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Таємно 

Примір. № � 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

ФОНД 1fз Р-290 еч 

ОПИС 1fi Зс 

Справ постійного зберігання 
за 1944-1980 рр. 
------·-----.----·-----------------·--------------_... ___________ 

f;ї,J'f, : Індекс : 
п/п :  справи : 

Заголовок справи : Крайні дати : К-сть:Пр. 

: : арк. : 
-------------------...-.------------------·------------.. -----

l 2 з 4 5 : б 
____ _,__._..а. __________ ----------------·-----------..-------------

І 

2.-+ 2 

з. f І 

4. --f з 

1944 рік 

Постанови ЦК ВЮІ/б/, виконкому 
Тернопільської обласної Ради 
депутатів трудящих і бюро Об
кому КП/б/У за 1944 рік 

Плани фінансування із місце

вого бюджету штабу МПВО, воєн

коматів, райміськрад Осоавіа
хіма на 1944-1945 роки 

Штатний розпис і кошторис 
штабу МПВО, міських пожарних 

команд на 1944 рік 

Звіти про витрати засобів 
місцевого бюджету міськрайвоєн-

коматами, МПВО за 1944 рік 

27 квітня І944р. 8+1 
2 жовтня І944р. 

9+І 

20+! 

5+1 



2 

_______ _,_, _____________________________________________________ _........ __ ..,.._'--

І : 2 : з 4 : 5: б 
--------------------------------------------------.. ---�-.. �-------------�-

5. -{

б. і б 

!945 рік

4 П.Лани фінансування із місцевого 

бюджету органів Осоавfахtма, 

НКО ТернопільськоУ області і 
заходи МПВО на 1945 рік 

!946 рік

Інструктивні ваазівки Міні

стерства фінансів УРСР про 
пор,щок розрахунків по вtд
шкодуванню вартості майна 
особам. що переселяються з 
СРСР в Чехословаччину і із 
Чехословаччини в СРСР 

19+1 

ЗО листопада І946р. 2+І 

7. 't 7 А.лани фінансування із місце
вого бюджету міськрайвійсько
матів. Осовіахіма. МПВО на 

І946трік 

8+1 

8 ....... ІІ 

9. 'f 12

Списки працівників ТернопільськоУ 
області, які загинули від рук 
українських буржуазних націо
налістів за 1946 рік 

1947 рік 

Інструктивні вказівки Міні- 17 січня l947p. 42+І 
стерства фінансів СРСР і УРСР 2В листопада І947р. 
за 194? рік 
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--�---------------____.__._. ..................... __. .. __._,_..._.__ _________________ ___ 

І : 2 : З 4 : 5: 
-----------------------------------..-�--_.. .._________ . --

ІО. -+ 

ІІ. і 

ІЗ. І 

14 • .., 

!5. --1

І5 Постанови виконкому Тернопtльсь- 25 березняІ947р.ІО+І 

коУ обласноУ Ради депутатів 5лис�опадаІ947р. 
трудящих f бюро обкому ШІ/б/У 
за 194'7 рік 

14 Плани фінансування із місце
вого бюджету на госпобслуго
вування органів МІЩ по Терно
пільській області, міськра�
воєнкоматfв, МПВО Осоавіахfма 
на 194?-1948 роки 

ІЗ Звіти про виконання кошторису 
витрат по місцевому бюджету 
на утримання штабу МПВО, обл
міськрайвоєнкоматів, органі
зацій Осовіахіма за 1946-194'7

роки 

Іб Список фінансових працівників 
і працівників Держстраху, якj 
загинули від рук націоналістів 
за I<J4'1 рік 

1948 рік 

23+1 

23+1 

б+І 

It; Інструктивні вказівки Мtністерст- ІЗ січня І948р. II?+Z 

2І 

ва фінансів СРСР і УРСР за 18 грудня І948р. 
1948 рік 

Постанови звужених засідань 
виконкому ТернопільськоУ облас-

4 лютого І948р. 20+1 
11 грудня І948р. 
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_____________________________ ..,.._,_..,..___________ ,__ ___ .._ _,_,__ 

І з 4 • 5 • б:. . '
.. ---�-------------�-------·----------�...,_... .....____ __, __________ ..,.

' 

Іб.f- 20 

І7. t З 

It3. {- !9 

І9 -r 27 

20. 2

2.r 
. 22 

Плани фінансування tз засобів 

місцевого бюджету районних і 

міських рад і організацій Осо

авіахіма і оборонних витрат на 

обслуговування місцевих органів 

М&Ц по Тернопільській області, 

ДОСАРМ, ДАСАВ на 1948-1�49 роки 

Штатний розпис і листування з 
Міністерством фінансів УРСР про 

фінансування і реєстрацію штатів 
на 1948 рік 

Звіти про використання засобів 
по місцевом бrщжету на утримання 

міськрайвійсьвоматів за !948 рік 

Звіти про використання засобів 
для надання допомоги репатрійо
ваним радянським громадянам за 
1948 рік 

Листування з Міністерст�ом фі
нансів УРСР про стан обліку, 
розрахунків з союзним бюджетом 

Списки фінансових працівників, 

які загинули від рук украУнсько
буржуа.3них націоналіствв за 
1948 рік 

Іб сіЧІОІ І948р. 
20 серпня I94tsp. 

