавчої
служби області за 200І рік

4І

� 1176 04-ІО Довідки,доповідні записки про
наслідки комплексних та цільо
вих перевірок роботи районних
відділів державної виконавчої
слу-�би області за 2001 рік
/Бережани-Бучач, Заліщики-Те
ребовля,Шумськ/

84

, ІІ77

r ІІ78

Статистичні звіти про роботу
органів державної виконавчої
служби області /ф.4/ за 2001
рік /є зведений/
04-9

Листування з Міністерством
юстиції України про роботу
районних /міського/ відді
лів державної виконавчої
4 січня 200Ір.
служби за 200І рік
28 грудня ·200Ір.
ВІJШІЛ дЕFЖАВНОЇ РЕЄСТРДЦІЇ
НО'RvfАТИВНО�ПРАВОВИХ ARTIB1
ОВ"ЄднАНЬ гrом.АДЯН UРАВОВО.1.
ОСВІТИ ТА ІНЮРМАЦfІ НАСЕ ЛЕННЯ

�ІІ79 05-І

Інформація в Міністерство

28

І56

б

- 58 -

І І

2

з
юстиції України про викона
ну координаційно-методичну
роботу з правової освіти та
виконання постанови Кабіне
ту Міністрів України від 25
травня І995 року }.'о 366 "Про
Програму правової освіти на
селення України" в управлін
ні юстиції за 200І рік

t

ІІ80 05-2, Документи /протоколи засідань,
05-4 плани роботи,довідки перевірок/
про роботу обласної координа ційно-методичної ради з право
вої освіти за 2001 рік

4 ІІ8І Об-І

тІІ82

06-3

4

r

!

5

І8

21

Інформації в Міністерство
юстиції України про діяль
ність обласного та районних
управлінь юстиції по сприян
ню органам виконавчої влади,
підприємства.м,установам,орга
нізаціям у вдосконаленні пра
вової роботи за 2001 рік

24

Довідки про результати пере
вірок стану правового забез
печення підприємств,установ
і організацій області за
200І рік

109

б

- 59 -

2

І

ІІ83 08-2
{

1· ІІ84

+ІІ85 08-5

-т-ІІ86 08-?

з

4

5

Аналізи стану легалізації
об"єднань громадян,реєст
рації благодійних органі
зацій та інших громадських
формувань області обласним
та районними управліннями
юстиції за 2001 рік

2І

Довідка про результати пере
вірки стану роботи обласного
управління юстиції з питань
легалізації об"єднань грома
дян та реєстрації благодій
них організацій,проведеної
представниками Міністерства
юстицrr України від ІЗ берез
ня 200І року

12

Довідки про результати пере
віршt дотримання статутних
положень в діяльності об"єд
нань громадян,благодійних
організацій та інших громад
ських формувань області за
200І рік

зо

Статистичний звіт про полі
тичні партії та громадські
організації /ф.І-ІП"'О/,а та
кож їх списки за 200І рік

Іб

!

б

- 60 І

2

1І87 08-2
"\

з

4

Листування з Міністерством
юстиціЇ України з питань
легалізації об"єднань гро
мадян,реєстрації благодій
них організацій та інших
громадських формувань об 18 січня 200Ір.
29 грудня 200Ір.
ласті за 200! рік

б

5

130

ВІДДІЛ НОТАРІАТУ
1-ІІ88 09-2

-+ І189 09-2

tI190 09-І

Узагальнення про посвідчен
ня договорів відчу,кення не
рухомого майна нотаріусами
області за 2000-2001 роки

4

Аналіз надходження і розгля
ду скарг на дії нотаріусів
за 1 півріччя 2001 року

2

Довідка про наслідки пере
вірки роботи обласного
управління юстиції щодо реа
лізації Закону УкраЇни "Про
нотаріат",проведеної заступ
ником директора Департамен
ту нотаріату та ліцензуван
ня юридичної практики Мініс
терства юстиції України від
15 лютого 200І року

5

- бІ І

2

ІІ9І 09-І

·,

з
Довідки,доповідні записки
про наслідки комплексних
та цільових перевірок ро
боти державних нотаріаль
них контор та приватних
нотаріусів області за 2001
рік

4

5

зо

,\-- ІІ92 09-2а Зведений статистичний звіт
про роботу державних та
приватних нотаріусів облас
ті /ф.І-нотаріат/ за 200!
рік

34

ІІ93 09-2а Статистичні звіти про робо
ту державних та приватних
нотаріусів області /ф.І-но
таріат/ за 200І рік

84

- ІІ94 09-ІІ Документи /протоколи,рішен
ня,заяви,висновки та іІ:ШІі/
про роботу кваліфікаційної
комісії нотаріату за 200І
рік. Том І

ІЗІ

\- ІІ95 09-ІІ Документи /протоколи,рішен
ня, заяви,висновки та інші/
про роботу кваліфікаційної
комісії нотаріату за 200!
рік. Том 2

ІІ?

l

І

б

- 62І

2

з

4

5

f

ІІ9б 09-ІІ Документи /протоколи,рішен
-\-

ня, заяви,висновки та інші/
про роботу кваліфікаційної
ком1с11 нотаріату за 200І
рік. Том З /останній/

І26

ВІДДІЛ ВУХГ.АЛТЕFСЬКОГО ОБЛІКУ
ТА МТП
tII9? ІО-4

-У ІІ98 ІО-4

-\- 1199 ІО-2

\1200 ІО-2

Штатні розписи обласного
управління юстиції,орга
нів юстиції,судів та дер
жавних нотаріальних кон
тор області на 200І рік

41

Кошториси доходів і вццат
ків органів юстиції та су
дів області на 2001 рік

186

Зведені баланси з основної
діяльності судів та органів
юстиції області за 200І рік

132

Звіт про використання кош
тів неприбуткових організа
цій та статистичний звіт про
суми отримання пільг по опо
даткуванню /ф.І-ПІV за 2001
рік /спеціальний рахунок/

2

б

І
- 63 -

І J

2

І20І ІО-2

+

rt 1202

ІЗ-2

з

4

6

5

Звіти про перерахування гро
шових сум на обов"язкове со
ціальне і пенсійне страхуван
ня,страхування на випадок без
робіття і від нещасних випад
ків на виробництві та інші за
2001 рік
Зведені статистичні звіти з
праці,про використання робо
чого часу,про автотранспорт
та інші /ф.І-ПВ,З-ПВ,І-тр,
2-тр,2-інф.,2-інформатика,
ІІ-03,4-МТП/ за 200І рік

27

ВІДДІЛ КАДРІВ

t

1203 0?-6

-\- 1204 07-4

Протоколи з № І до № 17 за
сідань конкурсноЇ комісіЇ
із заміщення вакантних по
сад державних службовців
28 лютого 200Ір.
за 2001 рік
З грудня 200Ір.
Довідка про наслідки пере
вірки стану роботи з кад
рами в Гусятинському район
ному управлінні юстиціЇ за
2001 рік

з

- 64 -

І

з

2

1205 07-9
-t

5

4

Статистичні звіти про склад
та рух кадрів /ф.І-кю,6-ПВ,
9-ДС/ за 2001 рік

б

25

У цей розділ опису внесено 293 /двісті дев"яносто три/ справи
з № 9ІЗ до� І205, у тому числі:
літерні номери -------пропущені номери__-______
Архівіст І-ї категорії
держархіву Тернопільської
області
"0'6 " лип.ня 2003 р.
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Відповідальна за архів
.f!J_ липня 2003 р.
11
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Тернопільське обласне управління юстиції
з березня 2007 року - Головне управління юстиції
у Тернопільській області

_,

Фонд№ ------Опис№ ------справ постійного зберігання

Крайні дати:
1994-2001 роки;
2002-2007 роки

Тернопільське обласне управління юстиції,
з березня 2007 року - Головне управління юстиції
у Тернопільській області

ю

ловного управління
нопільській області
Р .Ю .Котляров
�
(Л>І;!" �,_,,.....,,__.,._____2008 р.

Фонд№-----Опис№ ------

справ постійного зберігання
за 1994-200 l; 2002-2007 роки

№
з/п

Індекс
справи

Заголовок справи (тому,
частини)

Дата справи
(тому,
частини)

1

2

3

4

КІСТЬ

Примпка

5

б

КільаркушІВ
у справ�
(томі,
частині)

1994 рік
Ві.ц.ціл правового
виховання і правового
обслуговування
населення

1206

08-13

Інформація в
Міністерство юстиції
України щодо стану
державної реєстрації
нормативно - правових
актів обласним
управлінням юстиції
за 1994 рік

з

1

2

з

4

5

1995 рік
Ві.ц,gіл правового
виховання і пuавового
обслуговування
населення

1207

-\-

08-13

Інформація в
Міністерство юстиції
України щодо стану
державної реєстрації
нормативно - правових
актів обласним
управлінням юстиції
за 1995 рік

5

1996 рік
Ві.ц,!!іл правового
виховання і правового
обслуговування
населення

1208

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
благодійних організацій,
записи про реєстрацію
яких скасовано у
відповідних реєстрах
управління юстиції
за 1996 рік

58

6

2

t

1

2

1209

08-13

з
Інформація в
Міністерство юстиції
України щодо стану
державної реєстрації
нормативно - правових
актів обласним
управлінням юстиції
за 1996 рік

4

з
5
5

1997 рік
Ві,!!,ЦЇЛ ПQЗВОВОГО
виховання і пuавового
обсл:угов:ування
населення

1210

08-13

Інформація в
Міністерство юстиції
України щодо стану
державної реєстрації
нормативно - правових
актів обласним
управлінням юстиції
за 1997 рік

4

6

1

2

з

4

5

1998 рік
Відділ ,gержавної
реєстрації нормативноправових актів2
об'є,gнань грома,gян2
правової роб оти та
інdюрмації населення

1211

1

08-13

Інформація в
Міністерство юстиції
України щодо стану
державної реєстрації
нормативно - правових
актів обласним
управлінням юстиції
за 1998 рік

4

1999 рік
Відl!іл l!ержавної
реєстрації нормативноправових актів2
об'єl! нань грома l!я н2
правової роботи та
інформації населення
1212

-\-

08-13

Інформація в
Міністерство юстиції
України щодо стану
державної реєстрації
нормативно - правових
актів обласним
управлінням юстиції
за 1999 рік

7

6

4

1

2

3

4

5

2000 рік
Ві.ц.ціл .цержавної
реєст(!ації нормативноправових актів2
об'є.цнань грома,цян2
правової роботи та
інформації населення
1213

08-7/2

Звіти з питань легалізації
об'єднань громадян,
реєстрації благодійних
організацій та інших
громадських формувань
районних управлінь
юстиції за 2000 рік
(Бережани - Шумськ,
місто Тернопіль)

87

1214

08-13

Інформація в
Міністерство юстиції
України щодо стану
державної реєстрації
нормативно - правових
актів обласним
управлінням юстиції
за 2000 рік

11

08-18

Довідки про результати
перевірок роботи з питань
реєстрації нормативно правових актів та
легалізації об'єднань
громадян районних
управлінь юстиції
за 2000 рік

35

+

�

1215

--\-

б

5

1

2

з

1216

08-13

Листування з
Міністерством юстиції
України,
облдержадміністрацією з
питань державної
реєстрації нормативно правових актів за 2000 рік

--t

4

5

04 липня
2000 р.
19 липня
2000 р.

9

Ві.ц.ціл бухгалтерського
обліку та матеріально техючного постачання

1217

-\-

10-2

Звіти (розрахунки)
земельного податку та
податку з власників
транспортних засобів
за 2000 рік

11

2001 рік
Канцелярія

1218

-т

01-6

Довідка про результати
комплексної перевірки
роботи органів державної
виконавчої служби
області, проведеної
представниками
Міністерства юстиції
України від 17 лютого
2001 року

б

6

6

І

2

з

4

5

Відділ о�ганізації
забезпечення с�ової
.ціяльності
03-11

Бюлетень статистичних
даних щодо розгляду
кримінальних справ
судами області за 2001 рік
(в редакції Кримінального
кодексу України
2001 року)

27

1220

03-10/а

Зведений статистичний
звіт про кількість осіб,
засуджених, виправданих,
справи щодо яких
закрито, неосудних до
яких застосовано
примусові заходи
методичного характеру та
види кримінального
покарання (ф.6)
(розрахований на основі
статистичних карток на
підсудних, в редакції
Кримінального кодексу
України 2001 року)
за 2001 рік

37

1221

03-10/а

Зведений статистичний
звіт щодо даних в розрізі
статей Кримінального
кодексу про кількість
засуджених осіб (ф.7)
(розрахований на основі
статистичних карток на
підсудних, в редакції
Кримінального кодексу
України 2001 року)
за 2001 рік

9

1219

t

--\

,\-

6

7

4

5

1

2

3

1222

03-1О/а

Зведений статистичний
звіт про склад засуджених
(ф.8) (розрахований на
основ� статистичних
карток на підсудних, в
редакції Кримінального
кодексу України
2001 року) за 2001 рік

46

1223

03-10/а

Зведений статистичний
звіт про кількість осіб,
засуджених за скоєння
злочинів у розрізі галузей
господарства (ф.9)
(розрахований на основі
статистичних карток на
підсудних, в редакції
Кримінального кодексу
України 2001 року)
за 2001 рік

7

1224

03-1О/а

Зведений статистичний
звіт про неповнолітніх
засуджених (ф.13)
(розрахований на основі
статистичних карток на
підсудних, в редакції
Кримінального кодексу
України 2001 року)
за 2001 рік

5

�

--\

--\-

І

6

8

1

2

з

4

5

Ві,ц,ці л ,ЦСQЖЗВНОЇ
QСЄСТQЗЦЇЇ НОQМЗТИВНО-

актів2
об'є,цнань гuома,цян2
пuавової освіти та
інdюuмації населення
ПQЗВОВИХ

08-7/2

Звіти з питань легалізації
об'єднань громадян,
реєстрації благодійних
організацій та інших
громадських формувань
районних управлінь
юстиції за 2001 рік
(Бережани - Шумськ,
місто Тернопіль)

82

1226

08-13

Інформації в Міністерство
юстиції України,
облдержадміністрацію
щодо стану державної
реєстрації нормативно правових актів обласним і
районними управліннями
юстиції за 2001 рік

16

1227

08-15

Звіти з питань державної
реєстрації нормативно правових актів районних
управлінь юстиції
за 2001 рік (Бережани Шумськ)

58

08-15

Аналізи роботи районних
управлінь юстиції про
стан державної реєстрації
нормативно - правових
актів за 2001 рік

7

1225

r\-

1

�

1228

-\-

6

9

3

4

5

1

2

1229

08-14

Довідки про результати
перевірок дотримання
законодавства про
державну реєстрацію
нормативно - правових
актів за 2001 рік

74

1230

08-18

Довідки про результати
перевірок роботи з питань
державної реєстрації
нормативно - правових
актів, легалізації
об' єднань громадян,
правової роботи та
правової освіти районних
управлінь юстиції
за 2001 рік

53

1231

08-13

Листування з
Міністерством юстиції
України,
облдержадміністрацією з
питань державної
реєстрації нормативно правових актів за 200 І рік

t
т

-\,

03 липня
2001 р.
18 вересня
2001 р.

25

Ві,ц,ціл бухгалте(!ського
обліку та мате(!іально технічного постачання
1232
�

10-2

Звіти (розрахунки)
земельного податку,
податку з власників
транспортних засобів та
збору за забруднення
навколишнього
природного середовища
за 2001 рік

3

6

10

1

2

3

4

5

Віміл ка,gрів
1233

07-31

Заходи Міністерства
юстиції України,
обласного та районних
(міського) управлінь
юстиції, спрямованих на
боротьбу з корупцією на
2001 рік

11

07-31

Аналітична довідка про
стан виконання
територіальними
органами Міністерства
юстиції України вимог
Закону України "Про
боротьбу з корупцією" та
інформації обласного та
районних (міського)
управлінь юстиції про
усунення недоліків
зазначених в довідці за
2001 рік

42

�

1234

-у

2002 рік
Канцелярія

*

1235

11

02-1

Указ Президента України
від 08 жовтня 2002 року
№ 899/2002 "Про
відзначення державними
нагородами України
юристів"

2

6

11

1

2

1236

01-5

1237

1238

3

4

5

Накази Міністерства
юстиції України про
внесення зм1н до наказу
про склад колегії
обласного управління
юстиції та ліквідацію
Чортківської міської
державної нотаріальної
контори за 2002 рік

06 червня
2002 р.
18 грудня
2002 р.

3

01-7

Накази з № 1-з до № 64-з
з основної діяльності
управління за 2002 рік

02 січня
2002 р.
28 грудня
2002 р.

132

07-22

Протоколи засідань
колегії управління та
матеріали до них
за 2002 рік
(з № 1 ДО № 15)

25 січня
2002 р.
25 листопада
2002 р.

126

1239

07-21

Протоколи з № 1 до № 3
нарад управління та
матер1али до них
за 2002 рік

20 березня
2002 р.
02 квітня
2002 р.

9

1240

01-9

Плани роботи управління
на 2002 рік (квартальні)

34

1241

О1-11

Заходи обласного
управління щодо
поліпшення роботи
органів юстиції та судів
області на 2002 рік

9

..j-

-\

-1;

t
.\

-\

12

6

1

2

з

1242

О 1-6/а

Статистично-аналітичний
звіт про стан роботи
обласного управління та
підвідомчих установ по
розгляду звернень
громадян за 2002 рік

7

О1-12

Аналізи, узагальнення
стану розгляду звернень
громадян,статистичних
даних та окремих ділянок
роботи обласного
управління юстиції та
підвідомчих установ
за 2002 рік

37

1244
-\-

01-6

Листування з
Міністерством юстиції
У країни про роботу
обласного управління
юстиції та підвідомчих
установ за 2002 рік
Том 1

04 січня
2002 р.
05 липня
2002 р.

128

1245

01-6

Листування з
Міністерством юстиції
У країни про роботу
обласного управління
юстиції та підвідомчих
установ за 2002 рік
Том 2 (останній)

08 липня
2002 р.
28 грудня
2002 р.

129

'
1243
А-

-\-

4

5

б

13

1

2

3

4

5

Віl!,!!іл оuганізації
забезпечення СУ,l!ової
,ціяльності
1246

+

03-1

Аналізи та узагальнення
судової практики і
організації роботи з
окремих ділянок судової
діяльності за 2002 рік

1247

03-2

Довідка про наслідки
цільових перевірок роботи
районних судів області
за 2002 рік
(Бережани - Шумськ,
місто Тернопіль)

1248

03-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
районних (міського) судів
області за 2002 рік

1249
-\-

03-15

Аналіз стану обліковостатистичної роботи судів
області за 2002 рік

3

1250

+

03-11

Бюлетень статистичних
даних про роботу судів
області за 2002 рік
(по області і в розрізі
районів)

27

1251

03-1

Статистичні звіти про
розгляд судами першої
інстанції кримінальних
справ (ф.1) за 2002 рік
(є зведений)

19

+

-t

t

82

180

08 січня
2002 р.
28 грудня
2002 р.

