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І 

"3 А Т ll Н Р .Ц � У D" 

і ГОЛОВА ЗБАРЮ СЬ: ОІ РА.-.ОШЮІ РАДИ 
дLНі ТАТІВ 1'РУ .Цпt!ИХ 

о пи с 

ДОКУ�1ШІ1'АJ1Ь КИХ МАТ�, РІАЛІ.U ЕИУ.ОНЮМУ ЗБАР.А._ШЬИ.01 РА.ЮННОІ 
РАJШ дrШУТАТІlі ТРУД�-І t,L{ ІЮСТІ,UЮГО СТЮКУ ЗБ�РІГАНШІ ЗА 

1941 і І9Є() реки. 

І 9 4 І р. 

І А Проток�л _JH се-сІІ '6t.1.Qa1Acькol 
райош101 іQ.Аи .де-лутатІ1 тру ,ця
щих сІд 3 сlчня 1�41 року. 

2 µpo1'GKOJJ засlдання р�J1ІИКОНІ<ОМу 
1:-ь 1Ід 15 бер�:зня 1�41 р�ку. 

І 9 4 4 р. 

:::·' Протоколи засІдо.ння )нш�,навчоrо 

І�4І 

h 9 

коtйт�ту 2б�ра1rськоl рс.йонноl 21 траІН.Р.�944 
Р�и деUУтатІ1 трудящих �Ід №І до 24 липня 1944 29 ]{-! Ц. ЗСl 1944 р. 

4 Теж 1Ід � 5 до� Ь за 1�44 р. 

5 Те� :=Ід 1)9 до J�l l зо. 1944 р. 

4 серnня1�44 
25�ересвяl944 

7-ко'ІТНЛ 1�44 

ё.7 

14 �о,тня1�44 24 

б· Te.i.t �:Ід J�,I2 _це t;,13 за 1944 р. 14 лис то падаl::-чч 

І С!" 0 

о ·:-.. , ·cJ 
1 . 

- ,.... 

�4 листопадn1У4� 46 

. l 
І �.z 
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1
.J- Проте кеш,� засІ.цаннп рай1ик�нк1.му 4 грудня 1944 

1Ід }Ь14 де 1r�1s за 1944 р. . 26 грудняІ944 

І 9 4 5 р. 
р Іір" т" ко ли з ас Ідання 4 сІчнп 1941р в райJИК�НКОІАу

11,д Ji! І до J-f, б за !94� р. ІО березнJ!Іу4q 

9 Теж вІд 214 березня 194§ р0ку}J7. І945 

ІО Теж іІ.д ][18 ДО ];?9 ЗА. 194� р.
7к1тІтнлІ94� 

І7к1Ітня 194;� 

ІІ 11еж JrlO .1Ід 27 кuІтняІ94!} р. I9Lf� 

12 �f.!eYi JHI �Ід І8 трtаняІ94� р, " 

ІЗ Теж JH2 11,ц 28 тра-аня 194�- р. " 

14 Теж J.НЗ 111,ц 7 черt!нr 194� р. 11 

15 Те}.( JH4 :nІд 23 червня IYl./� р. 
" 

Іб Теж J[il5 тйд 30 черьня ІУ4'+�. 11 

17 'feE JНб 11,ц 7 липня lYtj� р. 11 

18 Теж JH7 :вІ.д І7липня 19LЩ5 р. 11 

І9 !'е1:с !Н8 іlд 27 липня І9Lбі- р. 11 

20 1'еж JH9 }йд 7 серпня І94Lб р о 11 

2І · � Теж 1,�20 :вlд 2Ь серпня l�'-Pf р.
" 

22 Теж }�21 nІ,в: 17 J ер�сняІ94lР р. 11 

23.:.. Теж Jf.22 Dlд 7 ЖОJТНЯ І94Ф р. lt 

�4 Те>:{ 1�23 вІд І7 RO 1ІТНЯ І94Ф р. " 

�5· Теж 1{!24 1І,ц 'с.7 ):(О fl ТНЯ 1944'> Р• 11 

)б .- 1, Те1е J;�б вІд 17 листопада І94Ф р. " 

21 

40 

ІО 

Іь 

12 
ІІ 

Іб 

7 

12 

ІІ 

15 

9 

5 

8 

16 

10 

ІІ 

9 

8 
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І 9 4 6 рlн:. 
І 

27Т-1JротоІ<:оли засlданнr ІИКОНК8?Ау Іо сlчнпІ94G 36аражськоl районнФ Ра.ди д�r�утатІ I9лnтerel9l�6 'd7 трудящих •lд � І io № 2 за 1�46 р. 