32+І 

ІО+І 

І9+І 

?+І 

8+І 

І�+І 
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_______________ __, __________ �---------------------._._- . -------�-·

І :  2 : З : 4 :5:6 � 
-------�-------�------·---.._..________________________________ ,.

22 f 29а 

23.-( 23 

24. -І 26 

2б. -( 25 

26. 24

27. t 34 

28. 28

І949 рЇК 

Постанови Ради Міністрів УРСР 

про встановлення tерсональних 

окладів заробітної плати праців

никам виконкомів за 1949 рік 

21 лютого І949р. б+І 

28 квітня І949р. 

Інструктивні вказівки Міністерст- ІО лютого І949р.5б+І 

ва фінансів СРСР і УРСР за І949р. ЗІ грудня І949р. 

Рішення звужених засідань ви

конкому Тернопільсь1<0У обласноУ 

Ради депута.1І'tв трудящих за 1949р. 

5 червня 1949р.24+І 

2 грудня І949р. 

Плани фінансування із місцевого 

бюджету оборонних витрат організацій 

ДОСАРМА, ДОСАВ, міськрайвоєнкома
тів на 1949-1950 роки 

Звіти про використання засобів 

місцевого бюджету на утримання 

організацій Осоавіахіма за 1948-

1949 роки 

Звіти про використання засобів 

по союзному бюджету на надання 
допомоги репатрійованим грома
дянам за І949 рік 

Списки фі нан со вих працівник і в, 

які загинули від рук украУнсь

ких буржуазних націоналістів 

за 1949 рік 

57+1 

34+! 

4+! 

8+! 

,, 



б 

-----------------....... --------------------------------------------

І . 
• 2 з 4 

_____ ..,.. _____ ,__, __ .,...,.......,_ ___________ ..... _ .. .,._ ____________________ ..,__,_ ______ ____ 

1950 рік 

29. ) f ЗО Інструктивнt листи і вказівки 
Міністерства фінансів СРСР і 
УРСР за 1950 рік 

ЗО. t 33 Постанова і рішення виконкому 
ТернопільськоУ обласно! Ради 
депутатів трудящих і бюро Об

кому за 1950 рік 

ЗІ. t· 32 

32. r ЗІ 

Плани фінансування із засобів 
місцевого бюджету облміськ
райвійськоматів, ДОСАРМ і ДОСАВ 

на 1950-1951 рок• 

Звіти про використання місце
вого бюджету по штабу МГІВО, 
організацій ДОСА?М за 1949-
1950 роки 

ІЗ січня І950р. 35+І 

22 грудня І950р. 

ІО січня І950р. 44+8 
І5листопадаІ950р. 

'74+1 

59+1 

зз. -( 5 Листування з Міністерством 
фінансів УРСР та іншими відомст
вами про дохід від реалізаціУ 
майна держфондів за 1950 рік 

ІЗ січня І950р. 40+1 
28 грудня І950р. 

34. с.

35. і

б Листування з Міністерством 
фінансів СРСР t УРСР про ви
конання плану поступлення по
датків 

7 Штатни� розпис на утримання 
команди мінерів, листування 
з Міністерством фінансів УРСР 
про реєстрацію штатів і фондів 
заробітноУ плати на 1950 рік 

2? травня І950р. 5+І 
ІІ вересня I95Up. 

22+1 
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_____________ ._... ____________ _,_..... ________.. ___________ _, ______ ....... ________. 
І 

І :  2 : З : 4 :5: б 
_____ ......,...._... _______ _.. ____ .___.. _____________ �-------------------_...,

,І' 

.. 

Зб. t 35 Списки фінансових працівників, 

які загинлуи від рук украУнсь

ких буржуазних націоналістів 

за 1949-1950 роки 

1951 рік 

14+1 

З?. 1 Зб Вказівки Міністерства фінансів Іб січня І95Ір. 82+1 

СРСР і УРСР по фінансуванню за 2U грудня І95Ір. 

1951 рік 

"""" 
38'. Т 39 Рішення виконкому Тернопільської ІІ січня І95Ір. 67+2 

обласної Ради депутатів трудящих 28 грудня І95Ір. 

39. l

за 1951 рік 

38 Плани фtнансування із місце-

вого бюджету міськрайвоєнкоматів, 

організацій ДОСАРМ і ДОСАВ на 

1951 рік 

40. f 4І Зведені звіти облфінвідділу про 

фінансування оборонних заходів за 

1951 рік 

41. 

42. 

43. 