59

14

6

5

1

2

3

1252

03-4

Статистичні звіти про
розгляд судами справ про
адміністративні
правопорушення та осіб,
.
.
яю притягнуп до
адміністративної
відповідальності (ф.1-А)
за 2002 рік (є зведений)

19

1253

т

03-8

Статистичні звіти про
розгляд судами справ на
виконання Закону
України "Про боротьбу з
корупцією" (ф.1-к)
за 2002 рік (є зведений)

19

1254
-\

03-2

Статистичні звіти про
розгляд цивільних справ
судами першої інстанції
(ф.2) за 2002 рік
(є зведений)

19

Статистична інформація
щодо результатів розгляду
в судах скарг, пов'язаних
з виконанням Законів
України про вибори
народних депутатів
України, про вибори
депутатів місцевих Рад та
сільських, селищних,
міських голів (ф.2В)
за 2002 рік (є зведена)

20

Статистичні звіти про
розгляд судами першої
інстанції кримінальних
справ (ф.З) за 2002 рік
(є зведений)

76

1

1255

+

03-la

1256

+

ІІ

4

6

15

5

І

2

1257

03-3

Статистичні звіти щодо
звернення до виконання
рішень судів в частині
майнових стягнень
(ф.4-А) за 2002 рік
(є зведений)

19

1258

03-10

Зведені статистичні звіти
про роботу судів області
по розгляду кримінальних
справ (ф.10, 10-а, 11, 11-а,
12) за 2002 рік

11

1259

03-5

Зведені статистичні звіти
щодо застосування до
неповнолітніх
примусових заход1в
виховного характеру
(ф.12 А) за 2002 рік
(є зведений)

37

1260

-+

03-6

Статистичні звіти про
направлення до ЛТП
(ф.16) за 2002 рік
(є зведений)

19

1261

03-7

Статистичні звіти судів
області на виконання
Законів України "Про
державний захист
.
.
.
прац1вниюв суду 1
правоохоронних органів"
та "Про забезпечення
безпеки осіб, які беруть
участь у кримінальному
судочинстві" в процесі
провадження справ
судами (ф.17) за 2002 рік
(є зведений)

19

+
+

-t

-t

3

4

6

16

5

І

2

3

1262

03-33

Статистичні звіти про
результати перегляду
рішень, ухвал, що набрали
законної сили у зв'язку з
нововиявленими та
винятковими обставинами
(ф.34) за 2002 рік
(є зведений)

73

03-1О/а

Зведений статистичний
звіт про кількість осіб,
засуджених, виправданих,
справи щодо яких
закрито, неосудних до
яких застосовано
примусов1 заходи
методичного характеру та
види крим1нального
покарання (ф.6)
(розрахований на основі
статистичних карток на
.
...
шдсудних, в редакцн
Кримінального кодексу
України 2001 року)
за 2002 рік

37

03-10/а

Зведений статистичний
.
. .
зв1т щодо даних в розр1з1
статей Кримінального
кодексу про кількість
засуджених осіб (ф.7)
(розрахований на основі
статистичних карток на
підсудних, в редакції
Кримінального кодексу
України 2001 року)
за 2002 рік

9

t

1263
,...l

1264

4

6

17

5

1

2

3

1265

03-10/а

Зведений статистичний
звіт про склад засуджених
(ф.8) (розрахований на
основі статистичних
карток на підсудних, в
редакції Кримінального
кодексу України
2001 року) за 2002 рік

46

1266

03-10/а

Зведений статистичний
звіт про кількість осіб,
засуджених за скоєння
злочинів у розрізі галузей
господарства (ф.9)
(розрахований на основі
статистичних карток на
підсудних, в редакції
Кримінального кодексу
України 2001 року)
за 2002 рік

7

1267

03-10/а

Зведений статистичний
звіт про неповнолітніх
засуджених (ф.13)
(розрахований на основі
статистичних карток на
підсудних, в редакції
Кримінального кодексу
України 200 І року)
за 2002 рік

5

1268
-\-

03-9

Статистичні звіти про
роботу обласного суду по
розгляду справ (ф.1, 2, 3,
4-а, 12-а, 17, 20, 21, 22, 32,
34) за 2002 рік

23

+

+

-+

4

6

)8

1

2

3

4

5

Ві.ц,gіл �е�жавної
виконавчоїслІжби
1269І

04-1

Аналізи та узагальнення
окремих ділянок роботи
обласного і районних
відд1шв державної
виконавчої служби
за 2002 рік
Том 1

82

1270

04-1

Аналізи та узагальнення
окремих ділянок роботи
обласного і районних
відділів державної
виконавчої служби
за 2002 рік
Том 2 (останній)

106

1271
.-4-

04-4

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи
районних відділів
державної виконавчої
служби області за 2002 рік
(Бережани - Збараж,
Козова - Шумськ)

127

1272
--\'

04-2

Зведений статистичний
звіт про роботу органів
державної виконавчої
служби (ф.4) за 2002 рік

11

1273
1'

04-3

Статистичні звіти про
роботу органів державної
виконавчої служби (ф.4)
районних (міського)
відділів держав�ої
виконавчої служби за
2002 рік

18

+

+

19

6

1

2

1274

04-5

04-5

t
1275

t

з

4

5

Листування з
Міністерством юстиції
У країни про роботу
районних (міського)
відділів державної
виконавчої служби
за 2002 рік
Том 1

13 січня
2002 р.
18 липня
2002 р.

166

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
районних (міського)
відділів державної
виконавчої служби
за 2002 рік
Том 2 (останній)

18 липня
2002 р.
27 грудня
2002 р.

154

Відділ державної
реєстрації нормативно
правових актів,
об'єднань громадян,
правової освіти та
інdюрмації населення
1276

t

05-1

Інформація в
Міністерством юстиції
України про виконану
координаційно-методичну
роботу з правової освіти
та про виконання
постанови Кабінету
Міністрів України від
29 травня 1995 року
№ 366 "Про Програму
правової освіти населення
України", Указу
Президента України №
992 від 18 жовтня
2001 року "Про
Національну програму
правової освіти
населення" в управлінні
юстиції за 2002 рік

20

6

20

з

4

5

1

2

1277

05-2

Довідки про результати
перевірок стану правової
освіти населення в
районних управліннях
юстиції за 2002 рік

71

1278
,\

05-2

Довідки про результати
перевірок стану правової
освіти населення,
координуючої,
організаторської роботи
районних
держадміністрацій по
розповсюдженню
правових знань серед
різних верств населення
за 2002 рік

48

1279

05-3

Методичні посібники,
рекомендації з питань
правової освіти
населення, видані
обласним управлінням
юстиції за 2002 рік

31

05-1

Листування з
Міністерством юстиції
України про виконану
роботу з правової освіти
населення за 2002 рік

+

-\

1280
А-

07 лютого
2002 р.
16 грудня
2002 р.

83

21

6

1

2

3

1281

05-4

Документи(протоколи,
інформації, довідки та
інші) про проведення
всеукраїнського та
обласного оглядівконкурсів на краще
забезпечення
управліннями юстиції
координаційнометодичної діяльності та
кращу організацію роботи

-(

4

5
85

МlЖВlДОМЧИХ

координаційнометодичних рад з правової
освіти населення
за 2002 рік
Том 1

1282

-t

05-4

Документи(протоколи,
інформації, довідки та
інші) про проведення
всеукраїнського та
обласного оглядівконкурсів на краще
забезпечення
управліннями юстиції
координаційнометодичної діяльності та
кращу організацію роботи
міжвідомчих
координаційнометодичних рад з правової
освіти населення
за 2002 рік
Том 2(останній)

135

б

22

1

2

3

1283

06-1

Інформація в
Міністерством юстиції
України про діяльність
районних (міського)
управлінь юстиції з
правової роботи та по
сприянню органам
виконавчої влади,
шдприємствам,
установам, організаціям у
вдосконаленні правової
роботи за 2002 рік

23

1284

06-8

Звіти з питань правової
роботи районних
управлінь юстиції
за 2002 рік (Бережани Шумськ, місто Тернопіль)

89

1285

+-

06-3

Довідки про результати
перевірок стану правової
роботи в
райдержадм1юстраціях,
п1дприємствах,установах,
організаціях за 2002 рік

89

1286

06-1

Листування з
Міністерством юстиції
України щодо стану
правової роботи
за 2002 рік

t

+

-\

5

4

5 червня
2002 р.
17 вересня
2002 р.

38

ІІ
ІІ

б

23

1

2

1287

08-2

f

з

4

5

Звіт (ситуаційний аналіз,
статистичні матеріали)
про стан легалізації
об' єднань громадян,
реєстрації благодійних
організацій та інших
громадських формувань
області за 2002 рік

9

1288

;�

08-7/1

Статистичний звіт про
політичні партії та
громадські організації
(ф.1-ГІГО) за 2002 рік

2

1289

08-7/2

Звіти з питань легалізації
об'єднань громадян,
реєстрації благодійних
організацій та інших
громадських формувань
районних управлінь
юстиції за 2002 рік
(Бережани - Шумськ,
місто Тернопіль)

83

1290

08-2

Аналізи стану легалізації
об' єднань громадян,
реєстрації благодійних
організацій та інших
громадських формувань
області обласним та
районними управліннями
юстиції за 2002 рік

14

+

-\-

6

24

з

4

5

1

2

1291

08-5

Довідки про наслідки
перевірок дотримання
статутних положень в
діяльності об' єднань
громадян, благодійних
організацій та інших
громадських формувань
області за 2002 рік

1292

08-2

Листування з
Міністерством юстиції
України з питань
легалізації об' єднань
громадян, реєстрації
благодійних організацій
та інших громадських
формувань області
за 2002 рік

1293

08-13

Інформації в Міністерство
юстиції України,
облдержадміністрацію
щодо стану державної
реєстрації нормативно правових актів обласним і
районними управлінням
юстиції за 2002 рік

14

1294

+

08-15

Звіти з питань державної
реєстрації нормативно правових актів районних
управлінь юстиції
за 2002 рік (Бережани Шумськ)

74

1295

08-15

Аналізи роботи районних
управлінь юстиції про
стан державної реєстрації
нормативно - правових
актів за 2002 рік

8

+-

+

+-

+

ІІ

6

25

48

04 січня
2002 р.
07 листопада
2002 р.

24

І

5

1

2

3

1296

08-16

Методичні рекомендації з
питань здійснення
контролю за додержанням
об' єднаннями громадян,
благодійними
оргаюзащями положень
статутів, видані обласним
управлінням юстиції
за 2002 рік

2

1297

08-14

Довідки про результати
перевірок дотримання
законодавства про
державну реєстрацію
нормативно - правових
актів за 2002 рік

89

1298

08-18

Довідки про результати
перевірок роботи з питань
державної реєстрації
нормативно - правових
актів, легалізації
об' єднань громадян,
правової роботи та
правової освіти районних
управлінь юстиції
за 2002 рік

128

1299

08-13

Листування з
Міністерством юстиції,
облдержадміністрацією з
питань державної
реєстрації нормативно правових актів за 2002 рік

-f

+

+

4

29 травня
2002 р.
08 листопада
2002 р.

33

6

26

1

2

3

4

5

Віміл нота�іаn:
1300

09-1

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи
нотаріальних контор та
приватних нотаріусів
області за 2002 рік

72

1301

09-3

Зведений статистичний
звіт про роботу
державних та приватних
нотаріусів області
( ф.1-нотаріат) за 2002 рік

35

1302

09-3

Статистичні звіти про
роботу державних та
приватних нотаріусів
області (ф.1-нотаріат)
за 2002 рік

111

1303

09-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
державних нотаріальних
контор і приватних
нотаріусів області
за 2002 рік

1304

09-11

Документи ( протоколи,
рішення, заяви, висновки
та інші) про роботу
кваліфікаційної комісії
нотаріату за 2002 рік

-t

�

-+

-+

03 квітня
2002 р.
15 листопада
2002 р.

46

156

27

6

1

2

з

4

5

Ві,ц.ціл бухгалте�ського
облі!9: та МТП

1305

10-4

Штатні розписи обласного
управління юстиції,
районних (міського)
управлінь юстиції,
відділів ДВС, РАГС, судів
та державних
нотар1альних контор
області на 2002 рік

54

1306

10-4

Кошторис надходжень і
видатків обласного
управління юстиції,
органів юстиції та судів
області на 2002 рік

85

1307

10-2

Зведені баланси з
основної діяльності судів
та органів юстиції області
за 2002 рік

126

1308

10-2

Податковий звіт про
використання коштів
неприбутковими
оргаюзац1ями,
статистичний звіт про
суми отриманих пільг по
оподаткуванню та звіти
про сплату різних
податків (ф.1-ПП, 7ВК(Чорнобиль), 8 ДР) за
2002 рік

115

�

-+

J

-t

6

28

з

4

5

1

2

1309

10-2

Звіти про перерахування
грошових сум на
загальнообов'язкове
державне соціальне і
пенсійне страхування,
страхування на випадок
безробіття та від
нещасних випадків на
виробництві за 2002 рік

27

10-2

Зведені статистичні звіти
з праці, про використання
робочого часу та інші
(ф.1-ПВ, З-ГІВ, 7-ТНВ)
за 2002 рік

15

і

-+

1310

+

Ві.ц.ціл ка.о,12ів

09 січня
2002 р.
20 грудня
2002 р.

127

1311

07-6

Протоколи засідань
конкурсної комісії із
заміщення вакантних
посад державних
службовців за 2002 рік
(з№ 1 до№ ІЗ)

1312

07-29

Узагальнення, інформації
про стан роботи з кадрами
за 2002 рік

50

1313

07-9

Статистичні звіти про
склад та рух кадрів
установ юстиції (ф.1-КЮ)
за 2002 рік (зведений та
рай(міськ) управлінь
юстиції)

49

.J_

І

...

б

29

2

3

1314

07-9

Статистичні звіти про
кількість працівників, їх
якісний склад та
професійне навчання,
кількісний та якісний
склад державних
службовців (ф.6-ПВ,9-ДС)
за 2002 рік
(зведені та рай(міськ)
управлінь юстиції)

46

07-29

Посадові інструкції
головного спеціаліста
відділу забезпечення
діяльності судів обласного
управління
за 2001-2002 рік

8

1316

07-31

Заходи попереджувально
- профілактичної роботи
Міністерства юстиції
України, обласного та
районних (міського)
управлінь юстиції,
спрямованої на боротьбу з
корупцією у 2002 році

45

1317

07-31

Звіти, інформації про
виконання вимог Закону
України "Про боротьбу з
корупцією" в обласному
управлінні юстиції
за 2002 рік (квартальні)

18

1318

07-31

Звіти, інформації про
виконання вимог Закону
України "Про боротьбу з
корупцією" в районних
(міському) управліннях
юстиції за 2002 рік
(квартальні)

182

1315
,.J

J

+

..

І

-

5

1

4

30

6

І

ІІ

1

2

3

4

5

2003 рік
Ві,g,ціл організаційного
забезпечення
,!!Окумен:n:вання та
контролю
1319
-4

01-5

Накази Міністерства
юстиції України про
внесення змін до наказу
про склад колегії
обласного управління
юстиції та нагородження
начальника обласного
управління юстиції
за 2003 рік

24 березня
2003 р.
03 листопада
2003 р.

2

1320
-+-

01-7

Накази з№1-здо№ 53-з
з основної діяльності
управління за 2003 рік

02 січня
2003 р.
31 грудня
2003 р.

149+4

1321

01-8

Журнал реєстрації наказів
з основної діяльності
за 2003 рік

02 січня
2003 р.
31 грудня
2003 р.

4

1322

07-23

Протоколи засідань
колегії управління та
матеріали до них
за 2003 рік
Том 1
(з№ 1 до№9)

22 січня
2003 р.
14 травня
2003 р.

145

1323

07-23

Протоколи засідань
колегії управління та
матеріали до них
за 2003 рік
Том 2(останній)
(з№10до№20)

06 червня
2003 р.
31 грудня
2003 р.

134

,.\.

-

31

6

1

2

3

4

5

1324

07-22

Протоколи з № 1 до № 12
нарад управління та
матеріали до них
за 2003 рік

24 квітня
2003 р.
03 грудня
2003 р.

52

1325

01-9

Плани роботи управління
на 2003 рік (квартальні)

33

1326

О1-11

Заходи обласного
управшння щодо
поліпшення роботи
органів юстиції області
на 2003 рік

21

1327
-\

01-ба

Статистично-аналітичний
звіт про стан роботи
обласного управління та
ПlДВlДОМЧИХ установ по
розгляду звернень
громадян за 2003 рік

20

1328

01-12

Аналізи, узагальнення
стану розгляду звернень
rромадян,статистичних
даних та окремих ділянок
роботи обласного
управління юстиції та
підвідомчих установ
за 2003 рік

55

1329

01-6

+

.1-..

+

�

ІІ

.!

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
обласного управління
юстиції та підвідомчих
установ за 2003 рік
Том 1

04 січня
2003 р.
02 липня
2003 р.

94

6

32

4

5

04 липня
2003 р.
31 грудня
2003 р.

92

1

2

1330

01-6

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
обласного управління
юстиції та підвідомчих
установ за 2003 рік
Том 2 (останній)

1331

О1-31

Акт приймання - передачі
документів та майна
обласного управління
юстиції при зм1ю
.
.
начальника управшння вщ
05 грудня 2003 року

19

1332

01-31

Акт приймання - передачі
документації кадрового
забезпечення та справ, які
знаходяться в архіві
обласного управління
юстиції при зміні
начальника відділу кадрів
і відповідального за архів
за 2003 рік

19

'1

-t

-+

3

Ві.ц.ціл ПRе.цставництва
інтеRесів в су.цах
Ук�аїни
1333
-і

Акт приймання - передачі
документації та
комп'ютерних програм з
питань судової статистики
з обласного управління
юстиції до Державної
судової адміністрації у
Тернопільській області від
1 О червня 2003 року

5

6

33

1

2

3

4

5

01 вересня
2003 р.
25 листопада
2003 р.

7

Ві,ц,ціл ,це�жавної
виконавчої служби
1334

04-16

Протоколи з № 1 до № 4
нарад відділу державної
виконавчої служби
за 2003 рік

1335

04-12

Постанови з № 1 до № б
начальника обласного
відділу державної
виконавчої служби про
перевірку законності
здійснення виконавчих
проваджень, в порядку
ст.8 1 -8 3 Закону України
11
Про виконавче
провадження 11 та
матеріали щодо їх
виконання за 2003 рік

6

1336
�-

04-1

Аналізи та узагальнення
окремих ділянок роботи
обласного і районних
відділів державної
виконавчої служби
за 2003 рік
Том 1

91

1337

04-1

Аналізи та узагальнення
окремих ділянок роботи
обласного і районних
відділів державної
виконавчої служби
за 2003 рік
Том 2 (останній)

113

-f

--f

!