37 Звіти про використання звсобів 

місцевого бюджету організацією 
ДОСАРМ за І95І рік 

42 Фінансові звіти по відділу ре
патріацfУ за 1951 рік 

10 Листування з Міністерством 
фінансів УРСР та іншими відомства
ми про дохід від реалізаціУ майна 

державних фондів за 1951 рік 

10+1 

lб+І 

49+1 

5+1 

65+'7 



___ .,. ____ ..,. ____ ...,_._ _______,_,_ .. __.___....---------------------�--------------·

І •• 2 з • • 4 
________ ....., ______________ ...._____ _....,___._�------

44·. -f ІІ Листування з Міністерством фfнан- ІЗ лютого Ig5Ip. ІІ+І 
сів УРСР про реєстрацію штатних ЗІ грудня І95Ір. 
працівників по моброботі, їх 
ставок та ін. за І95Ір. 

45. ·( 40 Списки фінансових працівників, 7+І 
які загинули від рук українських 

буржуазних націоналістів за 
1951 рік 

1952 рік 

46. ( 43 Накази і інструктивні листи 
Міністерства фінансів СРСР і 
УРСР за 1g52 рік 

47. 47 Плани фінансування оборонних 
витрат і МІІВО на 1952 рік 

48. 1 46 Зведені бухгалтерські звіти 
відцілу репатріаціЇ і фін
відцілу за 1952 рік 

49. 44 Фінансаовий ві,Qіл про вико-

50. 

нання кошторису витрат на 
оборонні цілі за 1952 рік 

1953 рік 

48 Зведені фінансові звіти фін
відділу, арганізацій і план 
фінансування МllВО за 1953 рік 

19 січня І952р. 4б+І 

24+! 

ІІ+І 

225 +І 

185+1 
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,_,_ _________ _... ____________________ _._.... _________________ 

І .• 2 .• з 
____________________ _____, ____ _.. __________________________________ __

5І +

52. -(

53. 

49 

1954 рік 
-------

Вказівки Міністерства фінансів 
СРСР, УРСР і СМ УРСР за І954р. 

50 Рішення виконкому обласноУ 
ради народних депу-rатів 
трудящих за 1954 рік 

5І Зведені звіти облфінвідцілу і 
оборонних організацій області 
за 1954 рік 

1955 рік 

18 січня І954р. 
ЗІ грудня І954р. 

б+І 

55+1 

187+1 

54. ( 52 Накази і ваазівки Міністерст
ва фінансів СРСР і УРСР за 
1955 рік 

З січня І955р. б9+І 

55. 

56. 

53 Илани фінансування оборонних 
і МПВО заходів на 1955 рік 

55 Зведені звіти фінвідцілу, райJ 
військоматів про виконання 
кошторису витрат на оборонні 
і МПВО за:в:оди за 1955 рік 

1956 рік 

З листопада І955р. 

5?;. f 56 Накази і вказівки Міністерства

фінансів СРСР і УРСР за І95ьр. 
ІІ січня І95бр. 
ІЗ грудня І95бр. 

58. -( 58

- --

Рішення виконкому облради де- 2 с1ч:ня I95Gp. 
пу-rатів трудящих по фінансуван- 19 грудня І95бр. 
ню оІремих заходів 

Іб+І 

ІІ2+І 

46+1 

2І+І 
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_____________ _. ____ _..._ ___________ ....___ .......,....._ ___________________ .... 

. 
• 2 з •

• 4 : 5 : б 
--�-------------_.-----��----------------------�------��-

59. \ 57

60.1 59 

бІ Т 60 

62. --{ 61

63.--j 63 

64.l 64

65. і 65

66. f 67

Плани фінансування оборонних 
t МПВО заходів на 1956 рік 

Зведені звіти про виконання 
вошторису витра■ на оборонні 
і МПВО заходи за 1956 рік 

1957 рік 

Постанови і рішення виконкому 
облради депутатів трудящих і 
Обкому КП УкраУни по фінан
суванню окремих заходів 

??+І 

Іб+І 

2 квітня І95?р. 22+І 
22 грудня І95?р. 

Накази зі вказівки Міністерства З січня І95?р. ІІ5+І 
фінансів СРСР і УРСР за І95?р. ЗО грудня І957р. 

Плани фінансування о8ронних 
заходів установ і організацій 
області на 195? рік 

Зведені звіти про виконання 
кошторису витрат на оборонні 
і МПВО заходи за 195'7 рік 

1958 рік 

Накази і вказівки Міністерства 
фінансів СРСР і УРСР за І958р. 

Рішення виконкому облради депу
татів трудящих і Обкаму КПУ по 
фінансуванню окремивх заходів 

2I+l 

17+1 

ІЗ червня І958р. 39+1 
24 грудня І 958р. 

З січня І958р. 34+1 
ІІ грудня І958р. 



___ _.. ___ ...,_. ______________________ _._...._...,_ ________ �--__, _______ ,_,_,�--·

І • 
. 2 . 