6

34

4

5

1

2

3

1338

04-4

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи
районних відділів
державної виконавчої
служби області за 2003 рік
(Бережани - Теребовля,
Чортків - Шумськ, місто
Тернопіль)

1339

04-2

Зведений статистичний
звіт про роботу органів
державної виконавчої
служби ( ф.1) за 2003 рік

33

1340
,.1.

04-3

Статистичні звіти про
роботу органів державної
виконавчої служби ( ф.1)
районних (міського)
відділів державної
виконавчої служби
за 2003 рік

90

1341

04-5

Листування з
Міністерством юстиції
У країни про роботу
районних (міського)
відділів державної
виконавчої служби
за 2003 рік
Том 1

10 січня
2003 р.
23 квітня
2003 р.

156

04-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
районних (міського)
відділів державної
виконавчої служби
за 2003 рік
Том 2

08 травня
2003 р.
10 вересня
2003 р.

157

,.)

1342

_,

151

35

6

1

2

1343

04-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
районних (міського)
відділів державної
виконавчої служби
за 2003 рік
Том 3 (останній)

04-5

Документи (плани,
доповідні записки,
довідки, інформації,
заходи та інші) щодо
наслідків перевірок
діяльності обласного
управління юстиції та
відділу державної
виконавчої служби,
проведених
представниками
Міністерства юстиції
України за 2003 рік

,

..

1344
І

3

4

5

11 вересня
2003 р.
31 грудня
2003 р.

158

15

Ві,ц,ціл ПQаВОВОЇ QОбОТИ2
ПQаВОВОЇ освіти2
QСЄСТ�ації НОQМаТИВНО п�авових актів та
легалізації об'єднань
г�ома,цян

1345
4

03-7

Довідки про результати
перевірок стану роботи по
здійсненню обліку та
систематизації
законодавства в районних
нотаріальних конторах,
РАГСах, проведених
районними управліннями
юстиції за 2003 рік

57

36

6

І

з

4

5

08 квітня
2003 р.
09 грудня
2003 р.

31

І

2

1346

05-4

Протоколи з № І до № З
засідань обласної
міжвідомчої
координаційно методичної освіти
населення і матеріали до
них за 2003 рік

1347

05-1

Інформація в
Міністерством юстиції
України про виконану
координаційне-методичну
роботу з правової освіти
та про виконання
постанови Кабінету
Міністрів України від
29 травня 1995 року
№ 366 "Про Програму
правової освіти населення
України", Указу
Президента України №
992 від 18 жовтня
2001 року "Про
Національну програму
правової освіти
населення" в управлінні
юстиції за 2003 рік

24

1348

05-3

Узагальнення роботи
обласного,районних
(міського) управлінь
юстиції з правової освіти
населення за 2003 рік

5

1349

05-2

Довідки про результати
перевірок стану правової
освіти населення в
районних управліннях
юстиції за 2003 рік

33

.+

+

..L

..

6

37

1

2

3

1350

05-3

Методичні рекомендації з
питань підготовки
матеріалів на правову
тематику для друку в
місцевих газетах і
виступів на місцевому
.
.
.
радю, шдготовлею
обласним управлінням
юстиції за 2003 рік

1351

05-1

Листування з
Міністерством юстиції
України про виконану
роботу з правової освіти
населення за 2003 рік

1352

05-4

Документи (протоколи,
інформації, довідки та
інші) про проведення
всеукраїнського та
обласного оглядівконкурсів на краще
забезпечення
управліннями юстиції
координаційнеметодичної діяльності та
кращу організацію роботи
міжвідомчих
координаційнометодичних рад з правової
освіти населення
за 2003 рік
Том 1

+

,+

-Іt

4

5
7

12 березня
2003 р.
01 грудня
2003 р.

60

162

6

38

39

1

2

3

1353

05-4

Документи (протоколи,
інформації, довідки та
інші) про проведення
всеукраїнського та
обласного оглядівконкурсш на краще
забезпечення
управліннями юстиції
·�
координащинометодичної діяльності та
кращу організацію роботи
міжвідомчих
координаційнометодичних рад з правової
освіти населення
за 2003 рік
Том 2 (останній)

55

1354

06-1

Інформації в
Міністерство юстиції
України,
облдержадміністрацію
про діяльність районних
(міського) управлінь
юстиції з правової роботи
та по сприянню органам
виконавчої влади,
пщприємствам,
установам, організаціям, у
вдосконаленні правової
роботи за 2003 рік

34

1355

06-8

Звіти з питань правової
роботи районних
управлінь юстиції
за 2003 рік (Борщів Шумськ, місто Тернопіль)

78

.J,-

,-1,

+

4

5

6

1

2

3

1356

06-7

Методичні рекомендації з
питань правової роботи,
видані районними
управліннями юстиції
за 2003 рік

25

1357

06-5

Переліки юрисконсультів
районних підприємств,
установ, організацій
області та міста
Тернополя за 2003 рік

25

1358

+

06-3

Довідки про результати
перевірок стану правової
роботи в
райдержадм1н1страціях,
підприємствах, установах,
організаціях за 2003 рік

47

1359
-+-

06-1

Листування з
Міністерством юстиції
України,
облдержадміністрацією
щодо стану правової
роботи за 2003 рік

1360

08-2

Звіт (ситуаційний аналіз,
статистичні матеріали)
про стан легалізації
об' єднань громадян,
реєстрації благодійних
організацій та інших
громадських формувань
області за 2003 рік

9

1361

08-7/1

Статистичний звіт про
політичні партії та
громадські організації
(ф.1-ГІГО) за 2003 рік

2

.,

+

,,._

-+

4

26 травня
2003 р.
26 гру"дня
2003 р.

5

45

40

6

1

2

3

1362

08-7/2

Звіти з питань легалізації
об'єднань rромадян,
реєстрації благодійних
організацій та інших
громадських формувань
районних управлінь
юстиції за 2003 рік
(Бережани - Шумськ,
місто Тернопіль)

102

1363

08-2

Аналізи стану легалізації
об'єднань rромадян,
реєстрації благодійних
організацій та інших
громадських формувань
області обласним та
районними управліннями
юстиції за 2003 рік

27

1364

08-5

Довідки про наслідки
перевірок дотримання
статутних положень в
діяльності об'єднань
громадян, благодійних
організацій та інших
громадських формувань
області за 2003 рік

76

1365

08-2

Листування з
Міністерством юстиції
України з питань
легалізації об'єднань
rромадян, реєстрації
благодійних організацій
та інших громадських
формувань області
за 2003 рік

+

f

+

.J

4

20 січня
2003 р.
25 листопада
2003 р.

5

173

41

6

2
1366

3

4

5

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
політичних партій, яким
відмовлено в реєстрації у
.
.
ВlдПОВlДНИХ реєстрах
управління юстиції
за 1998-2003 роки

70

08-2

Інформації в Міністерство
юстиції України та
облдержадміністрацію
щодо стану державної
реєстрації нормативно правових актів обласним і
районними управліннями
юстиції за 2003 рік

20

08-15

Звіти з питань державної
реєстрації нормативно правових актів районних
управлінь юстиції
за 2003 рік (Бережани Шумськ)

98

1369

+

08-5

Аналіз роботи районних
управлінь юстиції про
стан державної реєстрації
нормативно - правових
актів за 2003 рік

7

1370

08-15

Методичні рекомендації з
питань державної
реєстрації нормативно правових актів, видані
районними управліннями
юстиції за 2003 рік

5

�

1367
..L

1368
,-1

-+

6

42

5

1

2

3

1371

08-13

Довідки про наслідки
перев1рки щодо
додержання
законодавства про
державну реєстрацію
нормативно - правових
актів в обласному
управлінні юстиції,
проведеної представником
Міністерства юстиції від
25 квітня 2003 року

13

1372

08-14

Довідки про результати
перевірок дотримання
законодавства про
державну реєстрацію
нормативно -правових
актів за 2003 рік

43

1373

-t

08-18

Довідки про результати
перевірок роботи з питань
державної реєстрації
нормативно - правових
актів, благодійних
організацій, легалізації
об' єднань громадян,
правової роботи,правової
освіти районних
управлінь юстиції
за 2003 рік

45

1374

08-13

Листування з
Міністерством юстиції
України,
облдержадміністрацією з
питань державної
реєстрації нормативноправових актів за 2003 рік

-t

+

,-\

4

02 квітня
2003 р.
13 жовтня
2003 р.

29

43

6

1

2

3

4

5

Ві.ц.ціл нотаJ!іаn::

1375

09-2

Узагальнення звернень та
скарг, що надійшли в
управління юстиції, з
.
.
.
питань дІяльностІ оргаюв
нотаріату за 2003 рік

2

1376

09-1

Довідки, доповідні
записки про насшдки
комплексних та цшьових
перевірок роботи
нотар1альних контор та
приватних нотаріусів
області за 2003 рік

52

1377

+

09-3

Зведений статистичний
звіт про роботу
державних та приватних
нотаріусів області
(ф.1-нотаріат) за 2003 рік

1378

09-3

Статистичні звіти про
роботу державних та
приватних нотаріусів
області (ф.1-нотаріат)
за 2003 рік

1379

09-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
державних нотаріальних
контор І приватних
нотаріусів області
за 2003 рік

t-

+

+

-{

зо

161

17 лютого
2003 р.
03 жовтня
2003 р.

31

6

44

1

2

1380

09-11

Документи (протоколи,
р1шення, заяви, висновки
та інші) про роботу
кваліфікаційної комісії
нотаріату за 2003 рік
Том 1

104

09-11

Документи (протоколи,
р1шення, заяви, висновки
та інші) про роботу
кваліфікаційної комісії
нотаріату за 2003 рік
Том 2 (останній)

128

+

1381

+

3

4

5

Ві.ц,ціл планування2
Фінансування2 звітності
та конт�олю
10-4

Штатні розписи обласного
управління юстиції,
районних (міського)
управлінь юстиції,
відділів ДВС, Р АЦС та
державних нотаріальних
контор області на 2003 рік

58

1383

10-4

Кошторис надходжень і
видатків обласного
управління юстиції та
органів юстиції області на
2003 рік

78

1384

10-2

Зведений баланс з
основної діяльності
органів юстиції області за
2003 рік

76

1382
..J_

+

,,.,
1

45

б

46

3

4

1

2

1385

10-2

Податковий звіт про
використання коштів
неприбутковими
оргаюзащями,
статистичний звіт про
суми отримання пільг по
оподаткуванню та звпи
про сплату р1зних
податків (ф.1-ПП, 7ВК(Чорнобиль), 8-ДР)
за 2003 рік

108

1386

10-2

Звіти про перерахування
грошових сум на
загальнообов'язкове
державне соціальне і
пенсійне страхування,
страхування на випадок
безробіття та від
нещасних випадків на
виробництві за 2003 рік

27

1387
-тІ

10-2

Зведені статистичні звіти
з праці, про використання
робочого часу та інші
(ф.1-ПВ, 3-ПВ, 7-ТНВ)
за 2003 рік

12

-4

4--

5

Ві.ц.ціл кад12ової 12оботи
та .це�жавної СЛІжби

1388
-l

1:

07-6

Протоколи засідань
конкурсної комісії із
зам1щення вакантних
посад державних
службовців за 2003 рік
(З № 1 ДО № 7)

02 червня
2003 р.
29 грудня
2003 р.

46

6

1

2

з

1389

07-12

Узагальнення, інформації
про стан роботи з кадрами
за 2003 рік

Зб

1390

07-5

Довідки про наслідки
перевірок стану роботи з
кадрами в Лановецькому,
Монастириському,
Підволочиському,
Підгаєцькому,
Тернопільському
районних та
Тернопільському
міському управліннях
юстиції за 2003 рік

26

1391
4-

07-9

Статистичні звіти про
склад та рух кадрів
установ юстиції (ф.1-к)
за 2003 рік
(зведений та рай(міськ)
управлінь юстиції)

66

1392

-+

07-9

Статистичні звіти про
наявність вільних робочих
місць (вакантних посад)
та потребу в працівниках
(ф.З-ffі-1) за 2003 рік

8

1393

07-9

Статистичні звіти про
кількість працівників, їх
якісний склад та
професійне навчання,
кількісний та якісний
склад державних
службовців (ф.6-ПВ,
9-ДС) за 2003 рік (зведені
та рай(міськ) управлінь
юстиції)

45

t.J.

4

5

11
..l,.

6

47

3

4

5

1

2

1394

07-9

Інформації про якісний
склад кадрів районних
(міського) управлінь
юстиції області
за 2003 рік

18

07-3

Інформації щодо
заміщення вакантних
посад та про якісний
склад кадрів районних
(міського) відділів
державної виконавчої
служби області за 2003 рік

54

1396

07-29

Положення про відділ
державної виконавчої
служби Тернопільського
обласного управління
юстиції від 23 грудня
2003 року

4

1397

07-28

Заходи попереджувально
- профілактичної роботи
районних (міського)
управлінь юстиції,
спрямованої на боротьбу з
корупцією на 2003 рік

27

1398

07-28

Звіти, інформації про
виконання вимог Закону
України "Про боротьбу з
корупцієюи в обласному
управлінні юстиції
за 2003 рік (квартальні)

19

+

1395
...\,'

+

-t

11

-+

6

48

з

1

2

1399

07-28

Звіти, інформації про
виконання вимог Закону
України "Про боротьбу з
корупцією" в районних
(міському) управліннях
юстиції за 2003 рік
(квартальні)

07-28

Інформації щодо подання
декларацій про доходи
державними службовцями
в апараті обласного та
районних (міського)
управлінь юстиції
за 2003 рік

+

1400

-t

4

5
172

27

2004 рі к
вісЦl:!,іл 2окуменпвання2
контролю виконання та
звер нень r�омасЦЯН
1401

01-5

Накази Міністерства
юстиції України про
внесення змін до наказу
про склад колегії
обласного управління
юстиції та змін до
організаційно - штатної
структури управління
за 2004 рік

27 січня
2004 р.
1 8 серпня
2004 р.

4

1402

01-7

Накази з № 1-з до № 76-з
з основної діяльності
управління за 2004 рік

20 січня
2004 р.
24 грудня
2004 р.

171+14

t

6

49

50

....

1

2

3

4

5

1403

01-8

Журнал реєстрації наказів
з основної діяльності
за 2004 рік

20 січня
2004 р.
24 грудня
2004 р.

5

1404

+

07-23

Протоколи засідань
колегії управління та
матеріали до них
за2004 рік
Том1
(з№1 до№б)

27 січня
2004 р.
19 квітня
2004 р.

155

1405

-r

07-23

Протоколи засідань
колегії управління та
матеріали до них
за2004 рік
Том2
(з№7 до №12)

27 травня
2004 р.
23 вересня
2004 р.

138

1406

07-23

Протоколи засідань
колегії управління та
матеріали до них
за2004 рік
Том3 (останній)
(з№13 до№16)

01 жовтня
2004 р.
21 грудня
2004 р.

176

+

07-22

Протоколи з№1 до№41
нарад управління та
матеріали до них
за2004 рік

15 січня
2004 р.
29 грудня
2004 р.

162

Протоколи засідань
експертної комісії
обласного управління
юстиції та матеріали до
них за2003-2004 роки
(з№1 до№ 2)

31 грудня
2003 р.
10 серпня
2004 р.

38

;

1407

1408

-t

6

з

4

5

1

2

1409

01-10

Основні напрямки
.
.
.
дlЯЛЬНОСТІ управшння
на 2004 рік (квартальні)

53

1410
,-\-

01-11

Заходи обласного
управління щодо
поліпшення роботи
органів юстиції області
на 2004 рік

26

1411

01-ба

Зведений статистичноаналітичний звіт про стан
роботи обласного
управління та підвідомчих
установ по розгляду
звернень громадян
за 2004 рік

26

1412

02-2/1

Статистично-аналітичні
звіти районних управлінь
юстиції області про стан
роботи по розгляду
звернень громадян
за 2004 рік

119

1413

01-12

Аналізи, узагальнення
стану розгляду звернень
громадян,статистичних
даних та окремих ділянок
роботи обласного
управління юстиції та
ПlДВЩОМЧИХ установ
за 2004 рік

108

r\

-+

t'

1

6

51

з

5

1

2

1414

02-5

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи
районних управлінь
юстиції за 2004 рік
Том І
(Бережани, Борщів,
Заліщики, Збараж)

102

1415

02-5

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи
районних управлінь
юстиції за 2004 рік
Том 2 (останній)
(Кременець, Ланівці,
Підгайці, Теребовля,
Тернопіль (район),
Чортків, Шумськ,
Тернопіль (місто)

92

1416

01-6

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
обласного управління
юстиції та підвідомчих
установ за 2004 рік
Том 1

08 січня
2004 р.
01 липня
2004 р.

81

1417

01-6

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
обласного управління
юстиції та підвідомчих
установ за 2004 рік
Том 2 (останній)

02 липня
2004 р.
31 грудня
2004 р.

101

--\-

+

+

4

6

52

1

2

з

1418

01-6

Інформація про
Тернопільське обласне
управління юстиції та
підвідомчі установи
надіслана для
розташування на веб-сайті
за 2004 рік

74

Довідки, інформації про
роботу районних
управлінь юстиції області
за 2002-2004 роки
(Бережани - Шумськ,
місто Тернопіль)

76

+

1419

1420

01-31

Акт приймання - передачі
документів та майна
Тернопільського
обласного управління
юстиції при зміні
.
.
начальника управшння вщ
17 лютого 2004 року

21

1421
k

01-31

Акти приймання .
.
передач� матер1альних
цінностей, документації з
питань бухгалтерського
обліку, фінансового,
організаційного і
кадрового забезпечення,
будинків судів,
автотранспорту вщ
обласного управління
юстиції до управління
державної судової
адміністрації
за 2003-2004 року

72

-\

,,

5

4

11

6

53

1

2

3

4

5

30 січня
2004 р.
30 грудня
2004 р.

28

Ві.ц.ціл ,цеІ!жавної
виконавчої служби
1422

04-16

Протоколи з № 5 до № 20
нарад відділу державної
виконавчої служби
за 2004 рік

1423

04-12

Постанови начальника
обласного відділу
державної виконавчої
служби про перевірку
законності здійснення
виконавчих проваджень, в
порядку ст.8 1 -8 3 Закону
України "Про виконавче
провадження " та
матеріали щодо їх
виконання за 2004 рік
Том 1
(з № 1 ДО № 50)

110

1424
-,\-

04-12

Постанови начальника
обласного відділу
державної виконавчої
служби про перевірку
законності здійснення
виконавчих проваджень, в
порядку ст.8 1 -83 Закону
України "Про виконавче
провадження " та
матеріали щодо їх
виконання за 2004 рік
Том 2 (останній)
(з № 51 ДО № 96)

114

-t

-+

6

54

з

4

5

1

2

1425

04-1

Аналізи та узагальнення
окремих ділянок роботи
обласного і районних
відділів державної
виконавчої служби
за 2004 рік
Том 1

103

1426

+

04-1

Аналізи та узагальнення
окремих ділянок роботи
обласного і районних
відділів державної
виконавчої служби
за 2004 рік
Том 2 (останній)

90

1427

04-4

Довідки, доповідні
записки про насшдки
комплексних та цільових
перевірок роботи
районних відд1шв
державної виконавчої
служби області за 2004 рік
Том 1
(Бережани - Кременець)

117

1428

04-4

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи
районних відд1шв
державної виконавчої
служби області за 2004 рік
Том 2 (останній)
(Ланівці - Шумськ, місто
Тернопіль)

120

+

+

-r

11

55

6

з

1

2

1429

-+

04-2

Зведений статистичний
звіт про роботу органів
державної виконавчої
служби (ф.1 ) за2004 рік

52

1430

04-3

Статистичні звіти про
роботу органів виконавчої
служби (ф.1) районних
(міського) відділів
державної виконавчої
служби за2004 рік

95

1431

04-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
районних (міського)
відділів державної
виконавчої служби
за2004 рік
Том 1

08 січня
2004 р.
01 березня
2004 р.

150

1432

04-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
районних (міського)
відділів державної
виконавчої служби
за2004 рік
Том2

02 березня
2004 р.
ЗО квітня
2004 р.

150

1433
.\

04-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
районних (міського)
відділів державної
виконавчої служби
за2004 рік
Том З

05 травня
2004 р .
ЗО червня
2004 р.

153

-t

і

+-

4

5

6

56

І

2

1434

04-5

І
!

+

3

4

5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
районних (міського)
відділів державної
виконавчої служби
за2004 рік
Том4

01 липня
2004 р.
02 серпня
2004 р.

153

�

1435

t

04-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
районних (міського)
відділів державної
виконавчої служби
за2004 рік
Том5

04 серпня
2004 р.
24 вересня
2004 р.

152

1436

04-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
районних (міського)
відділів державної
виконавчої служби
за2004 рік
Том б

27 вересня
2004 р.
03 листопада
2004 р.

148

1437

04-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
районних (міського)
відділів державної
виконавчої служби
за2004 рік
Том 7 (останній)

04 листопада
2004 р.
31 грудня
2004 р.

148

t

57

6

І

2

1438

04-5

t

3
Документи (плани,
доповідні записки,
довідки, інформації,
заходи та інші) щодо
наслідків перевірок
діяльності обласного
управління юстиції та
відділу державної
виконавчої служби,
проведених
представниками
Міністерства юстиції
України за 2004 рік

4

5
63

Ві�,ціл �еєст�ації
но12мативно - п�авових
актів2 п12авової 12оботи
та систематизації
законодавства

1439

03-3

Звіт про роботу обласного
управління юстиції,
районних (міського)
управшнь та установ
юстиції з питань
систематизації
законодавства за 2004 рік

18

03-5

Узагальнення,інформації
за підсумками роботи
обласного,районних
(міського) управлінь
юстиції з питань
систематизації
законодавства за 2004 рік

17

�

1440

+

58

6

1

2

3

1441

03-6

Довідки про результати
перевірок стану роботи по
здійсненню обліку та
систематизації
законодавства в районних
(міському) управліннях
юстиції за 2004 рік

52

1442

03-7

Довідки про результати
перевірок стану роботи по
здійсненню обліку та
систематизації
законодавства в районних
нотаріальних конторах,
РАГСах, проведених
районними управліннями
юстиції за 2004 рік

67

1443

05-1

Інформації в Міністерство
юстиції України,
облдержадміністрацію
про діяльність районних
(міського) управлінь
юстиції з правової роботи
та по сприянню органам
виконавчої влади,
шдприємствам,
установам, організаціям у
вдосконаленні правової
роботи за 2004 рік

52

1444

05-8

Звіти з питань правової
роботи районних
управлінь юстиції
за 2004 рік (Бережани Шумськ, місто Тернопіль)

89

·t

+'

4

5

ІІ

j

6

59

5

1

2

3

1445

05-7/2

Методичні рекомендації з
питань правової роботи,
видані обласним
управлінням юстиції
за 2004 рік

41

t

4

1446

05-4

Перелік юрисконсультів
районних підприємств,
установ, організацій
області та мі ста
Тернополя за 2004 рік

48

1447
,,\--

05-6

Довідки про результати
перевірок роботи
районних (міського)
управлінь юстиції з
питань державної
реєстрації нормативно правових актів, правової
роботи та систематизації
законодавства за 2004 рік

148

1448

05-3

Довідки про результати
перевірок стану правової
роботи в
райдержадміністраціях,
підприємствах, установах,
організаціях за 2004 рік
Том 1

114

1449

05-3

Довідки про результати
перевірок стану правової
роботи в
райдержадміністраціях,
підприємствах, установах,
організаціях за 2004 рік
Том 2 (останній)

109

�r

+

6

60

з

4

5

05 січня
2004 р.
09 лютого
2004 р.

42

1

2

1450

05-1

Листування з
Міністерством юстиції
України,
облдержадміністрацією
щодо стану правової
роботи за 2004 рік

1451

05-5

Документи (накази,
протоколи, довідки та
інші) про проведення
огляду - конкурсу на
кращу оргаюзац�ю
правової роботи в органах
виконавчої влади
місцевого
самоврядування, на
підприємствах, в
установах, організаціях
за 2004 рік

27

1452

06-2

Інформації в Міністерство
юстиції України,
облдержадміністрацію
щодо стану державної
реєстрації нормативно правових актів обласним і
районними управліннями
юстиції за 2004 рік

27

1453

06-5

Аналіз, огляд,
узагальнення роботи
районних управлінь
юстиції про стан
державної реєстрації
нормативно - правових
актів за 2004 рік

24

+
-\

т

.-+

61

6

з

4

5

1

2

1454

06-12

Звіти з питань державної
реєстрації нормативно правових актів районних
управлінь юстиції
за 2004 рік
(Бережани - Шумськ )

102

1455

06-12

Методичні рекомендації з
питань державної
реєстрації нормативно .
.
правових акпв, видаю
районними управліннями
юстиції за 2004 рік

68

1456

т

06-4

Довідки про результати
перевірок дотримання
законодавства про
державу реєстрацію
нормативно - правових
актів за 2004 рік

59

1457

06-2

Листування з
Міністерством юстиції
України,
облдержадміністрацією з
питань державної
реєстрації нормативно правових актів за 2004 рік

+

t-

--r

26 лютого
2004 р.
15 листопада
2004 р.

56

6

62

1

2

з

4

5

Віміл легалізації
об'є,!!нань г�ома,gян та
п�авової освіти

1458

08-10

Звіт (ситуаційний аналіз,
статистичні матеріали)
про стан легалізації
об' єднань громадян,
реєстрації благодійних
організацій та інших
громадських формувань
області за 2004 рік

14

1459

08-10

Статистичний звіт про
політичні партії та
.
..
...
громадсью оргаюзац11
(ф.1-ПГО) за 2004 рік

2

1460

08-12

Звіти з питань легалізації
об'єднань громадян,
реєстрації благодійних
організацій та інших
громадських формувань
районних управлінь
юстиції за 2004 рік
(Бережани - Шумськ,
місто Тернопіль)

101

1461

08-10

Аналізи, огляди стану
легалізації об'єднань
громадян, реєстрації
благодійних організацій
та інших громадських
формувань області
обласним та районними
управліннями юстиції за
2004 рік

28

і

�

+

--t

6

63

1

2

1462

08-7

....!-

\

1463

+

1464

t

1465

-+

08-13

08-13

08-4

64

з
Довідки про наслідки
перевірок дотримання
статутних положень в
діяльності об'єднань
громадян, благодійних
організацій та інших
громадських формувань
області за 2004 рік

154

6
11
11

11

1,

95

Довідки про результати
перевірок роботи з питань
легалізації об'єднань
громадян, реєстрації
благодійних організацій,
структурних осередюв
політичних партій та
правової освіти районних
управлінь юстиції
за 2004 рік
Том 1

11

І

;,

92

Довідки про результати
перевірок роботи з питань
легалізації об'єднань
громадян, реєстрації
благодійних організацій,
структурних осередків
політичних партій та
правової освіти районних
управлінь юстиції
за 2004 рік
Том 2 (останній)
Листування з
Міністерством юстиції
України з питань
легалізації об'єднань
громадян, реєстрації
благодійних організацій
та інших громадських
формувань області
за 2004 рік

5

4

І

І

18 березня
2004 р.
24 грудня
2004 р.

32

1
1466

2

з

4

5

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
місцевих осередків
Всеукраїнських та
м1жнародних громадських
організацій, записи про
реєстрацію яких
скасовано у відповідних
реєстрах управління
юстиції за 1995-2004 роки
Том 1

124

1467

+

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
місцевих осередків
Всеукраїнських та
міжнародних громадських
організацій, записи про
реєстрацію яких
скасовано у відповідних
реєстрах управління
юстиції за 1995-2004 роки
Том 2 (останній)

123

1468

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
місцевих громадських
організацій, записи про
реєстрацію яких
скасовано у відповідних
реєстрах управління
юстиції за 1996-2004 роки
Том 1

195

1

І

І

....1

6

65

1

2

1469

з

5

4

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
місцевих громадських
організацій, записи про
реєстрацію яких
скасовано у відповідних
реєстрах управління
юстиції за 1996-2004 роки
Том 2 (останній)

133

1470

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
кредитних спілок, записи
про реєстращю яких
скасовано у відповідних
реєстрах управшння
юстиції за 2004 рік
Том 1

16'1

1471

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
кредитних спілок, записи
про реєстрацію яких
скасовано у відповідних
реєстрах управління
юстиції за 2004 рік
Том 2 (останній)

t

т

1472

+

08-31

Протоколи з № 1 до № 4
засідань обласної
міжвідомчої
координаційно методичної освіти
населення та матеріали до
них за 2004 рік

v

28 квітня
2004 р.
29 грудня
2004 р.

122

90

6

66

1

2

з

1473

08-22

Інформація в
Міністерством юстиції
України про роботу з
правової освіти населення
та про виконання
постанови Кабінету
Міністрів України від
29 травня 1995 року
№ 366 "Про Програму
правової освіти населення
У країни", Указу
Президента України
№ 992 від 18 жовтня
2001 року "Про
Національну програму
правової освіти
населення" в управлінні
юстиції за 2004 рік

52

1474

08-26

Аналізи, узагальнення,
огляди роботи обласного,
районних (міського)
управлінь юстиції з
правової освіти населення
за 2004 рік

5Їv

1475

08-27

Звіти з питань правової
освіти населення
районних управлінь
юстиції за 2004 рік
Том 1
(Бережани - Ланівці)

110

+

08-27

Звіти з питань правової
освіти населення
районних управлінь
юстиції за 2004 рік
Том 2 (останній)
(Монастириськ - Шумськ,
місто Тернопіль)

113

-t

t

і

1476

4

5

6

67

з

1

2

1477

08-25

Довідки про результати
перевірок стану правової
освіти населення,
координуючої,
організаторської роботи
районних
держадміністрацій по
розповсюдженню
правових знань серед
різних верств населення
за 2004 рік

139

08-26

Методичні посібники,
рекомендації з питань
правової освіти
населення,видані
обласним управлінням
юстиції за 2004 рік

78

1479

08-22

Листування з
Міністерством юстиції
України про виконану
роботу з правової освіти
населення за 2004 рік

1480

08-28

Документи ( протоколи,
інформації, довідки та
інші) про проведення
Всеукраїнського та
обласного оглядівконкурсів на краще
забезпечення
управліннями юстиції
координаційнометодичної діяльності та
кращу організацію роботи
міжвідомчих
координаційнометодичних рад з правової
освіти населення
за 2004 рік
Том 1

+

1478

і

--\--

+

4

11 лютого
2004 р.
17 жовтня
2004 р.

5

60

82

6

68

1

2

з

1481

08-28

Документи(протоколи,
інформації, довідки та
інші) про проведення
всеукраїнського та
обласного оглядівконкурсів на краще
забезпечення
управліннями юстиції
координаційнеметодичної діяльності та
кращу організацію роботи
міжвідомчих
координаційнометодичних рад з правової
освіти населення
за 2004 рік
Том 2(останній)

t

1482

08-28

Документи(протоколи,
інформації, довідки та
інші) про проведення
обласного оглядуконкурсу на кращу
організацію районними
(міським) управліннями
юстиції роботи
"Громадських правових
приймалень",
присвяченому Дню прав
людини за 2004 рік

1483

08-28

Документи(протоколи,
інформації, довідки та
інші) про проведення
обласного оглядуконкурсу на краще
висвітлення правової
тематики районними,
міськими газетами області
присвяченому Дню
юриста за 2004 рік

-\-'

..,

5

4

87

ІІ

111

9

6

69

1

2

3

4

5

Ві.ц.ціл нотаRіап

09-2

Аналізи, узагальнення
окремих ділянок роботи
державних нотар1альних
контор 1 приватних
нотаріусів області
за 2004 рік

16

1485

09-1

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи
нотар1альних контор та
приватних нотар1ус1в
області за 2004 рік

117

1486

09-3

Зведений статистичний
звіт про роботу
державних та приватних
нотаріусів області
(ф.1-нотаріат) за 2004 рік

38

1487

09-3

Статистичні звіти про
роботу державних та
приватних нотаріусів
області (ф.1-нотаріат)
за 2004 рік

136

1488
-t-

09-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
державних нотаріальних
контор 1 приватних
нотаріусів області
за 2004 рік

1484
.І,-

+-

-t

+

09 січня
2004 р.
04 жовтня
2004 р.

59

6

70

5

1

2

3

1489

09-12

Документи(протоколи,
рішення, заяви, висновки
та інші) про роботу
кваліфікаційної комісії
нотаріату за2004 рік
Том1

115

Документи(протоколи,
рішення,заяви,висновки
та інші) про роботу
кваліфікаційної комісії
нотаріату за2004 рік
Том2

123

Документи(протоколи,
рішення,заяви,висновки
та інші) про роботу
кваліфікаційної комісії
нотаріату за2004 рік
Том 3 (останній)

73

f

1490

09-12

1491

09-12

-\-

-І

4

Ві,цділ планування2
Фінансування2 звітності
та КОНТQОЛЮ
1492
.l.
І

10-4

Штатні розписи обласного
управління юстиції,
районних (міського)
управлінь юстиції,
відділів ДВС, РАЦС,судів
та державних
нотаріальних контор
області на2004 рік

70

6

71

І

2

1493

10-4

Кошторис надходжень і
видатків обласного
управління юстиції та
органів юстиції області
на 2004 рік
Том 1

100

1494

t

10-4

Кошторис надходжень і
видатків обласного
управління юстиції та
органів юстиції області
на 2004 рік
Том 2 (останній)

97

1495

т

10-2

Зведений баланс з
основної діяльності
органів юстиції області
за 2004 рік

76

1496

10-2

Податковий звіт про
використання коштів
неприбутковими
організаціями,
статистичний звіт про
суми отриманих пільг по
оподаткуванню та звіти
про сплату різних
податків (ф.1-ГШ,
7-ВК(Чорнобиль), 1-ДФ)
за 2004 рік

96

1497

10-2

Звіти про перерахування
грошових сум на
заrальнообов 'язкове
державне соціальне і
пенсійне страхування,
страхування на випадок
безробіття та від
нещасних випадків на
виробництві за 2004 рік

38

f

t

3

4

5

6

72

І
1

2

з

1498

10-2

Зведені статистичні звіти
з праці, про використання
робочого часу,
автотранспорт та 1нш1
(ф.1-ГІВ, З-ГІВ, 2-ТР,
2-ІНФ, 4-МТП, 7-ТНВ,
11-03) за 2004 рік

.+

4

5
24

Ві,ц,ціл ка.цQової QОботи
та .цеQжавної служби

1499

,...

07-6

Протоколи засідань
.. . ....
конкурсно1 ком1с11 1з
зам1щення вакантних
посад державних
службовців за 2004 рік
Том 1
(з № 1 ДО № 11)

29 січня
2004 р.
06 липня
2004 р.

149

1500

07-6

Протоколи засідань
конкурсної комісії із
заміщення вакантних
посад державних
службовців за 2004 рік
Том 2 (останній)
(з № 12 до № 20)

12 липня
2004 р.
23 грудня
2004 р.

132

1501

07-12

Узагальнення, інформації
про стан роботи з кадрами
за 2004 рік

-t

-+

45

6

73

1

2

з

1502

07-5

Довідки про наслідки
перевірок стану роботи з
кадрами в Бережанському,
Бучацькому,Гусятинському, Заліщицькому,
Збаразькому, Зборівському, Козівському,
Підгаєцькому, Теребивлянському районних
управліннях юстиції
за 2004 рік

45

1503
І
'"t

07-9

Статистичні звіти про
склад та рух кадрів
установ юстиції (ф.1-КЮ)
за 2004 рік (зведений та
рай(міськ) управлінь
юстиції)

63

1504

+-

07-9

Статистичні звіти про
наявність вільних робочих
місць (вакантних посад)
та потребу в працівниках
(ф.3-ГШ) за 2004 рік

12

1505

07-9

Статистичні звіти про
кількість працівників, їх
якісний склад та
професійне навчання,
кількісний та якісний
склад державних
службовців (ф.6-ПВ,
9-ДС) за 2004 рік (зведені
та рай(міськ) управлінь
юстиції)

44

+

t

4

5

6

74

з

5

1

2

1506

07-9

Інформації щодо
заміщення вакантних
посад та про якісний
склад кадрів районних
(міського) відділів
державної виконавчої
служби області
за 2004 рік

51

1507

07-12

Документи (довідки, план
заходів та інформації
щодо усунення недоліків)
про результати перевірки
організації роботи з
кадрами державної
виконавчої служби в
обласному управлінні
юстиції та
підпорядкованих
управліннях юстиції,
проведеної
представниками
Міністерства юстиції
України за 2004 рік

55

1508

07-29

Положення про відділи та
посадові інструкції
працівників обласного
управління юстиції
за 2004-2005 роки

213

1509

07-29

Посадові інструкції
начальників районних
управлінь юстиції області
за 2004 рік

46

-\-

t

t

t

4

75

6

з

1

2

1510

07-29

Посадові інструкції
начальників районних
відцілів реєстрації актів
цивільного стану
за 2004 рік

54

І 511

07-29

Посадові інструкції
працівників районних
відцілів державної
виконавчої служби
області за 2004 рік
Том 1

112

1512

07-29

Посадові інструкції
працівників районних
відцілів державної
виконавчої служби
області за 2004 рік
Том 2 (останній)

115

1513

t

07-28

План заходів щодо
попередження та
профілактики
корупційних діянь в
Міністерстві юстиції
України, обласному та
районних (міському)
управліннях юстиції
на 2004-2005 роки

40

1514

07-28

Звіти, аналітична
інформація та інформації
про виконання вимог
Закону України "Про
боротьбу з корупцією" в
обласному управлінні
юстиції за 2004 рік
(квартальні, піврічні)

35

·-\

t-

і

+

4

5

6

76

з

5

1

2

1515

07-28

Звіти, аналітичні
інформації та інформації
про виконання вимог
Закону України "Про
боротьбу з корупцією"
в районних (міському)
управліннях юстиції
за 2004 рік (квартальні,
піврічні)

147

07-28

Інформації щодо подання
декларацій про доходи
державними службовцями
в апараті обласного та
районних (міського)
управлінь юстиції
за 2004 рік

35

,....,І

1516
..L

4

2005 рік
Ві,ц,ціл2 з листопа.ца 2005
року - сектор
.цокументvвання2
контролю та звернень
Г(!ОМЗ.ЦЯН

1517

,,...\--

01-5

Накази Міністерства
юстиції України,
Департаменту державної
виконавчої служби та
Тернопільського
обласного управління
юстиції про ліквідацію
відділів ДВС в складі
територіальних управлінь
юстиції і створення
органів ДВС в області в
складі Департаменту ДВС
за 2005 рік

19 серпня
2005 р.
26 жовтня
2005 р.