. з 4 : 5 : б 
.. ------------------------------------------------------------� �-

6'7� -(- бб Плани фінансування оборонних захо
дів установ і організацій області 
на 1958 рік 

-, 
68. ·t 69 Зведені звіти про виконання кош-

торису витрат на оборонні заходи 
і МПВО за 1958 рік 

1959 рік 

, 59. -(- '10 Накази і вказівки Міністерства 
фінансів СРСР і УРСР, Облфін
відділу за І9Ь9 рік 

70. і '74 Постанови і рішення виконкому
облради депутатів трудящих і 
Обкому ЮІ України 

?І. 1 71 Плани фінансування штабу МПВО, 
спецскладу облздороввіддtлу на 
1959 рік 

72. -f 75 Зведені звіти про виконання
кошторису витрат МПВО, шкіл 
ПВО, ДОСААФ, спецскладу за 
1959 рік 

?З. -( 73 Списки і акти про виділення 
до знищення документальних 
матерtалів, які не підля
гають 

25+І 

2О+І 

2 січня І959р. бІ+І 
25 листопада І959р. 

І9 січня І959р. 35+2 

25 листопада І959р. 

б+І 

20+І 

92+1 



І2 

------�-------------------------....-----------------------.. -------------
І •• 2 з •• 4 : 5 • • б

______________ ....., ________ ,_,_ ...... ----�--�-------..-,_.. ..... 
�

----�--------

74. t 76

75'. Ї 79 

?б. t ?d

•17_ r ??

'78. -t 81

'79. jIOI 

ROf 

81. і 82

1960 рік 
..,_..,.. ___

Вказівки Міністерства фінан- І4 січня І960р. 22+І 
сів СРСР і УРСР і облфfнвідці- 2 грудня І960р. 
лу за 1960 рік 

Вказівки Міністерства фінан- 25 лютого І960р. 28+2 
сів СРСР і УРСР про реєстра- ЗІ грудня I96Up. 
цію wтaftв. по фондах зарпла-
ти і листування по цих питаннях 
за І� рік 

Рішення облвиконкому про ви- 2� серпня І�р. З'l+І
дачу засобів на фінансування Iu грудня І960р. 
окремих заходів за 1960 рік 

Плани фінансування із місце
вого бюджету мпво. шкіл ПВО, 
ДОСААФ і спецскладів на 1960 
рік 

Зведені звіти облфінвідділу 
про виконання кошторису ви
трат на оборонні і МПВО захо
ди за І9б0 рік 

Листування з фінорганами та 
іншими відомствами про дохід 
від реалізаціУ конфіскованого 
майна за 1960 рік 

,.!/1{ 7ц Yt-/';JO��,/i�tЧK...t. ;!'О �Н,цt,t.f<Н'І<J!
.:Х �<.-(Q_* ,І-; а , # f/0'7/..A..(.l!Hf'l:J,, ріК /1J" a.. �c-

�б+І 

14+1 

�5+І 

Вказівки Міністерства фінан- 19 лютого І960р. 12+1 
сів СРСР. УРСР t облвиконкому Іб жовтня І96Ір. 
за І960-І9бІ роки 



ІЗ 
----------------------------------.... ......---------------__,____________ . 

І • • 2 .• з 4 . 5 . • • б 
--------....------------� ..... ------.--�--._.. .. _..,._... __ ... _______________ __...,8'8-

82. -\ 83 Теж, облфінвідцілу за І9бІ рік б сtчня І96Ір. 25+1 
ІІлистопадаІ9бІр. 

83. t ІО4 Вказівки Міністерства фінансів 27 березня І96Ір. 5+! 
і листування з фінансовими 
органами по бюджету за 1961 
рік 

84� -1- 85 Постанови Тернопільського обл
виконкому і Обкому КПУ за 
1961 рік 

Sб. -( 84 Плани фінансування із місце-
вого бюджету МПВО, спецскла
дів на 1961 рік 

86. f 87 Зведені звіти облфінвідділу 
про виконання кошторису витрат 
шкіл ПВО, штабу МПВО і спе�
складу за 1961 рік 

8'1. { 105 Акти про вид і лення до зни
щення документів 

!962 рік
-------

88. -r 91 Вказівки Міністерства фі
нансів СРСР і УРСР, обл
виконкому за 1962 рік 

89. -( 89 Рішення виконкому Тернопіль
ської обласноУ Ради депута
тів трудящих і постанова Об
кому КПУ за !962 рік 

26+! 

19+1 

ІЗ+І 

І+ І 

19 березня 1962р. 37+2 
б грудня 1962р. 

5 березня І962р. 24+1

ЗО грудня І962р. 



14 
________________________________ ..,.. ______ ....... ---------------------�-,_.. .._....,-

І •• 2 з 4 : 5 : б 
----� ..... _______________________________ __. _____ _.. _______ _..._ ______________ ..

\оо-: ( ІОб Вказівки облфінвtдцілу по штатах 
і фондах зарплати t листування 
з фінорганами по цих питаннях за 
І962 рік 

ІЗ січня І962р. Іб+І 
15 грудня І962р. 

t� f 10? Накази і інструкції облфінвідцілу 5 квітня І962р. З+І
за 1962 рік 

92.і 88 Плани фінансування із місцевого 12+1 
бюджету оборонних заходів орга-
нізацій області на 1962 рік 

93: і 92 Зведені звіти облфінвідцілу про 14+1 
виконання кошторису витрат шкіл 
ЦО ДОСААФ, штабу ЦО і спецскладу 
за 1962 рtк 

1963 рік 

94.-f 98 Вказівки Міністерства фінансів 29 січня 196Зр. 34+1 
СРСР, УРСР, облвиконкому, Обкому 1Uлистопадзl9б3р. 
КПУ і облфінвідділу за 1963 рік 

95.{ 99 Вказівки Міністерства фінансів
СРСР, УРСР і облфінвідділу за 
ІgбЗ рік 

96. -{ 95 Вкащівки Міністерства фінанс і в
УРСР, облфінвідцілу по штатах 
і фондах зарплати і листування 
з фінансовими органами по цих 
питаннях за 1963 рік 

2 квітня 196Зр. 24+1 
18 листопадаІ9бЗр. 

23 лютого 196Зр. 26+2 
ЗОлистопадаІ96Зр. 



15 
-----------�_._.._......._ ...._,_, __ �--·----------------------....------------------

І 2 • 

• з . 

. 4 : б : б
-��-----------------... ------------------------------------.. -----

9?�і 93 Рішення виконкому ТернопільськоІ 
обласно! Ради депутатів трудящих 
за І963р. 

98� �f 93 Плани фінансування іа місце-
вого бюджету шкіл ЦО ДОСААФ; 
штабу ЦО і спецскладу облздоров
відцілу на 1963 рік 

99. -( 1000 Зведені звіти облфінвідцілу про
виконання кошторису витрат шкіл 
ДОСААФ, штабу ЦО і спецuкладу 
облздороввідцілу за 1963 рік 

IOO.t 96 Списки і акти про виділення до 
знищення документів за 1963 рік 

І.964 рік 

ІОІ.і ІІІ Вказівки Міністерства фінансів 
УРСР і облфінвідцілу по держав
них прибутках і листуваннях 
фінансовими органами за 1964 рік 

102. t 112 Вказівки облфінвідцілу по штатах
і фондах зарплати за 1964 рік 

б червня І96Зр. І2+І 
4 листопада І96Зр. 

І5+І 

ІІ+І 

8+1 

15 січня І964р. бО+І 
9 листопада19б4р. 

IU серпня І964р.

2? жовтня І9б4р. 
2+І 

ІОЗ.і ІІ4 Вкав&вки облфінвідділу і листування б+І 
з іншими міністерствами і відом- ІЗ березня І964р. 

ствами за 1964 рік 



Іб 

_____ _,_,_ ___________ _.. ________________________ _.., _______ .._....._ _________ .._ 

І . 
• 2 • 

• 
з • 

• 4 
_______. .. _______ _, ___________________________.,. ______________ _....,. 

,104. 1 ІІО Рішення виконкому ТернопільськоУ 2 січня І964р. І?+І 
обласно! Ради депУ'l'атів трудящих за ЗІ грудня І964р. 
1964 рік 

105. f 108 Плани фінансування із міцце
вого бюджету шкіл ЦО ДОСААФ, 
штабу ЦО області і спецскладу 
облздоровввідцілу на 1964 рік 

106. f 115 Зведені звіти облфінвідцілу про
виконання кошторису штабу ЦО, 
шкіл ЦО ДОСААФ, спецскааду обл

здороввідцілу за І9б4 рік 

10?. t ІІЗ Акти про виділення до знищення 
документів за 1964 рік 

1965 рік 

108. t 118 Вказівки і розпор.ftЦження Мі
ністерства фінансів УРСР і обл
фінвідцілу по дер�авних витра
тах і листування з фінансовими 
органами по цьому питанню за 
1965 рік 

109 � 120 Вказівки Міністерства фінансів 
УРСР за 1965 рік 

IIO.f 119 Вказівки і розпормження обл
фінвідцілу, листування І фінан
совими органами 

б вересня І965р. 
2 жовтня І965р. 

Зб+І 

ІІ+І 

5+І 

9+1 

30 січня l965p. З+І 

8 січня l965p. 15+1 
20 вересня І965р. 



І? 

.,.._ ____ ..,_. _____________________________________________________ ____ 

І 2 з .

• 4 • 5 •• • б 
________ ..,.. _______ _,__,,____, _____ ...._ _____ _..._... .... _..,.._______ _.._�_..---

�І. t ІІ? Рішення і розnорsщження викон
кому ТернеоільськоУ обласноУ 
Ради депутатів трудящих за 
1965 рік 

112.t Іlб Плани фінансування із місце
вого бюджету штабу ЦО, шкіл 

20 квітня І965р. 
27 ГРУдНЯ 1965р. 