16

6

77

1

2

1518

01-7

з

4

5

Накази з основної
діяльності управління
за 2005 рік
Том 1
(з№ 1-з до№ 40-з)

11 січня
2005 р.
05 липня
2005 р.

117+6

01-7

Накази з основної
діяльності управління
за 2005 рік
Том 2 (останній)
(з № 41-з до№ 80-з)

05 липня
2005 р.
27 грудня
2005 р.

106+5

1520

01-8

Журнал реєстрації наказів
з основної діяльності
за 2005 рік

11 січня
2005 р.
20 грудня
2005 р.

6

1521

т

07-23

Протоколи засідань
колегії управління та
матеріали до них
за 2005 рік
Том 1
(№ 1)

21 січня
2005 р.
21 січня
2005 р.

137

1522

07-23

Протоколи засідань
колегії управління та
матер1али до них
за 2005 рік
Том 2
(з№ 2 до№ 4)

28 лютого
2005 р.
28 квітня
2005 р.

145

1523

07-23

Протоколи засідань
колегії управління та
матер1али до них
за 2005 рік
Том 3
(з№ 5 до№ 8)

06 червня
2005 р .
26 липня
2005 р.

167

-t
1519
�

+

t

.J..,

6

78

з

4

5

1

2

1524

07-23

Протоколи засідань
колегії управління та
матеріали до них
за 2005 рік
Том 4 (останній)
(з № 9 ДО № 12)

27 вересня
2005 р.
27 грудня
2005 р.

161

1525

07-22

Протоколи нарад
управління та матеріали
до них за 2005 рік
Том 1
(з № 1 до № 21-а)

1О січня
2005 р.
12 травня
2005 р.

96+11

1526
-\-

07-22

Протоколи нарад
управління та матеріали
до них за 2005 рік
Том 2 (останній)
(З № 22 ДО № 45)

16 травня
2005 р.
26 грудня
2005 р.

106

1527

т

Протоколи засідань
експертної комісії
обласного управління
юстиції та матеріали до
них за 2005 рік
Том 1
(з № 2 ДО № 5)

22 лютого
2005 р.
17 березня
2005 р.

117

1528

Протоколи засідань
експертної комісії
обласного управління
юстиції та матеріали до
них за 2005 рік
Том 2
(з № 6 ДО № \0)

24 березня
2005 р.
28 квітня
2005 р.

128

І

-Т

-t

-t
І

6

79

1

2

з
Протоколи засідань
експертної комісії
обласного управління
юстиції та матеріали до
них за 2005 рік
Том З (останній)
(з № 11 ДО № 14)

1529
.J..

4

5

29 липня
2005 р .
30 rрудня
2005 р.

126

1530

01-1О

Основні напрямки
діяльності управління
на 2005 рік (піврічні)

34

1531

О 1-11

План заходів обласного
управшння щодо
поліпшення роботи
органів юстиції області
на 2005 рік

27

1532

01-6

Документи (довідки,
інформації та заходи щодо
усунення недоліків) про
результати комплексної та
контрольної перевірок
діяльності обласного
управл1ння, проведених
представниками
Міністерства юстиції
України за 2005 рік

116

1533

01-6а

Зведений статистичноаналітичний звіт про стан
роботи обласного
управління та підвідомчих
установ по розгляду
звернень rромадян
за 2005 рік

42

t

-\--

-t

f

6

80

s

1

2

з

1534

02-2/1

Статистично - аналітичні
звіти районних управлінь
юстиції області про стан
роботи по розгляду
звернень громадян
за2005 рік

155

1535

01-12

Аналізи,узагальнення
стану розгляду звернень
громадян,статистичних
даних та окремих ділянок
роботи обласного
управління юстиції та
підвідомчих установ
за2005 рік

34

А

t

4

1,

1536

02-5

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та щльових
перевірок роботи
районних управлінь
юстиції за2005 рік
Том1
(Заліщики,Збараж,
Зборів)

11 4

1537

02-5

Довідки,доповідні
записки про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи
районних управлінь
юстиції за2005 рік
Том2
(Козова,Ланівці)

109

-t

+

81

6

1

2

з

1538

02-5

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та щльових
перевірок роботи
районних управлінь
юстиції за 2005 рік
Том З (останній)
(Монастириськ,
Тернопіль)

1539

01-6

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
обласного управління
юстиції та підвідомчих
установ за 2005 рік
Том 1

06 січня
2005 р.
08 липня
2005 р.

98

т

01-6

Листування з
Міністерством юстиції
У країни про роботу
обласного управління
юстиції та підвідомчих
установ за 2005 рік
Том 2 (останній)

08 липня
2005 р.
13 грудня
2005 р.

102

14 січня
2005 р.
28 жовтня
2005 р.

38

_,

1-

1540

4

5

111

Відділ державної
виконавчоїслхжби

ІІ
ІІ

1541

1

04-16

Протоколи з № 21 до
№ З О нарад відділу
державної виконавчої
служби за 2005 рік

6

82

5

1

2

3

1542

04-12

Постанови начальника
обласного відділу
державної виконавчої
служби про перевірку
законності здійснення
виконавчих проваджень, в
порядку ст. 8 1 -8 3 Закону
У країни "Про виконавче
провадження 11 та
матеріали щодо їх
виконання за 2005 рік
Том 1
(з № 1/19/1 ДО №24/19/2)

135

04-12

Постанови начальника
обласного відділу
державної виконавчої
служби про перевірку
законності здійснення
виконавчих проваджень, в
порядку ст. 8 1-8 3 Закону
України "Про виконавче
провадження " та
матеріали щодо їх
виконання за 2005 рік
Том 2 (останній)
(з № 25/19/1 ДО № 47/19/3)

133

04-1

Аналізи та узагальнення
окремих ділянок роботи
обласного і районних
відділів державної
виконавчої служби
за перше півріччя
2005 року

-t

1543
�

1544

-t

4

56

6

83

з

1

2

1545

04-5

Документи (довідки,
доповідні записки,
інформації та інші) про
наслідки перевірки
діяльності відділів
державної виконавчої
служби обласного
управління та області з
питань організації роботи
по забезпеченню
.
.
виконання р1шень суд1в та
інших органів (посадових
осіб), проведеної
представниками
Міністерства юстиції
України за 2005 рік
Том 1

80

04-5

Документи (довідки,
доповідні записки,
інформації та інші) про
.
.
насшдки перев1рки
діяльності відділів
державної виконавчої
служби обласного
управління та області з
питань організації роботи
по забезпеченню
.
.
виконання р1шень суДІв та
інших органів (посадових
осіб), проведеної
представниками
Міністерства юстиції
України за 2005 рік
Том 2 (останній)

140

·-t

1546

і

4

5

6

84

1

2

з

1547

04-4

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи
районних відділів
державної виконавчої
служби області за 2005 рік
Том 1
(Бережани - Бучач,
Заліщики -Кременець)

96

1548

04-4

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи
районних відділів
державної виконавчої
служби області за 2005 рік
Том 2 (останній)
(Ланівці - Шумськ)

103

1549

04-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
районних (міського)
відділів державної
виконавчої служби
за 2005 рік
Том І

05 січня
2005 р.
14 лютого
2005 р.

162

1550

04-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
районних (міського)
відділів державної
виконавчої служби
за 2005 рік
Том 2

21 лютого
2005 р.
25 квітня
2005 р.

167

-t

t

J

+

4

5

6

85

2

з

4

5

1551

04-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
районних (міського)
відділів державної
виконавчої служби
за2005 рік
Том З

29 квітня
2005 р.
22 червня
2005 р.

172

1552

04-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
районних (міського)
відділів державної
виконавчої служби
за2005 рік
Том4

01 липня
2005 р.
13 вересня
2005 р.

172

1553

04-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
районних (міського)
відділів державної
виконавчої служби
за2005 рік
Том5 (останній)

15 вересня
2005 р.
16 листопада
2005 р.

186

t

t

6

86

1

2

з

5

4

Відділ QЄЄСТQації
НОQМЗТИВНО - ПQЗВОВИХ
актів2 ПQаВОВОЇ QОботи
та систематизації
законо.цавства2 з
листопа.ца 2005 QOK:Y Ві.ц.ціл .цеQжавної
QСЄСТQаЦЇЇ НОQМЗТИВНО ПQавових актів2
легалізації об'є.цнань
ГQОМа.ЦЯН2 ПQЗВОВ�
освіти2 ПQавової QОботи
та систематизації
законо.цавства

1554

f

03-3

Звіти про роботу
обласного управління
юстиції, районних
(міського) управлінь та
установ юстиції з питань
систематизації
законодавства за 2005 рік

22
І

1555

03-5

Узагальнення,інформації
за підсумками роботи
обласного,районних
(міського) управлінь
юстиції з питань
систематизації
законодавства за 2005 рік

21

1556

05-1

Інформації в Міністерство
юстиції України,
облдержадміністрацію
про діяльність районних
(міського) управлінь
юстиції з правової роботи
та по сприянню органам
виконавчої влади,
шдприємствам,
установам, оргаюзащям у
вдосконаленні правової
роботи за 2005 рік

32

-у

і

87

6

з

І

2

1557

05-8

Аналізи,узагальнення з
питань правової роботи
обласного,районних
(міського) управлінь
юстиції за 2005 рік

20

1558

05-8

Звіти з питань правової
роботи районних,
управлінь юстиції
за 2005 рік
(Бережани - Шумськ,
місто Тернопіль)

88

1559

05-7/2

Методичні рекомендації з
питань правової роботи,
видані обласним
управлінням юстиції
за 2005 рік

53

1560

05-4

Перелік юрисконсультів
районних підприємств,
установ,організацій
області та міста
Тернополя за 2005 рік

60

1561

05-1

Довідка про результати
перевірки стану
організації правової
роботи та правової освіти
в обласному та
територіальних
управліннях юстиції
області, проведеної
представником
Міністерства юстиції
України від 22 березня
2005 року

12

-�
-t

1

t

4

4

5

88

6

1

2

3

1562

05-6

Довідки про результати
перевірок роботи
районних (міського)
управлінь юстиції з
питань державної
реєстрації нормативно правових актів, правової
роботи та систематизації
законодавства за 2005 рік
Том І

127

05-6

Довідки про результати
перевірок роботи
районних (міського)
управлінь юстиції з
питань державної
реєстрацн нормативно правових актів, правової
роботи та систематизації
законодавства за 2005 рік
Том 2 (останній)

113

Довідки про результати
перевірок стану правової
роботи в
райдержадміністраціях,
підприємствах, установах,
організаціях за 2005 рік
Том 1

97

-І

І

1563

-r

1564
J.,

05-3

\

1565
1,

05-3

Довідки про результати
перевірок стану правової
роботи в
райдержадміністраціях,
підприємствах, установах,
організаціях за 2005 рік
Том 2 (останній)

89

5

4

6

ІІ

11

99

2

1566

05-1

Листування з
Міністерством юстиції
України,
облдержадміністрацією
щодо стану правової
роботи за 2005 рік

1567

06-2

Інформації в Міністерство
юстиції України,
облдержадміністрацію
щодо стану державної
реєстрації нормативно правових актів обласним і
районними управліннями
юстиції за 2005 рік

28

1568

06-5

Узагальнення роботи
районних управлінь
юстиції про стан
державної реєстрації
нормативно - правових
актів за 2005 рік

12

1569

+

06-12

Звіти з питань державної
реєстрації нормативно правових актів районних
управлінь юстиції
за 2005 рік
(Бережани - Шумськ )

133

1570

06-12

Методичні рекомендації з
питань державної
реєстрації нормативно правових актів, видані
районними управліннями
юстиції за 2005 рік

79

1-

t

.J.-

\

ІІ

1,

11

з

1

4

5

24 березня
2005 р.
21 грудня
2005 р.

50

6

90

з

1

2

1571

06-4

Довідки про результати
перев1рок дотримання
законодавства про
державу реєстрацію
нормативно - правових
актів за 2005 рік

06-2

Листування з
Міністерством юстиції
України,
облдержадміністрацією з
питань державної
реєстрації нормативно правових актів за 2005 рік

�

1572

-+

91

4

5

118

09 лютого
2005 р.
30 вересня
2005 р.

69

Від,ціл легалізації
об'є.цнань г�ома.цян та
ПQаВОВОЇ освіти2 З
листопа.ца 2005 QOKY Ві,ц.ціл .це�жавної
QеЄСТQаЦії НОQМаТИВНО п�авових акт1в2
легалізації об'є.цнань
ГQОМа,ЦЯН2 ПQаВОВ�
освіти2 ПQавової QОботи
та систематизації
законо,цавства

1573

t

08-10

Звіт (ситуаційний аналіз,
статистичні матеріали)
про стан легалізації
об'єднань громадян,
реєстрації благодійних
організацій та інших
громадських формувань
області за 2005 рік

11

6

з

І

2

1574

08-10

Статистичний звіт про
політичні партії та
громадські організації
(ф.1-ПГО) за 2005 рік

1575

08-12

Звіти з питань легалізації
об'єднань громадян,
реєстрації благодійних
організацій та інших
громадських формувань
районних управлінь
юстиції за 2005 рік
(Бережани - Шумськ,
місто Тернопіль)

104

1576

-t

08-10

Аналізи, огляди стану
легалізації об'єднань
громадян, реєстрації
благодійних організацій
та 1нших громадських
формувань області
обласним та районними
управліннями юстиції
за 2005 рік

16

1577

08-7

Довідки про наслідки
перев1рок дотримання
статутних положень в
діяльності об'єднань
громадян, благодійних
організацій та інших
громадських формувань
області за 2005 рік

152

./..

-4

+

4

5
2

6

92

1

2

з

1578

08-13

Довідки про результати
перевірок роботи з питань
легалізації об'єднань
громадян, реєстрації
благодійних організацій,
структурних осередків
політичних партій та
правової освіти районних
управлінь юстиції
за 2005 рік

08-4

Листування з
Міністерством юстиції
України з питань
легалізації об'єднань
громадян, реєстрації
благодійних організацій
та 1нших громадських
формувань області
за 2005 рік

...\.

1579
J--

1580

+

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
місцевих осередків
Всеукраїнських та
міжнародних громадських
організацій, яким
відмовлено в реєстрації у
.
.
ВІДПОВІДНИХ реєстрах
управління юстиції
за 1995-2005 роки
Том 1

4

5
141

05 січня
2005 р.
30 грудня
2005р.

122

142

93

6

І

1

2

з

4

5

1581

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
місцевих осередків
Всеукраїнських та
міжнародних громадських
організацій, яким
відмовлено в реєстрації у
відповідних реєстрах
управління юстиції
за 1995-2005 роки
Том2

134

1582

+

Документи (заяви)
протоколи) накази та інші)
місцевих осередків
Всеукраїнських та
м1жнародних громадських
організацій, яким
відмовлено в реєстрації у
відповідних реєстрах
управління юстиції
за 1995-2005 роки
Том З (останній)

129

1583

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
творчих спілок) яким
відмовлено в реєстрації у
відповідних реєстрах
управління юстиції
за2001-2005 роки

53

't

1584
..!

08-31

Протоколи з № 1 до № 4
засідань обласної
міжвідомчої
координаційно методичної ради з
правової освіти населення
і матеріали до них
за2005 рік

29 березня
2005 р.
28 грудня
2005 р.

91

6

94

1

2

з

1585

08-22

Інформація в
Міністерством юстиції
України про роботу з
правової освіти населення
та про виконання
постанови Кабінету
Міністрів України від
29 травня 1995 року
№ З 66 "Про Програму
правової освіти населення
України", Указу
Президента України
№ 992 від 18 жовтня
2001 року "Про
Національну програму
правової освіти
населення" в управлінні
юстиції за 2005 рік

47

1586

08-26

Аналізи, огляди роботи
обласного,районних
(міського) управлінь
юстиції з правової освіти
населення за 2005 рік

23

1587

08-27

Звіти з питань правової
освіти населення
районних управлінь
юстиції за 2005 рік
Том 1
(Бережани - Ланівці)

121

1588

08-27

Звіти з питань правової
освіти населення
районних управлінь
юстиції за 2005 рік
Том 2 (останній)
(Монастириськ - Шумськ,
місто Тернопіль)

137

i-

t

+

·t

4

5

95

6

з

І

2

1589

08-25

Довідки про результати
перевірок стану правової
освіти населення,
координуючої,
організаторської роботи
районних
держадміністрацій по
розповсюдженню
правових знань серед
різних верств населення
за 2005 рік

1590

+

08-26

Методичні посібники,
рекомендації з питань
правової освіти
населення, видаю
обласним управлінням
юстиції за 2005 рік

1591

08-22

Листування з
Міністерством юстиції
України,
облдержадміністрацією
про виконану роботу з
правової освіти населення
за 2005 рік

1592
..\-

08-28

Документи(протоколи,
інформації, довідки та
інші) про проведення
Всеукраїнського та
обласного оглядівконкурс1в на краще
забезпечення
управліннями юстиції
координаційнометодичної діяльності та
кращу організацію роботи
міжвідомчих
координаційнометодичних рад з правової
освіти населення
за 2005 рік

-\-

_j

4

5
143

16

13 січня
2005 р.
29 грудня
2005 р.

81

135

6

96

з

І

2

1593

08-28

Документи (протоколи,
інформації, довідки та
інші) про проведення
обласного оглядуконкурсу на кращу
організаuію районними
(міським) управліннями
юстиuії роботи
"Громадських правових
приймалень",
присвяченому Дню прав
людини за 2005 рік

85

08-28

Документи (протоколи,
інформації, довідки та
інші) про проведення
обласного оглядуконкурсу на краще
висвітлення правової
тематики районними,
міськими газетами області
присвяченому Дню
юриста за 2005 рік

4

--t

1594
ІІ

4

5

Ві,ц,ціл нота12іату

1595

09-15

Протоколи з № 1 до № З
засідань методичної ради
нотаріусів області і
матеріали до них
за 2005 рік

1596

09-2

Аналізи, узагальнення
окремих ділянок роботи
державних нотаріальних
контор і приватних
нотаріусів області
за 2005 рік

..\-

.+

23 червня
2005 р.
27 грудня
2005 р.