9+1 

Іб+І 

ЦО ДОСААФ, спецс1щаду облздоров
відцілу за !965 рік 

ІІЗ.-( 

ІІ4. f 

ІІ5. f 

ІІ6. 1 

ІІ?. 

Інвентарний опис 

Зведені звіти облздороввідцілу 
про виконання кошторису витрат 
спескладу облздороввідцілу, 
штабу шкіл ЦО ДОСААФ за І9б5р. 

Звіти про виконання кошторису 
витрат по місцевому бюджету на 
утримання спецскладу обтrдоров
відцілу. штабу і шкіл ЦО за 
1965 рік 

1966 рік 

Рішення звуженого засідання ви
конкому Тернопільської облас
ноУ Ради депутатів трудящих 
за 1966 рік

Накази завідуючого ві,Іі.цілом 
за 1966 рік 

І944-І965рр. 37 

ІІ+І 

9+І 

9 лютого І9ббр. 20+1 
25 липня І96бр. 

30 6ерезня І9бб�. 2+І 
30 червня І9ббр. 
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_____ ..... _______ ,___ __________ �_...----��-----------.. ----------...

І • • 2 з 4 . 5 .. . 
--------------...-----------.... --------------------------·

ІІ9. t 

120. r

І2І. f 

!22. f

!23. -f

!24. -f

Баланс грошових надход�ень і 
витрат населення області на 
!966 рік

Зведені звіти облфінвідділу 
про виконання кошторису витрат 
спецскладу облздороввjщцілу, 
штабу, шкіл ЦО за 1966 рік 

Звіти про виконання кошторису 
витрат по місцевому бюджету 
на ут,имання спецскладу обл
здоровві

д
цілу, штабу і шкіл 

ЦО за !966 рік 

!967 рік

З+І 

ІІ+І 

ІІ+І 

Рішення звуженого засідання І9 січня І9б?р. 25+1 
викою<ому Тернопільської облас-25 грудня І9б?р. 
ної Дади депутаті в трудящих 
за І9б? рік 

Наказ завідуючого відділом І+І 
від? лютого 196? року 

Плани фінансування із місце- ІО+І 
вого бюджету штабу, шкіл ЦО 
і спецскладу облздороввідцілу 
на 1967 рік 

Зведені звіти облфінвідцілу ІО+І 
про виконання кошторису 

витрат спецскладУ облздоров-
відділу, штабу і шкіл ЦО за 
1967 рtк 



І9 

---..------...------------------------· - -·---------------------

І : 2 з .• 4 . 5 • • • б
------------------...-------------------------� ..... �----..---------

І25. і Звіти про виконання кошторису 

126. 1

витрат по місцевому і союзному
бюджету на утримання спецскладу 
облздороввідцілу, штабу і шкіл 
ЦО, облконтори Держбанку за 
І9б'1 рік 

Листування з УІЩ, прокуратурою 
по реабілітованих громадянах 
за І9б?-І9'?'l роки 

1968 рік 

І27. f Рішення зву�еного засідання
виконкому ТернопільськоУ 
обласноУ Ради депутатів тру
дящих за 1968 рік 

128. f П.лани фінансування із місце
вого бюджету штабу, шкіл ЦО і
спецскладу облхдороввідділу 
на І968 рік 

129. --f Зведені звіти облфінвідцілу
про виконання кошторису витрат 
з місцевого і союзного бюджету 
спецскладу облздороввідц,і,лу, 
штабу і шкіл ЦО, облконтори 
Держ�анку за 1968 рік 

Іб+І 

ІЗ квітня І967р. 26+1 
ЗІ жовтня І9'7'7о. 

І'7 липня І968р. ІІ+І 
23 грудня 1968р. 

8+1 

12+І 
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_ ....... ..._. ...... ..,___. _______________ _... ... �---------------�-----.--�

І : 2 : з 4 : 5 : б 
____ __... ___________________________ ....., __________ _..,_,_ _ _,_..,_,.,

ІЗО. { -

ІЗІ. f 

132. f

ІЗЗ. -f

134. t

135. f

Звіти про виконання кошторису 

витрат по місцевому бІЩжету 

на утримання спецскладу обл

здороввідцілу, штабу і шкіл ЦО

за 1968 рік 

1969 рік 

Рішення звуженого засідання 

виконкому ТернопільськоУ 

обласно! Ради депутатів 
трудящих за 1969 рік 

Плани фінансування із місце
вого бюджету штабу, шкіл ЦО 
і спецскладу облздороввідцілу 

на 1969 рік 

Зведені звіти облфінвідділу 

про виконання кошторису витрат 

спецскладу облздороввtдділу, 
штабу і курсів ЦО за 1969 рік 

Звіти про виконання кошторису 
витрат по місцевому бюджету на 
утримання спецсвладу облздоров

відцілу, штабу і шкіл ЦО за 

1969 рік 

1970 рік 

Рішення звуженого засідання 
виконкому ТернопільськоУ 
обласноУ Ради депутатів тру
дящих від 12 жовтня l970p. 