29

78

6

97

з

l

2

1597

09-1

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи
нотаріальних контор та
приватних нотаріусів
області за 2005 рік
Том 1

94

1598

09-1

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи
нотаріальних контор та
приватних нотаріусів
області за 2005 рік
Том 2 ( останній)

73

1599

09-3

Зведений статистичний
звіт про роботу
державних та приватних
нотаріусів області
(ф.1) за 2005 рік

56

1600

09-3

Статистичні звіти про
роботу державних та
приватних нотаріусів
області (ф.1)
за 2005 рік

174

1601

09-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
державних нотаріальних
контор і приватних
нотаріусів області
за 2005 рік

+

-+-

+

1

-1

4

05 січня
2005 р.
29 грудня
2005 р.

5

107

6

98

4

І

2

3

1602

09-12

Документи (протоколи,
р1шення,заяви,висновки
та інші) про роботу
кваліфікаційної комісії
нотаріату за2005 рік
Том І

169

1603

09-12

Документи (протоколи,
рішення,заяви,висновки
та інші) про роботу
кваліфікаційної комісії
нотаріату за2005 рік
Том2

172

1604

09-12

Документи (протоколи,
р1шення,заяви,висновки
та інші) про роботу
кваліфікаційної комісії
нотаріату за2005 рік
Том3 (останній)

138

+

!

+

5

Ві.ц,ціл планування2
Фінансування2 звітності
та конт�олю

1605
,..1..

10-4

Штатні розписи обласного
управління юстиції,
районних (міського)
управлінь юстиції,
відділів ДВС, РАЦС та
державних нотаріальних
контор області на2005 рік

83

6

99

1

2

1606

10-4

t

з
Кошторис надходжень і
видатків обласного
управління юстиції та
органів юстиції області
на 2005 рік
Том 1

100

4

5
91

ІІ

14-4

Кошторис надходжень і
видатків обласного
управління юстиції та
органів юстиції області
на 2005 рік
Том 2 (останній)

95

1608

10-2

Зведений баланс з
основної діяльності
органів юстиції області
за 2005 рік

50

1609

10-2

Податковий звіт про
використання коштів
неприбутковими
оргаюзащями,
статистичний звіт про
суми отриманих шльr по
оподаткуванню та звіти
про сплату р1зних
податків (ф.1-ПП,
7-ВК (Чорнобиль), 1-ДФ)
за 2005 рік

109

1610
1"

10-2

Звіти про перерахування
грошових сум на
загальнообов'язкове
державне соціальне і
пенсійне страхування,
страхування на випадок
безробіття та від
нещасних випадків на
виробництві за 2005 рік

41

1607
.J

+

-\--

б

1

2

з

1611

10-2

Зведені статистичні звіти
з праці, про використання
робочого часу,
автотранспорт та інші
(ф.1-ПВ, 3-ПВ, 2-ТР,
2-ІНФ, 4-МТП, 7-ТНВ,
11-ер, 11-03) за 2005 рік

f

4

101

5

6

20

Від.ціл з листопав.а 2005
(!ОКУ- ceKTOQ КЗВ,QОВОЇ
QОботи та В,еQЖЗВНОЇ
служби

1612

07-6

Протоколи засідань
конкурсної комісії із
зам1щення вакантних
посад державних
службовців за 2005 рік
Том 1
(з № 1 ДО № 7)

17 січня
2005 р.
08 липня
2005 р.

142

1613

07-6

Протоколи засідань
конкурсної комісії із
заміщення вакантних
посад державних
службовців за 2005 рік
Том 2 (останній)
(З № 8 ДО № 16)

22 липня
2005 р.
29 грудня
2005 р.

133

t

1-

1614

07-12

Узагальнення, інформації
про стан роботи з кадрами
за 2005 рік

11

47

з

4

5

1

2

1615

07-5

Довідки про наслідки
перевірок стану роботи з
кадрами в Борщівському,
Заліщицькому, Збаразькому, Зборівському, Кременецькому, Лановецькому, Монастирському,
Чортківському,
Шумському районних та
Тернопільському
міському управліннях
юстиції за 2005 рік

61

1616

.,

07-9

Статистичні звіти про
склад та рух кадрів
установ юстиції (ф.1-КЮ)
за 2005 рік (зведений та
рай(міськ) управлінь
юстиції)

60

1617

07-9

Статистичні звіти про
наявність вільних робочих
місць (вакантних посад)
та потребу в працівниках
(ф.3-ПН) за 2005 рік

18

1618

07-9

Статистичні звіти про
кількість працівників, їх
якісний склад та
професійне навчання,
кількісний та якісний
склад державних
службовців (ф.6-ПВ,
9-ДС) за 2005 рік (зведені
та рай(міськ) управлінь
юстиції)

44

-1--

,J

t

102

6

з

5

1

2

1619

07-9

Інформації щодо
зам1щення вакантних
посад та про якісний
склад кадрів районних
(міського) відділів
державної виконавчої
служби області
за 2005 рік

50

1620
-+

07-12

Документи (довідки, план
заходів та інформації
щодо усунення недоліків)
про результати
комплексної та
контрольної перевірок
роботи з кадрами
обласного управління
юстиції, проведених
представниками
Міністерства юстиції
України за 2005 рік

49

1621

07-28

Аналітичні інформації про
виконання вимог Закону
України <'Про боротьбу з
корупцією" в обласному
управлінні юстиції
за 2005 рік (піврічні)

15

1622
А-

07-28

Звіти, аналітичні
інформації, інформації
про виконання вимог
Закону України "Про
боротьбу з корупцією" в
районних (міському)
управліннях юстиції
за 2005 рік

129

t

t

4

103

б

1

2

3

1623

07-28

Інформації щодо подання
декларацій про доходи
державними службовцями
в апараті обласного та
районних (міського)
управлінь юстиції
за 2005 рік

'

-т-

4

5
36

2006 рік
Сектор ,!!Окументvвання2
контролю виконання та
звернень грома,gян

1624

r

01-7

Накази з основної
.
.
.
д�яльносп управшння
за 2006 рік
Том 1
(з№ 1-з до № 49-з)

10 січня
2006 р.
13 липня
2006 р.

97+4

1625

01-7

Накази з основної
діяльності управління
за 2006 рік
Том 2 (останній)
(з№ 50-з до№ 95-з)

17 липня
2006 р.
29 грудня
2006 р.

98+8

1626
4

01-8

Журнал реєстрації наказів
з основної діяльності
за 2006 рік

10 січня
2006 р.
29 грудня
2006 р.

7

1627

07-23

Протоколи засідань
колегії управління та
матеріали до них
за 2006 рік
Том 1
(з№ 1 до№ 3)

01 лютого
2006 р.
18 липня
2006 р.

164

t

·t

104

6

4

5

Протоколи засідань
колегії управління та
матеріали до них
за 2006 рік
Том 2 (останній)
(з№ 4до№ 7)

29 вересня
2006 р.
26 грудня
2006 р.

143

Протоколи з№ 1 до № 26
нарад управління та
матеріали до них
за 2006 рік

1О січня
2006 р.
25 грудня
2006 р.

144

1630

Протоколи засідань
експертної комісії
обласного управління
юстиції та матеріали до
них за 2006 рік
Том 1
(з№ 1 ДО№ 3)

30березня
2006 р.
14 червня
2006 р.

108

1631

Протоколи засідань
експертної комісії
обласного управління
юстиції та матеріали до
них за 2006 рік
Том 2 (останній)
(з№ 4до№ 6)

21вересня
2006 р.
28 грудня
2006 р.

107

І

2

1628

07-23

07-22

t
f

1629

f

.'

t

1632
...\-

-

1633

01-1 О

3

Основні напрямки
.
.
.
управлшня
на 2006 рік (піврічні)

37

Заходи обласного
управління щодо
поліпшення роботи
органів юстиції області
на 2006 рік

11

ДlЯЛЬНОСТl

О 1-11

105

6

І

2

з

1634

01-6а

Зведений статистичноаналітичний звіт про стан
роботи обласного
управління та підвідомчих
установ по розгляду
звернень громадян
за 2006 рік

38

1635

02-2/1

Статистично-аналітичні
звіти районних управлінь
юстиції області про стан
роботи по розгляду
звернень громадян
за 2006 рік

104

1636

01-12

Аналізи, узагальнення
інформації стану розгляду
звернень громадян,
документообігу та
окремих ділянок роботи
обласного управління
юстиції та підвідомчих
установ за 2006 рік

189

1637

02-5

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи
районних управлінь
юстиції за 2006 рік
Том 1
(Бережани, Борщів, Бучач,
Гусятин, Кременець)

120

r�

�

-\-

t

4

5

106

6

1

2

з

1638

02-5

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи
районних управлінь
юстиції за2006 рік
Том2 (останній)
(Підволочиськ, Підгайці,
Тернопіль (район)

1639

01-6

Листування з
Міністерством юстиції
У країни про роботу
обласного управління
юстиції та підвідомчих
установ за2006 рік
Том1

05 січня
2006 р.
31 березня
2006 р.

120

1640

01-6

Листування з
Міністерством юстиції
У країни про роботу
обласного управління
юстиції та підвідомчих
установ за2006 рік
Том2

05 квітня
2006 р.
05 липня
2006 р.

117

1641

01-6

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
обласного управління
юстиції та підвідомчих
установ за2006 рік
Том З (останній)

13 липня
2006 р.
29 грудня
2006 р.

137

k

t

f

t

4

5
123

107

6

1

2

з

4

5

Ві.Ц.ЦіЛ .ЦеQЖаВНОЇ
QеЄСТQаЦії НОQМаТИВНО ПQавових актів2
легалізації об'є.цнань
ГQОМа.ЦЯН2 П�авової
освіти та систематизації
законо.цавства

1642

-

03-3

Звіти про роботу
обласного управління
юстиції, районних
(міського) управлінь та
установ юстиції,
обласного відділу
державної виконавчої
служби з питань
систематизації
законодавства за 2006 рік

31

1643

03-5

Узагальнення роботи
обласного,районних
(міського) управлінь
юстиції з питань
систематизації
законодавства за 2006 рік

17

1644

05-1

Інформації в Міністерство
юстиції України,
облдержадміністрацію
про діяльність районних
(міського) управлінь
юстиції з правової роботи
та по сприянню органам
виконавчої влади,
підприємствам,
установам, організаціям у
вдосконаленні правової
роботи за 2006 рік

41

t

'1

108

6

з

І

2

1645

05-8

Узагальнення з питань
правової роботи
обласноrо,районних
(міського) управлінь
юстиції за 2006 рік

30

05-8

Звіти з питань правової
роботи районних,
управлінь юстиції
за 2006 рік
(Бережани -Шумськ,
місто Тернопіль)

107

+
1646
І

5

4

ІІ

1647

05-7/2

Методичні рекомендації з
питань правової роботи,
видані управліннями
юстиції за 2006 рік

117

1648

t

05-4

Переліки юрисконсультів
районних підприємств,
установ, організацій
області та міста
Тернополя за 2006 рік

82

1649

05-6

Довідки про результати
перевірок роботи
районних (міського)
управлінь юстиції з
питань державної
реєстрації правових актів,
легалізації об > єднань
rромадян,правової
роботи, правової освіти
та систематизації
законодавства за 2006 рік
Том 1

118

-І

t

109

6

l

2

з

1650

05-6

Довідки про результати
перевірок роботи
районних (міського)
управлінь юстиції з
питань державної
реєстрації правових актів,
легалізації об' єднань
громадян, правової
роботи, правової освіти
та систематизації
законодавства за2006 рік
Том2 (останній)

115

05-3

Довідки про результати
перевірок стану правової
роботи в
райдержадміністраціях,
підприємствах, установах,
організаціях за2006 рік
Том1

119

05-3

Довідки про результати
перевірок стану правової
роботи в
райдержадміністраціях,
підприємствах,установах,
організаціях за2006 рік
Том2

104

05-3

Довідки про результати
перевірок стану правової
роботи в
райдержадміністраціях,
шдприємствах, установах,
організаціях за2006 рік
Том3 (останній)

97

�

11

1651
..l.

1652

t

,,

1653

4

5

110

б

4

5

23 березня
2006 р.
20 грудня
2006 р.

50

1

2

1654

05-1

Листування з
Міністерством юстиції
України,
облдержадміністрацією
щодо стану правової
роботи за 2006 рік

1655

05-5

Документи (накази,
протоколи,дов�ки та
інші) про проведення
огляду - конкурсу на
кращу організацію
правової роботи в органах
виконавчої влади
місцевого
самоврядування,на
підприємствах, в
установах,організаціях
за 2006 рік

65

1656

06-2

Інформації в Міністерство
юстиції України,
облдержадміністрацію
щодо стану державної
реєстрації нормативно правових актів обласним і
районними управліннями
юстиції за 2006 рік

31

1657

06-5

Узагальнення роботи
районних управлінь
юстиції про стан
державної реєстрації
нормативно - правових
актів за 2006 рік

18

1

t

-\

'\

3

111

6

з

5

1

2

1658

06-12

Звіти з питань державної
реєстрації нормативно правових актів районних
управлінь юстиції
за 2006 рік
(Бережани - Шумськ )

141

1659

06-4

Довідки про результати
перевірок дотримання
законодавства про
державу реєстрацію
нормативно - правових
актів за 2006 рік

106

1660

06-12

Методичні рекомендації з
питань державної
реєстрації нормативно .
.
правових актш, видаю
районними управліннями
юстиції за 2006 рік
Том 1

98

1661

-�

06-12

Методичні рекомендації з
питань державної
реєстрації нормативно .
.
правових акт1в, видаю
районними управліннями
юстиції за 2006 рік
Том 2 (останній)

106

1662

06-2

Листування з
Міністерством юстиції
України,
облдержадміністрацією з
питань державної
реєстрації нормативно правових актів за 2006 рік

f

J..

-r

1

4

31 березня
2006 р.
02 жовтня
2006 р.

63

112
6

з

4

5

1

2

1663

08-10

Звіт ( ситуаційний аналіз,
статистичні матеріали)
про стан легалізації
об'єднань громадян,
реєстрації благодійних
організацій та інших
громадських формувань
області за 2006 рік

1664

08-10

Статистичний звіт про
політичні партії та
громадські організації
( ф.1-ПГО) за 2006 рік

1665

-+

08-12

Звіти з питань легалізації
об' єднань громадян,
реєстрації благодійних
організацій та інших
громадських формувань
районних управлінь
юстиції за 2006 рік
(Бережани - Шумськ,
місто Тернопіль)

126

1666

08-10

Аналізи, огляди стану
легалізації об'єднань
громадян, реєстрації
благодійних організацій
та інших громадських
формувань області
обласним та районними
управліннями юстиції за
2006 рік

16

t

t'

-)

12

з

113
б

1
1667

2
08-7

Довідки про наслідки
перевірок дотримання
статутних положень в
діяльності об'єднань
громадян, благодійних
організацій та інших
громадських формувань
області за2006 рік

08-4

Листування з
Міністерством юстиції
У країни з питань
легалізації об'єднань
громадян, реєстрації
благодійних організацій
та інших громадських
формувань області
за2006 рік

і-

1668

1

з

4

5

60

04 січня
2006 р.
29 грудня
2006 р.

137

1669

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
місцевих громадських
організацій, яким
відмовлено в реєстрації у
відповідних реєстрах
управління юстиції
за 1993-2006 роки
Том1

113

1670

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
місцевих громадських
організацій, яким
відмовлено в реєстрації у
відповідних реєстрах
управління юстиції
за 1993-2006 роки
Том2

92

t

t

114

6

1

2

3

4

5

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
м1сцевих громадських
організацій, яким
відмовлено в реєстрації у
відповідних реєстрах
управління юстиції
за1993-2006 роки
Том3

135

1672
)--

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
м1сцевих громадських
організацій, яким
відмовлено в реєстрації у
відповідних реєстрах
управління юстиції
за1993-2006 роки
Том4

145

1673

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
м1сцевих громадських
організацій, яким
відмовлено в реєстрації у
.
.
ВІДПОВІДНИХ реєстрах
управління юстиції
за1993-2006 роки
Том 5

137

1674
➔

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
місцевих громадських
організацій, яким
відмовлено в реєстрації у
відповідних реєстрах
управління юстиції
за1993-2006 роки
Том б

160

1671

t

i-

115

б

1

2

з

4

5

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
м1сцевих громадських
організацій, яким
відмовлено в реєстрації у
відповідних реєстрах
управління юстиції
за 1993-2006 роки
Том 7 (останній)

166

1676

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
благодійних організацій,
яким відмовлено в
реєстрації у відповідних
реєстрах управління
юстиції
за 1998-2006 роки
Том 1

143

1677

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
благодійних організацій,
яким відмовлено в
реєстрації у відповідних
реєстрах управління
юстиції
за 1998-2006 роки
Том 2 (останній)

142

1678

Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
політичних партій записи
про реєстрацію яких
скасовано у відповідних
реєстрах управління
юстиції за 1996-2006 роки
Том 1

141

1675

-+

t

t·

116

6

1

1679

2

1

1680

3
Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
політичних партій записи
про реєстращю яких
скасовано у відповідних
реєстрах управління
юстиції за 1996-2006 роки
Том2
Документи (заяви,
протоколи, накази та інші)
політичних партій записи
про реєстрацію яких
скасовано у відповідних
реєстрах управшння
юстиції за1996-2006 роки
Том3 ( останній)

·)

1681

t

08-31

Протоколи з № 1 до №5
засідань обласної
міжвідомчої
координаційно методичної ради з
правової освіти населення
і матеріали до них
за2006 рік

-r

08-22

Інформація в
Міністерством юстиції
України про роботу з
правової освіти населення
та про виконання
постанови Кабінету
Міністрів України від
29 травня 1995 року
№ 366 "Про Програму
правової освіти населення
України", Указу
Президента України
№992 від18 жовтня
2001 року "Про
Національну програму
правової освіти
населення" в управлінні
юстиції за2006 рік

1682

4

5
142

134

28 лютого
2006 р.
15 грудня
2006 р.

132

43

6

117

l

2

1683

08-26

t

з

/\.j ь 0v'1)).М,v./"'Wt.)-Aнaлh-i:t, огляди роботи
обласного,районних
(міського) управлінь
юстиції з правової освіти
населення за 2006 рік

4

5
15

1684

08-27

Звіти з питань правової
освіти населення
районних управлінь
юстиції за 2006 рік
Том 1
(БережаниМонастириськ)

172

1685

08-27

Звіти з питань правової
освіти населення
районних управлінь
юстиції за 2006 рік
Том 2 (останній)
(Підволочиськ - Шумськ,
місто Тернопіль)

186

1686

08-25

Довідки про результати
перевірок стану правової
освіти, координуючої,
організаторської роботи
районних
держадміністрацій по
розповсюдженню
правових знань серед
різних верств населення
за 2006 рік

87

1687

08-25

Довідки про результати
перевірок стану правової
освіти в установах,
підприємствах та
організаціях міста
за 2006 рік

84

t

t

--

11

t

118

6

з

1

2

1688

08-26

Методичні посібники,
рекомендації з питань
правової освіти
населення, видан1
обласним управлінням
юстиції за 2006 рік

1689

08-22

Листування з
Міністерством юстиції
України,
облдержадміністрацією
про виконану роботу з
правової освіти населення
за 2006 рік

1690

08-28

Документи(протоколи,
інформації, довідки та
інші) про проведення
Всеукраїнського та
обласного оглядівконкурсш на краще
забезпечення
управліннями юстиції
координаційнаметодичної діяльності та
кращу організацію роботи

,�

f

t

4

5

131

11 січня
2006 р.
29 грудня
2006 р.

200

133

МІЖВІДОМЧИХ

координаційнометодичних рад з правової
освіти населення
за 2006 рік

1691

J

08-28

Документи (протоколи,
інформації, довідки та
інші) про проведення
обласного оглядуконкурсу на кращу
організацію діяльності
міжвідомчих
координаційнометодичних рад з правової
освіти населення
за 2006 рік

155

119

6

4

І

2

)692

08-28

Документи (протоколи,
інформації, довідки та
інші) про проведення
обласного оглядуконкурсу на кращу
організацію районними
(міським) управліннями
юстиції роботи
"Громадських правових
приймалень",
присвяченому Дню прав
людини за 2006 рік

95

08-28

Документи (протоколи,
інформації, довідки та
інші) про проведення
обласного оглядуконкурсу на краще
висвітлення правової
тематики районними,
міськими газетами області
присвяченому Дню
юриста за 2006 рік

6

+
І

1693

t

3

5

Секто12 нотаQЇЗ!У

1694

t

09-15

Протоколи з № 1 до № 4
засідань методичної ради
нотаріусів області і
матеріали до них
за 2006 рік

1695

09-2

Аналізи, узагальнення
окремих ділянок роботи
державних нотар1альних
контор і приватних
нотаріусів області
за 2004 рік

t

15 лютого
2006 р.
18 грудня
2006 р.

51

63

120

6

І

2

з

1696

09-2

Інформаційні листи з № 1
до № 7 з різних ділянок
нотаріальної практики та
роз'яснення діючого
законодавства за 2006 рік

1697

+

09-1

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи
нотаріальних контор та
приватних нотар1усш
області за 2006 рік
Том 1

133

1698

09-1

Довідки, доповідні
записки про насшдки
комплексних та цільових
перевірок роботи
нотар1альних контор та
приватних нотар1ус1в
області за 2006 рік
Том 2

121

1699

09-1

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи
нотаріальних контор та
приватних нотаріусів
області за 2006 рік
Том 3

154

1700

09-1

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи
нотаріальних контор та
приватних нотаріусів
області за 2006 рік
Том 4 (останній)

127

t

+

1

ІІ

ІІ

11

-t

4

5

27 жовтня
2006 р.
04 грудня
2006 р.

20

121
б

з

4

5

І

2

1701

09-3

Зведений статистичний
звіт про роботу
державних та приватних
нотаріусів області(ф.1)
за 2006 рік

35

1702

09-3

Статистичні звіти про
роботу державних та
приватних нотар1ус1в
області (ф.1)
за 2006 рік

186

1703

09-5

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
державних нотаріальних
контор і приватних
нотаріусів області
за 2006 рік

1704

09-12

Документи(протоколи,
рішення, заяви, висновки
та інші) про роботу
кваліфікаційної комісії
нотаріату за 2006 рік

t
-r

1
\

t

17 лютого
2006 р.
29 грудня
2006 р.

141

187

Відділ планування2
d>інансування2 звітності
та конт�олю

1705

t

10-4

Штатні розписи обласного
управління юстиції,
районних(міського)
управлінь юстиції,
відділів РАЦС, державних
нотар1альних контор
області на 2006 рік

80

122
б

з

4

5

1

2

1706

10-4

Кошторис надходжень і
видатків обласного
управління юстиції та
органів юстиції області
на 2006 рік

108

1707

10-2

Баланс з основної
діяльності обласного
управління юстиції
за 2006 рік

66

1708

10-2

Податковий звіт про
використання коштів
неприбутковими
організаціями,
статистичний звіт про
суми отриманих пільг по
оподаткуванню та звіти
про сплату різних
податків (ф.1-ГШ,
7-ВК (Чорнобиль), 1-ДФ)
за 2006 рік

71

1709

10-2

Звіти про перерахування
грошових сум на
заrальнообов 'язкове
державне соціальне і
пенсійне страхування,
страхування на випадок
безробіття та від
нещасних випадків на
виробництві за 2006 рік

51

10-2

Зведені статистичні звіти
з праці, про використання
робочого часу,
автотранспорт та інші
(ф.1-ПВ, 3-ПВ, 2-ТР,
2-ІНФ, 4-МТП, 7-ТНВ,
1 О-ПІ, 11-03) за 2006 рік

29

t

.,...

t

_І,.,

1710

1

123

6

І

2

з

4

5

Ві,ц.ціл ка,1:шової uоботи
та .цеuжавної служби

1711

07-6

Протоколи засідань
конкурсної комісії із
заміщення вакантних
посад державних
службовців за2006 рік
Том 1
(з № 1 до№6)

10 січня
2006 р.
02 лютого
2006 р.

102

1712

07-6

Протоколи засідань
конкурсної комісії із
заміщення вакантних
посад державних
службовців за2006 рік
Том2
(з№7до№14)

02 березня
2006 р.
29 серпня
2006 р.

105

1713

+

07-6

Протоколи засідань
конкурсної комісії із
заміщення вакантних
посад державних
службовців за2006 рік
Том З (останній)
(з№ 15 ДО № 17)

07вересня
2006 р.
06 грудня
2006 р.

159

1714

07-12

Узагальнення, інформації
про стан роботи з кадрами
за2006 рік

І

·1

t·

.i.

19

124

6

4

5

1

2

3

1715

07-5

Довідки про наслідки
перевірок стану роботи з
кадрами в Бережанському,
Борівському, Бучацькому,
Кременецькому,
Монастириському,
Підволочиському,
Підгаєцькому,
Тернопільському
районних управліннях
юстиції за 2006 рік

46

1716

07-9

Статистичний звіт про
склад та рух кадрів
установ юстиції (ф.1-к)
за 2006 рік
(зведений)

33

1717

07-9

Статистичні звіти про
кількість працівників, їх
якісний склад та
професійне навчання,
кількісний та якісний
склад державних
службовців (ф.6-ПВ,
9-ДС) за 2006 рік (зведені
та рай(міськ) управлінь
юстиції)

44

1718

07-29

Положення про відділи та
посадові інструкції
працівників відділів
обласного управління
юстиції за 2006 рік

98

f

t

-.І,

125
б

2

1719

07-28

Плани заходів
попередження та
профілактики
корупційних діянь в
обласному та районних
(міському) управліннях
юстиції на 2006 рік

14

1720

07-28

Аналітичні інформації про
виконання вимог Закону
України "Про боротьбу з
корупцією" в обласному
управлінні юстиції
за 2006 рік
(піврічні)

20

1721

07-28

Звіти, аналітичні
інформації про виконання
вимог Закону України
"Про боротьбу з
корупцією" в районних
(міському) управліннях
юстиції за 2006 рік

180

1722

07-28

Інформації щодо
заповнення державними
службовцями декларацій
про доходи в апараті
обласного управління та
пщпорядкованих установ
за 2006 рік

➔

J-.
\

,

1:

11

з

1

і

4

5

38

126

6

1

2

з

4

5

2007 рік
Сектор !!,Окуменn::вання2
контролю виконання та
зверненьгрома!!,ЯН
1723

01-5

Накази № 21/5, № 159-к
Міністерства юстиції
України "Про
реформування органів
юстиції'' та свідоцтво про
припинення реєстрації
обласного управління
юстиції за 2007 рік

25 січня
2007 р.
20 вересня
2007 р.

8

1724

01-7

Накази з № 1-з до № 17-з
з основної діяльності
управління юстиції
за 2007 рік
(по день ліквідації)

12 січня
2007 р.
15 березня
2007 р.

26+2

1725

01-8

)Курнал реєстрації наказів
з основної діяльності
управління юстиції
за 2007 рік

12 січня
2007 р.
15 березня
2007 р.

2

1726
-4--

07-23

Протоколи засідань
колегії управління та
матеріали до них
за 2007 рік
(з № 1 до № 3)

01 лютого
2007 р.
01 березня
2007 р.

110

1727

07-22

Протоколи з № 1 до № З
нарад управління та
матеріали до них
за 2007 рік

19 січня
2007 р.
24 січня
2007 р.

8

-t

-t·

-¼

127

6

1

2

з
Протоколи засідань
експертної комісії
обласного управління
юстиції та матеріали до
них за 2007 рік
(з № 1 ДО № 4)

1728

+

1729

01-10

Основні напрямки
діяльності управління
на перше ПІВРІЧЧЯ
2007 року

1730

t·

01-12

Узагальнення, інформації
про документообіг в
обласному управлінні
юстиції за січень - лютий
2007 року

1731

01-6

Листування з
Міністерством юстиції
України про роботу
обласного управління
юстиції та підвідомчих
установ за 2007 рік

1732

01-31

Акт приймання - передачі
документів та майна
обласного управління
юстиції при зміні
начальника управління від
12 лютого 2007 року

+-

:

і

t

4

5

05 лютого
2007 р.
05 березня
2007 р.

160

17

з

12 січня
2007 р.
16 лютого
2007 р.

89

20

128

6

129

1

2

3

1733

01-31

Акти ліквідаційної комісії
приймання - передачі
матеріальних цінностей,
документації з питань
бухгалтерського обліку,
фінансового,
організаційного і
кадрового забезпечення
від обласного управління
юстиції до Головного
управління юстиції у
Тернопільській області
за2007 рік

162

1734

О1-31

Акти приймання передачі матеріальних
цінностей, документації з
питань бухгалтерського
обліку, фінансового,
організаційного
забезпечення від
Державної виконавчої
служби області до
Головного управління
юстиції області
за2007 рік
Том 1

165

01-31

Акти приймання .
.
передач� матер1альних
цінностей, документації з
питань бухгалтерського
обліку, фінансового,
організаційного
забезпечення від
Державної виконавчої
служби області до
Головного управління
юстиції області
за2007 рік
Том2

150

-+-

ІІ
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1735

4

5

6

І

2

3

1736

01-31

Акти приймання передачі матеріальних
цінностей, документації з
питань бухгалтерського
обліку, фінансового,
організаційного
забезпечення від
Державної виконавчої
служби області до
Головного управління
юстиції області
за 2007 рік
Том 3 (останній)

t

4

5
135

Ві,цділ деQжавної
QеЄСТQації НОQмативно ПQавових актів2
легалізації об'єднань
ГQОМадЯН2 ПQаВОВОЇ
освіти та систематизації
законодавства

1737

05-3

Довідки про результати
перевірок стану правової
роботи в
райдержадм1юстраціях,
шдприємствах, установах,
організаціях за 2007 рік

68

1738

06-4

Довідки про результати
перев1рок дотримання
законодавства про
державу реєстрацію
нормативно - правових
актів за січень - лютий
2007 рік (по день
ліквідації)

17

1'

\

130

6

з

1

2

1739

08-7

Довідки про наслідки
перевірок дотримання
статутних положень в
діяльності об'єднань
громадян, благодійних
організацій та інших
формувань області за
січень - лютий 2007 року

1740

08-4

Листування з
Міністерством юстиції
України з питань
легалізації об'єднань
громадян, реєстрації
благодійних організацій
та інших громадських
формувань області
за 2007 рік

lz41

-

08-11

Відомості (списки)
районних, міських
організацій політичних
партій, зареєстрованих
районними управліннями
юстиції станом на 1 січня
2007 року (Бережани Шумськ, місто Тернопіль)

168

1742

08-31

Протоколи з № l до № 5 _;
�
засідань обласної
міжвідомчої
координаційна
методичної ради з
правової освіти населення
і матеріали до них
від 15 лютого 2007 року

12

1

-\

,.J

4

5
22

02 лютого
2007 р.
20 лютого
2007 р.

17

131

6

з

1

2

1743

08-25

Довідки про результати
перевірок стану правової
освіти в установах,
шдприємствах та
.
. .
оргаюзац�ях м1ста
за 2007 рік

-·

08-22

Листування з
Міністерством юстиції
У країни про виконану
роботу з правової освіти
населення за 2007 рік

t

1744

4

5
15

15 січня
2007 р.
01 лютого
2007 р.

б

СектоQ нотаQіатv
09-13

Інформаційний лист № 1
"Про порядок
встановлення особи" від
07 лютого 2007 року

з

1746

09-1

Довідки, доповідні
записки про наслідки
комплексних та щльових
перевірок роботи
нотаріальних контор та
приватних нотаріусів
області за січень - лютий
2007 року

74

1747

09-12

Документи (протоколи,
р1шення, заяви, висновки
та інші) про роботу
кваліфікаційної комісії
.
.
нотар�ату за с1чень лютий 2007 року

1745
_)- -

1

1

25 січня
2007 р.
28 лютого
2007 р.

144

132

6

1

2

з

4

5

Ві,ц,ціл планування2
d)інансування2 звітності
та КОНТ(!ОЛЮ

1748

10-4

Штатні розписи обласного
управління юстиції,
районних (міського)
управлінь юстиції,
відділів РАЦС, державних
нотаріальних контор
області на 2007 рік

16

1749

10-4

Кошторис надходжень і
видатків обласного
управління юстиції,
органів юстиції області
на 2007 рік

53

1750

10-2

Баланс з основної
діяльності обласного
управління юстиції за
перший квартал 2007 року

28

1751

10-2

Ліквідаційний баланс з
основної діяльності
обласного управління
юстиції станом на
20 квітня 2007 року

57

1

t

J

,-\-

133

6

3

5

І

2

1752

10-2

Податковий звіт про
використання кошт1в
неприбутковими
оргаюзащями,
статистичний звіт про
суми отриманих пільг по
оподаткуванню та звпи
про сплату р1зних
податків (ф.1-ПП,
7-ВК(Чорнобиль), 1-ДФ)
за перший квартал
2007 року (по день
ліквідації)

31

1753

10-2

Звіти про перерахування
грошових сум на
загальнообов'язкове
.
.
державне соц1альне 1
пенсійне страхування,
страхування на випадок
безробіття та від
нещасних випадюв на
виробництві за перший
квартал 2007 року (по
день ліквідації

13

10-16

Довідки, акти про
результати виїзної
..
.
планово� перев1рки
обласного управління
юстиції з питань
дотримання вимог
податкового,валютного
та іншого законодавства, а
також перев1рок
нарахування і
перерахування грошових
сум до різних фондів за
2007 рік

48

-\-

�

1754

t

4

134

6

1

2

з

1757

07-28

План заходів щодо
попередження та
профілактики
корупційних діянь в
обласному та районних
(міському) управліннях
юстиції у 2006-2007 роках

,.J..,-

4

5

136
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У цей розділ опису внесено 552 (п'ятсот п'ятдесят дві) справи
з № 1206 до № 1757, у тому числі:
літерні номери_-__________
пропущені номери ---------Головний спеціаліст
Державного архіву
Тернопільської області
"

О!]

Т.В .Дорожкіна

"вересня 2008 р.

Відповідальна за архів

Н.М.Шершньова

" /І " вересня 2008 р.

Схвалено

Схвалено

Протокол засідання ЕГЖ
державного архіву
Тернопільської області

Протокол засідання ЕК
Головного управління юстиції
у Тернопільській області
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Грушевського, 8, м.Тернопіль, 46021 тел/факс (0352) 522292
e-mail: info@te.minjust.gov.ua,http://www.teijust.gov.ua Код ЄДРПОУ 34905804

Головне управління юстиції у Тернопільській області, з 16 лютого 2015 року
Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області
Передмова

до опису справ постійного зберігання
За 2007 - 2010 роки в діяльності Головного управління юстиції у
Тернопільській області істотних змін не відбулося.
Згідно штатних розписів Головного управління юстиції у Тернопільській
області, затверджених заступником Міністра юстиції України за 2007-2010
. .
.
роки, в установ� д1яли наступю вщдІЛи:
• Керівництво;
• відділ державної виконавчої служби;
• підрозділ примусового виконання рішень;
• відділ державної реєстрації нормативно-правових актів, легалізації
об' єднань громадян, правової освіти та правової роботи;
• відділ реєстрації актів цивільного стану;
• відділ кадрової роботи та державної служби;
• ВІДДІЛ
.