І2+І 

21 лютого І969р. 18+1 

28 квітня І969р. 

ІІ+І 

8+І 

lЗ+І 

З+l 



2І 

_________..._�-------------�--------·----------__,,-......... ------------------

І :  2 :  З : 4 :5:6 
_______________________ ..,_ _____ .._,_. __ ..._. _________ .._________ ., 

ІЗб. t 

ІЗ?. f 

138. t

!39. -f

!40. f 

І4І. -f 

142. f

Плани фінансування з місцевого 

бюджету штабу, курсів ЦО і спец

складу облздороввідділу на І970р. 

Зведені звіти облфінвіддtлу про 

виконання кошторису витрат спец

складу облздороввtддtлу і штабу 

ЦО за 19?0 рік 

Звіти про виконання кошторису 

витрат по місцевому бюджету 

на утримання спецскладу обл

здороввідцілу, штабу ЦО за 

І9?0 рік 

1971 рік 

Наказ завідуючого відцілом від 

22 лютого I9?lp. 

Плани фінансування із місцевого 

бюджету штабу, шкіл ЦО і спец

складу облздороввідділу на 

І9?1 рік 

Зведені звіти про виконання 

кошторису витрат спецскладу 

облздороввідділу і штабу ЦО 

за 19?1 рік 

Звіти про виконання кошторису 

витрат по місцевому бюджету 

на утримання спецскладу обл

здороввідділу, штабу ЦО за 

19?1 рік 

ІІ+І 

8+1 

lO+I 

I+l 

22+1 

ІІ+І 

І2+І 
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--------.... --------� ......... -----------..._._ .................. __,_.. __ ... ---..-

l •
• 2 •• з 4 : 5: б 

....... ----..------�-__,__._. _______ ....,.... ________ ,.... ________ _..... ____ _..,__,_,__.. 

144. -{

І45. у-

146. '{-

147. f

148. 1

Документи /доповідні записки, до
відки, акти/ перевірки фінансових 
і маЙНових претензій фізичних і 
юридиtmих осіб Франції за І9?Ір. 

1972 рік 

Рішення звуженого засідання викон
кому ТернопtльськоУ обласноУ Ради 
депутатів трудящих за 19'?2 рік 

Плани фінансування від місцевого 
бюджету штабу, курсів ЦО t спец
складу облздороввідділу, розрахун
кові таблиці і матеріали до них 
і на 1972 рік 

Зведені звіти облфінвідділу про 
виконання кошторису витрат спец
складу облздрроввідділу і штабу ЦО 
за І9?2 рік 

Звіти про виконання коІІШІорису 
витрат по місцевому бюджету на 
утримання спецскладу облздороввід
ділу, штабу ЦО за 19?2 рік 

19?3 рік 

Рішення звуженого засідання 
виконкому ТернолільськоУ облас
ноУ Ради депутатів трудящих від 
26 березня 1973 року 

23+1 

5 квітня І9?2р. 18+1

23 JКО втня І 9'12р. 

2'1+1 

8+1 

lб+l 

3+1 
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_.,. _______________ .....,.._______________ ..__......,_...., __._____ _ _ _...,___,.._, __

І : 2 з 4 : 5 : б 
----------�---------.-.---------------------._,___.....,._,_._.._ .....__________ _,..,,.. 

(!49. ( Плани фінансування із мtсцевого 

бюджету штабу. курсів ЦО і спец

складу облздороввіддfлу. роз

рахункові таблиці і матеріали 
ди них на 19?3 рік 

,, 

150. 1 Зведені звіти облфінвідділу про 

виконання кошторису витрат спец

складу облздоровідділу і штабу 
ЦО за 1973 рік 

151. і Звіти про виконання кошторису 

витрат по місцевому бюджету на 
утримання спецскладу облздоров
відділу, штабу ЦО за 1973 piJ 

1974 рік 

ІЬ2. 1 Рішення звуженого засідання викон

кому ТернопільськоУ обласноУ Ради 

депутатів трудящих від І? червня 

1974 року і довідка до нього 

153. t Плани фінансування із місцевого
бюджету штабу, курсів ЦО, спец
складу облздороввідділу, облдерж
автоінспекції, розрахункові таб
лиці і матеріали до них на І9'74р. 

154. -{- Ваnанс грошових доході в і вит11вт

населення області на 1974 рік 

І9+І 

?+І 

ІО+І 

?+І 

20+1 

2+І 
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--... ----------------�...,_..----------------------�_._ ______ �

І 2 • 

• 
з 4 . " . 