фінансового

.
ЗВІТНОСТl;

забезпечення,

бухгалтерського

обліку

та

• відділ нотаріату;
• відділ господарського забезпечення;
• в1ддш документування, контролю виконання та звернень громадян;
• сектор представництва інтересів держави та органів юстиції в
судах.
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Станом на 20 жовтня 2015 року Головне управління юстиції у
Тернопільській області (з 16 лютого 2015 року - Головне територіальне
управління юстиції у Тернопільській області) діюча установа.
У серпні - жовтні 2015 року проведено науково-технічне впорядкування
документів Головного управління юстиції у Тернопільській облаеті
В опис справ постійного зберігання внесено 409 справ за 2007-2010 роки.
Акт про вилучевня для знищення документів, не внесених до Національного
архівного фонду не складався.
В опис справ постійного зберігання включено таю основю види
документів: накази начальника головного управління з основної діяльності;
журнали реєстрації наказів начальника головного управління з основної
діяльності; протоколи засідань колегії головного управління та документи
(довідки, доповіді тощо) до них; журнали реєстрації протоколів засідань колегії
головного управління; доручення начальника головного управління з основної
діяльності; журнали реєстрації доручень начальника головного управління з
основної діяльності; протоколи засщань експертної комісії головного
управління юстиції та додатки до них; основні напрямки діяльності головного
управління; довідки, доповідні записки, інформації про наслідки комплексних
та цільових перевірок роботи районних управлінь юстиції області; статистично
аналітичні звіти по зверненнях громадян, зверненнях і запитах народних
депутатів України, надіслані головним управлінням юстиції в Міністерство
юстиції України; статистично-аналітичні звіти по зверненнях громадян,
народних депутатів України районних (міського) управлінь юстиції, надіслані в
головне управління юстиції; аналізи, узагальнення, інформації про с'tан
розгляду звернень громадян) документообігу та окремих ділянок роботи
головного управління юстиції та підвідомчих установ; узагальнення роботи
обласного, районних (міського) управлінь юстиції з питань систематизації
законодавства; довідки про результати перевірок роботи районних (міського)
управлінь юстиції з питань систематизації законодавства; акти приймання
передавання документів та майна при зміні начальяиків районних управлінь
юстиції; протоколи засідань конкурсної комісії відділу державної виконавчої
служби головного управління щодо визначення спеціального підприємства з
реалізації арештованого майна та документи (довідки, доповідні записки тощо)
до них; документи (довідки, інформації) пояснення, плани) комплексних,
цільових та виїзних перевірок відділів державної виконавчої служби у районах
та м. Тернополі; документи (узагальнення, аналізи, інформації), надіслані
відділом державної виконавчої служби головного управління юстицн в
Міністерство юстиції України; документи (узагальнення, аналізи, інформаціі)

з
територіальних органів державної виконавчої служби, надіслані в1дц1лом
державної виконавчої служби головного управління юстиції в Міністерство
юстиції України; статистично-аналітичний звіт про стан робоm головцого
управління юстиції та районних (міського) управлінь юстиції області щодо
розгляду звернень громадян; звіти про роботу органів державної виконавчої
служби та щодо виконання постанов про стягнення виконавчого збору (ф.1, 2)
головного, районних, міського управшнь юстиції облаеті; методичн1
роз'яснення відділу державної виконавчої служби щодо проблемних питань
діяльності державної виконавчої служби; акти приймання-передавання
виконавчих проваджень при зм1ю начальниюв відділу та начальників
територіальних органів державної виконавчої служби; перелік юрисконсультів
районних підприємств, установ, організацій області та м. Тернополя; документи
(протоколи, накази, плани, програми семінарів) про проведення підвищення
кваліфікації юрисконсультів, спеціалістів підприємств, установ, організацій;
довідки про результати перевірок роботи районних, міського управлінь юстиції
з питань державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та
систематизації законодавства; довідки про результати перевірок стану правової
роботи в установах, організаціях на підприємствах області; звіти з питань
державної реєстрації нормативно-правових актів районних управлінь юстиції;
протоколи засідань обласної міжвідомчої координаційна-методичної ради з
правової освіти населення та документи (довідки, доповідні записки тощ0) до
них; протоколи засідань організаційного комітету по проведенню обласного
огляду-конкурсу на кращу організацію діяльності міжвідомчих координаційно
методичних рад з правової освіти населення; аналіз стану легалізації об'єднань
громадян, реєстрації благодійних організацій та інших громадських формувань
головного управління юстиції у Тернопільській області; статистичні звіти
районних, міського управлінь юстиції з питань легалізації об' єднань громадян,
реєстрації структурних утворень політичних партій та благодійних організацій;
довідки про наслідки перевірок дотримання структурних положень в діяльності
об'єднань громадян, благодійних організацій та інших громадських ф0рмувань
області; документи (довідки, доповідні записки, огляди) про наслідки перевірок
організації роботи з правової освіти на підприємствах, в установах, організаціях
м. Тернополя; документи (протоколи1 інформації) про проведення оглядів
конкурсів на краще забезпечення управліннями юстиції координаційно
методичної діяльності та кращу організацію роботи міжвідомчих
координаційно-методичних рад з правовоУ освіти населення; інформації,
методичні вказівки, рекомендації з питань правов01· роботи, розроблені
головним управлінням юстиції; довідки про наслідки перевірок стану роботи з
кадрами в районних та Тернопільському міському управліннях юстиції;
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статистичні звіти про склад та рух кадрів установ юстиції ( ф.1-кю); статистичні
звіти про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання,
кількісний та якісний склад державних службовців (ф. 6-ГІВ, 9-ДС); документи
(аналітичні інформації, узагальнення, інформації) про в.иконання вимог Закону
Ук раїни «Про боротьбу з корупцією» в районних (міському) управліннях
юстиції; протоколи засідань методичної ради нотаріусів та документи (довідки,
доповідні записки) до них; довідки, доповідні записки про наслідки
комплексних та цільових перевірок роботи приватних нотаріусів області;
довідки, доповідні записки про наслідки комплексних та цільових перевірок
роботи державних нотаріальних контор області; статистичні звіти про роботу
державних та приватних нотаріусів області (ф.1); документи (протоколи,
рішення, заяви, висновки) про роботу кваліфікаційної комісії нотаріату; взірці
підписів та відбитки печаток державних та приватних нотаріусів області; акти
приймання-передавання матеріальних цінностей при зміні завідувачів
державних нотаріальних контор, державних нотаріусів області; штатні розписи
головного управління юстицн, районних (міського) управлінь юстиції,
державних нотаріальних контор області; кошториси прибутків та видатків
головного управління юстиції та органів юстиції області; зведений фінансовий
звіт (баланс) головного управління юстиції; статистичні звіти та звіти в різні
фонди.
В результат� науково-технічного упорядкування документ1в Головного
управління юстиції у Тернопільській області виявлено нестачу справ, про що
складено акт. Акт про нестачу додається.
Опис
побудований
за
структурною,
предметно-тематичною,
номінальною, хронологічною ознаками, в межах року за важливістю
документів.
Справи впорядковані згідно архівних правил з наданих документів, в
основному в повному складі і доступні для використання.
Фізичний стан документів опису задовільний.
Науково-технічне впорядкування архівних справ (документів) провели
архівісти 1-ої категорії відділу науково-технічного опрацювання документів
державного архіву Тернопільської області Гринчишин Л.В., Піщатін Н.В.
Архівіст І-ої категорії державного
архіву Тернопільської області
Відповідальна за архів

Гринчишин Л.В.
Романюк В.В.

Р-10

О(\.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІ ННЯ ЮСТИЦІЇ
У ТЕРНОШЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Грушевського, 8, м.Тернопіль, 46021 тел/факс (0352) 522292
e-mail: info@te.minjusr.gov.ua,http://www.terjust.gov.ua Код ЄДРПОУ 34905804

Головне управління юстиції
у Тернопільській області, з
16 лютого 2015 року-Головне
територіальне управління юстиції
у Тернопільській області

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о.начальника го

вноrо

Фонд№_____
Опис№----справ постійного зберігання
за 2007- 2010 роки
Індекс
справи

Заголовок справи (тому,
частини)

1

2

з

1759

01-8

Накази №№З9-з-99-з
начальника головного
управління з основної
діяльності за 2007 рік, том 2

02 квітня22 травня
2007 р.

188

1760

01-8

Накази №№1ОО-з - 1 79-з
начальника головного
управління з основної
діяльності за 2007 рік, том З

22 травняЗО липня
2007 р.

171

№
з/п

Крайні дати
документ�в
справи
(тому,
частини)

КільКlСТЬ

аркушІВ
у справ�
(томі,
частині)
5

Прим1тка

4
6
2007 рік
Ві 111іл 11окvментvвання. контоолю виконання та звеонень гоома ян
Накази №№1-з-38-з
01-8
1758
05 березня194
начальника головного
·-\02 квітня
управління з основної
2007 р.
діяльності за 2007 рік, том 1

\-

-t

\

2

з

4
01 серпнязо жовтня
2007 р.

5
161

31 жовтня29 грудня
2007 р.

141

05 березня29 грудня
2007 р.

21

25 квітня26 червня
2007 р.

175

25 липнязо жовтня
2007 р.

202

1766 01-38/1 Протоколи №№8, 9 засідань ЗО листопада
колегії головного управління -26 грудня
""1'
та документи (довідки,
2007 р.
доповіді тощо) до них за
2007 рік, том З (останній)

177

1
1761

2
01-8

Накази №№180-з-259-з
начальника головного
f
управління з основної
діяльності за 2007 рік, том 4
Накази
№№260-з-328-з
01-8
1762
начальника головного
-\'
управління з основної
діяльності за 2007 рік, том 5
(останній)
Журнал реєстрації наказів
01-9
1763
начальника головного
-�
управління з основної
діяльності за 2007 рік
1764 01-38/1 Протоколи №№1-3 засідань
..J,..
колегії головного управління
та документи (довідки,
доповіді тощо) до них за
2007 рік, том 1
1765 01-38/1 Протоколи №№4-7 засідань
колегії головного управління
-\та документи (довідки,
доповіді тощо) до них за
2007 рік, том 2

І

1767 01-38/2 Журнал реєстрації
протоколів засідань колегії
головного управління за
2007 рік

25 квітня26 грудня
2007 р.

5

1768 01-39/1 Доручення №№ 1-17
начальника головного
t
управління з основної
діяльності за 2007 рік
1769 01-39/2 Журнал реєстрації доручень
начальника головного
іуправління з основної
діяльності за 2007 рік

06 квітня24 грудня
2007 р.

28

06 квітня24 грудня
2007 р.

2

·+

6

з

з

4
01 червня10 грудня
2007 р.

5
154

1
1770

2
01-24

1771

01-11

Основні напрямки діяльності
головного управшння на
2007 рік (піврічні)

52

1772

01-12

Заходи головного
управління щодо
поліпшення роботи органів
юстиції області на 2007 рік

7

1773

02-5

166

1774

02-5

1775

02-5

1776

01-14

Довідки, доповідні записки,
інформації про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи районних
управлінь юстиції області за
2007 рік, том 1 (Борщів,
Бучач, Гусятин)
Довідки, доповідні записки,
інформації про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи районних
управлінь юстиції області за
2007 рік, том 2 (Заліщики,
Збараж, Зборів, Козова)
Довідки, доповідні записки,
інформації про наслідки
комплексних та цільових
перевірок роботи районних
управлінь юстиції області за
2007 рік, том З (останній)
(Ланівці, Підволочиськ,
Підгайці, Теребовля)
Статистично-аналітичні
зв1ти по зверненнях
громадян, зверненнях і
запитах народних депутатів
України, надіслані головним
управлінням юстиції в
Міністерство юстиції
України, за 2007 рік

t
-t
1'

{

+

k

t

ІІ
ІІ

Протоколи №№1-5 засідань
експертної комісії головного
управління юстиції та
додатки до них за 2007 рік

118

117

186

6

4

1
1777

2
02-8

-t

з

Статистично-аналітичні
звіти по зверненнях
громадян,народних
депутатів України районних
(міського) управлінь
юстиції,надіслані в головне
управління юстиції,за 2007
р1к

4

5
179

1778
-lr

01-34

Аналізи, узагальнення,
інформації про стан розгляду
звернень громадян,
документообігу та окремих
ділянок роботи головного
управління юстиції та
підвідомчих установ за 2007
рік, том 1

146

1779

01-34

Аналізи, узагальнення,
інформації про стан розгляду
звернень громадян,
документообігу та окремих
ділянок роботи головного
управління юстиції та
підвідомчих установ за 2007
рік,том 2 (останній)

135

1780

03-5

Узагальнення роботи
обласного,районних
(міського) управлінь юстиції
з питань систематизації
законодавства за 2007 рік

16

1781

03-6

Довідки про результати
перевірок роботи районних
(міського) управлінь юстиції
з питань систематизації
законодавства за 2007 рік

88

02-4

Акти прийманняпередавання документів та
майна при зміні начальників
районних управлінь юстиції
за 2007 рік

35

l'

-\-

�

1782

-t

6

5
1

1783

+

1784

-т

1785
.L

І

1786

+

11

4
3
Відділ леnжавної виконавчої слvжбн
24квітня04-16 Протоколи №№1-54засідань
24травня
конкурсної комісії відділу
2007р.
державної виконавчої
служби головного
управління щодо визначення
спеці[!льного підприємства з
реалізації арештованого
майна та документи
(довідки, доповідні записки
тощо) до них за 2007рік,
том 1
07червня04-16 Протоколи №№55-109
07 липня
засідань конкурсної комісії
2007р.
відділу державної
виконавчої служби
головного управління щодо
визначення спеціального
підприємства з реалізації
арештованого майна та
ДОКУJ\·ІЄНТИ (довідки,
доповідні записки тощо) до
них за 2007рік, том 2
03серпня04-16 Протоколи №№110-156
14вересня
засідань конкурсної комісії
2007р.
відділу державної
виконавчої служби
ГОЛО\31 lОГО управління ЩОДО
визнR �rення спеціального
підnрі!ємства з реалізації
ареш'�-ованоrо майна та
докуі\1енти (довідки,
допонідні записки тощо) до
них з:� 2007рік, том 3
14вересня04-16 Протuколи №№157-203
26жовтня
засіда�-1ь конкурсної комісії
2007р.
відд і.,)' державної
вико н,1вчої служби
голоu,юго управління щодо
визна-1ення спеціального
підnр,1ємства по реалізації
ареuп ованоrо майна та
доку:, . .::нти до них за 2007
рік, т��::,r 4
2

5

249

269

254

230

6

6

1
1787

2
04-16

:
...-t-

1788

04-8

1789
-t

04-8

+

1790
k'

04-13

1791

04-13

..L
І

з

Протоколи №№204-246
засідr1 нь конкурсної комісії
віддіJ:у державної
вико11авчої служби
голо.шого управлшня щодо
визн,.чення спеціального
підnрнємства з реалізації
арешtованого майна та
докуі\.�нти (довідки,
доnоuідні записки тощо) до
них :i:·, 2007 рік, том 5
(OCTaJ ! і rій)
Документи (довідки,
інфоJ. '.�ацїї, пояснення,
пла11:.; комплексних,
цільо:,нх та виїзних
перс. i: :)ОК відділів державної
вико1 ..,вчої служби у
райо1 .,,х та м. Тернополі за
200, . ;к, том 1
Док_,. -снти (довідки,
інфоі, .rації, пояснення,
пла1. ; комплексних,
цільо.,.1х та виїзних
пере1,ірок відділів державної
вико:.::вчої служби у
ра:йu; • х та м. Тернополі за
2007 _.:к, том 2 (останній)
Доку .,�нти (узагальнення,
аналі: .; , інформаціі),
надіс. t:1ні відділом державної
вик0. ,:!чої служби
гол о! .. ого управшння
ЮСТІ :ї в Міністерство
юст: : і України, за 2007 рік,
том]
До1:�1 .• :нти (узагальнення,
ана.1: ... , інформації),
над;. .:ю в1дділом державної
вию·... uчої служби
гол<-.... JГО управшння
юсти: .:і в Міністерство
юс-:·!: .. ·: України, за 2007 рік,
ТОі\і

,

4
26 жовтня14 грудня
2007 р.

5
212

148

161

•

240

260

6

7

1
1792

2
04-13

і

ДОК).
анал:
над�·
викс.
голов
ЮСТ[!:
ЮСТ!,

з

.;1-rти (узагальнення,
і, інформаціі),
,1-1і відділом державної
і3ЧОЇ служби
ого управління
ї в Міністерство
: України, за 2007 рік,

4

5

310

TOt-1

До1с.,.
ана.r11·
на,n:с.

1793

04-13

..: нти (узагальнення,
. , інформаціі),
.:-1і відділом державної
ВИ!,·.,
зчої служби
гол,,, JГО управління
ЮС1
·.- в Міністерство
·:· України, за 2007 рік,
ЮС1.
TOt-! !: )станній)

190

1794

04-21

До::
ана

_. нти (узагальнення,
. , інформаціі)
.
.
. нальних оргаюв
.-юї виконавчої
.
.
. , над1слаю в1ддшом
: юї виконавчої
. головного
ння юстиції в
:рство юстиції
,t, за 2007 рік
'И qно-аналітичний
, стан роботи
>ГО управшння
'. та районних
. ·о) управлінь юстиції
. щодо розгляду
r, громадян за 2007

62

+

t

тер:
дер, ..

слу;:, 'дер::·
слу:

УПJ

1795

04-11

Мі:.
Ук�;,·_
Ст:.,·:
ЗВІ'.'.

1796

t

04-10

ГОJ''•
юс·
(мі
061• ,_
зве,,..
рі1,
Зві
ю роботу органів
де1 . . . юї виконавчої
СЛ)
та щодо виконання
пос
!3 про стягнення
ви,.· .1 ·чого збору (ф.1, 2)
го.r: ,_ 1го, районних,
Mll'
) управлінь юстиції
"3а 2007 рік
об·
)

ІІ

31

201

6

8

1
1797

2
04-9

+
1798

-r

04-6

1799

04-6

. сrні роз'яснення
ВІД.' .:.\· державної
вип,: .· ;.:qої служби щодо
.
vl НИХ ПИТаНЬ
про
д1я:1 · ,,сті державної
ВИl;< ,, .�чої служби за 2007
р1:к

Мс·,

Ак·:
пег
пр,',
на•·:
на•.'
Ор!
ви�·
р1к

Ак
пе1
np r .
На'
на,
ор1
ви:
рі1,
Ві.ц�іл �ержав,
об'єднаю
1800 05-04 Пе
раі
ус·:
та іІ

-4·

t

1801

+

05-04

1802

05-7

з

ТО\'

Пс
ра:
ус·•
та
то:--.
Де
нв

се:

ш;

юг
ПІ,'

ог

н-�йманняншня виконавчих
:(ень при зм1ю
. . .
. НКlВ ВІДЦІЛУ та
.
.
! июв територ1альних
державної
.,"ЮЇ служби за 2007
1

4

5
125

6

149

JІІЙмання153
q ння виконавчих
;;ень при зміні
. . .
:июв вщДІлу та
.
.
июв територ1альних
державної
,чої служби за 2007
2 (останній)
--.:страції нормативно-правових актів, легалізації
,мадян. правової освіти та пuавової роботи
І
юрисконсульпв
184
. 1 :<. шдприємств,
. організацій області
;шополя за 2007 рік,
юрисконсультів
.. х підприємств,
, ... організацій області
_)НОПОЛЯ за 2007 рік,
...:танній)
1ти (протоколи,
шани, програми
. ІЗ) про проведення
·н ня кваліфікації
�.:-ультів, спеціалістів
.1 ств, установ,
1_1 і й за 2007 рік, том 1

149

115

ІІ

9

1
1803

2
05-7

1804

t

ор·
(ос

Депе·.
мі·
ш·
но
пр·
си·
за•

Іро результати
>!< роботи районних,
, управлінь юстиції з
·.�ржавної реєстрації
, nно-правових акт1в,
:i' роботи та
! :�зації
': .1ства за 2007 рік,

133

. !Іро результати
)!, роботи районних,
, управлінь юстиції з
,:µжавної реєстрації
.. �!ю-правових акпв,
і �)Оботи та
�-i �зації
.. вства за 2007 рік,
. .--,·анній)

128

До··
на·
се�
Пl/1.'

юр·.

t

ш:;·

05-5

5
168

3
::ти (протоколи,
,,лани, програми
і в) про проведення
·11ня кваліфікації
: 1сультів, спеціалістів
,,ств, установ,
.:..tій за 2007 рік, том 2
й)
. і

4

ТО'

1805

t

05-5

Дt

пс·

МІ
ПJ'
НС'

пр
С1'І

зю
TOJ\

1806

+

05-3

Де

пс·
ро

OpJ
ПІД

20(
1807 06-15/1 По.
де•
но
ЛеJ
грспр:-за··

го·

бе·

-

.. ро результати
: : стану правової
, установах,
• ,1ях на
;твах області за

.. ;я про ВІДДlЛ
,,; реєстрації
: ю-правових актів,
.: i' об' єднання
... правової освіти та
· !)Оботи,
..' не наказом
.·., управління від 12
:Ю7 року №7-з

231

з

6