• V • б

__ . ________________ ,_,_, _______________ _... __ . ____________________ �

156. f

157. І

r5s. •r 

159. 'f

ІбО. f 

Зведені звіти облфінвідцілу 
по виконанню кошторису витрат 
спецскладу облздороввідцжлу і 
штабу ЦО за 1974 рік 

Звіти про виконання кошторису 
витрат по місцевому і союз
ному бюджету на утримання спец
складу облздороввідцілу, штабу 
ЦО, облконтори Держбанку за 
1974 рік 

1975 рік 

Плани фзнансування із місце
вого бюджету штабу, курсів цо. 
спецскладу облздороввідділу і 
облдержавтоінспецції, розра
хункові таблиці і матеріали до 
них на 1975 рік 

Баланс грошових доходів і витрат 
населення області на 1975 рік 

Зведені звіти облфінвідцілу 
про використання кошторису 
витрат спецскладу облздоров
ві,цділу, штабу ЦО і облдерж
автоінспецції за 1975 рік 

Звіти про використання кошто-
рису витрат по місцевому бюджету 
на утримання спецскладу облздорвв

відцілу, штабу ЦО, облконтори 
Держбанку за 1975 рік 

?+І 

19+! 

ЗО+! 

2+І 

ІО+І 
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162. 1

JбЗ. f 

164. f

Іб5. 1 

Ібб. -f 

І9?6 рік 

Рішення звуженого засідання 
виконкому Тернопільської облас

ноУ Ради депJтатів трудящих 
від ІЗ вересня І976р. 

Плани фінансування із місцевого 
бюджету штабу, курсів ЦО, спец
складу облздороввідділу, обл
державтоінспекціУ, розрахункові 
таблиці і матеріали до них на 
1976 рік 

Баланс грошових доходів і витрат 
населення області на І97б рік 

Зведені звіти облфінвідцілу про 
виконання кошторису витрат спец
сюrаду облздороввідділу, штабу ЦО 
і облдержавтоінспекції за 1976 р. 

Звіти про виконання кошторису 
витрат по місцевому бюджету на 
утримання складу облздороввідділу 
штабу ЦО за 1976 рік 

' 

19?? рік 

Рішення звуженого засідання 
виконкому Тернопільської обласної 
Ради народних депутатів за І977р. 

З квітня І977р. 
28 липня І97?р. 

2+І 

І4+І 

2+1 

9+1 

ІІ+І 

8+І 
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173. Г Баланс грошових доходів і витрат 
населення області на 19'18 рік 

174. f Зведені звіти облфінвідцілу про
виконання кошторису витрат спец
складу облздороввідцtлу, штабу, 
курсів ЦО і облдержавтоінспекціУ 
за 1978 рік 

175. r Звіти про вин:онання кошторису 
витрат по місцевому бюджету на 
утримання спецскладу облздоров
відділу, штабу ЦО, державтоін
спекціУ за 1978 рік 

І?б. -і

177. f

_І?�. і 

179. f

1979 рік 

Рішення звуженого засідання ви
конкому ТернопjльськоУ обласної 
Ради народних депутатів за 1979р. 

Накази завідуючого відцідом за 
1979 рік 

Плани фінансування із місцевого 
бюджету штабу, курсів ЦО, спец
складу облздороввідцілу, обJЩерпt

автоінспекціУ, розрахункові табли

ці до них на 1979 рік 

Баланс грошових доходів і витрат 
населення на 1979 рік 

8 січня І9?9р. 
30 червня І9?9р. 

19 січня 1979 р.

2+1 

IU+I 

20+1 

І?+І 

?+І 

І4+І 

2+І 
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100. f

1а1. -r 

Зведені звіти облфінвідцілу про вико

нання кошторису витрат спецскладу t обл
здороввідділу, штабу, курсів ЦО і обл

державтоінспекціУ за 1979 рік 

Звіти про виконання кошторису витрат 
по місцевому бюджету на утримання 
спецскладу облздороввідцілу, штабу 
ЦО, державтоінспекції за 1979 рік 

1980 рік 

ІО+І 

25+1 

�2.і ?Іб На�<ази завідуючого відділом за 
1980 рік 

22 січня І980р. 5+1 
18 грудня 1980 рік 

• 

183.f 662 Плани фінансування із місцевого
бюджету штабу, курсів ЦО, спец
бази облздороввідділу, облдерж
автоінспекціУ, розрахункові таб
лиці до них і матері али 1-Іа 1980 
рік 

184:І 682 

J�5.f808 

Зведені річні звіти облфінвідцілу 
про витрати не фінансування спец
заходіь за 1980 рік 

Баланс грошових доходів і витрат 
населення на 1980 рік 

Звіти про виконання кошторису 
витрат і залучення засобів 
установ і оргю-1ізацій по фінансу
ванню спецзаходів за 1980 рік 

27+1 

ІІ+І 

2+1 

ЗО+І 

В даний опис внесено І8б/сто вісі�ес.ят шість/ справ, з -І 
по №186. 

Провідний спеціаліст Л.Сирота 
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