281- Te1,t ftJ 11.1; с:.5 лютоr• E.'4(J р. 1У46 Іб 

і;9 ·f- 'l'exc }[4 ,в;с !t,6 з а 194& р.

зо f- 1'еж 11,ц !.� 7 ,ЦО }? 10 за 1946 

з . �- т 19' r. с. �'еж 1�·14 U.L.Д 7 чер!П!і i.fu р.
, .. r ...., 
.),:) 

,. 1ext :вlд №,·r. .L:J ДG 1:, lG за І9ч6 

�:Щ 'Ї�}.{ J;,17 Dlд 7 липня 191} 6-р .

�� :.> TeF.t J�?H3 1I;i;: 17 липня 1946 р.

36 'l'P,'jj( ;�19 :;,lд '7 серпня l9чu Р• 

р. 

р. 

7береЗНJІІ 1946 
�?березня 1946

7к11тнл 1�46
..:?к1І1·нк 1946 

Il траsн1\1946
�6тра1н111946 

l?чeu1нлl94u 
'с..7 ч;р•1nяІ�4u 

50 

39 

d4 

90 

ll� 

77 

47 

46 
'J 7 Теж J:,,-20 .вl,я: с.'7 серпні{ 19чu Р• 
�u 

ІG О .•
v..-

40 -!-

Теж r:,21 ii l ,r, 7 :sеµесия 1�4б р. 
,,.1.еж М,�2 Dl.д 19•ересн:1. 1�4и р •

Теж оlд Ч,
j,. LJ до J� �ц за 1�4Ь р. 

І�ян сlльськоrосnодарсь�их роdІт 
по Jбаражс 1..,коt.�у раіюну на І9Lн; р.

·, (.. І, 'І ,. 
., __ .;., --т -- J?.LK.

4J-+ Г.лан роqоти -:SИROHK\\t.'iy ,. Gapal'<Cl,I<ol
райощ3gl Ра,дl!: де11у1·�!тJ1 'l'ру,.-�:лщих 
за. к1.L1'ень мlслць Е, 1і 7 р. 

І шнтня l�4G 
ЕОВТНЯ f.YЧu 

19жо 1тнлl�4u 
9 JШСТ<н:а.1,з. 

33 

39 

І 

І 
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1 9 4 7 .Lк - ________ :g __ ' 

44
1 
Пре т�коли зq9І.дань \ Р!,lИіик�нкsму 
J Ід ?ii J. �о k.:5 за 1�4 7 r' • 

45 · �rеж n.і,ц :� LІ_ )\О j;! u 30. ІУ47 ·• .• 

46 t- '.Реї,! иІ,ц Jr '7 ;Ю J� 9 за 1�47 р. 

) 

47 1'еж 1f- ІО .tlд ГІ тра�ня І94'7 р. 
1' 

40� Теж �ІІ �Ід d? трn�ни 1947 р. 
' 

uo'- Теж 1н2 під 7 черtня .[9ц? р� ,,;, 

50 Теж !!Ід if?lJ ДО 1�17 за 191-.7 р. 

51 '.i.'c:r-: ,а.[,д JiI6 ДО }[�5 за J.'947 р.

І � 4 u �•

·'
5�· h�отокол І-І cecll дryroro скли-1-(\-:;,ш:я від 10 січня 1�ць р. 

.l. 

53' Іі;,отс 1,зли з ас Ідання рз.пn"п<онконуD.Li 1&1 до J,)C: за l�Lfv р. 
5lJ.' \ ї'сж і I,r- :��; ,':.О :µ1- З?.. l�-4-u р о

<1-

::.>Ь 'Гe:ir. і:lд -; r_ 

.. L ДО 1;:,l..::: ��2 J.�4v r:. 

':J7 ,r 

'.te1.\: ,Ід wІЗ ,ЦО Jг. Jl1, . зп. l�Ч<.) р. 
_ У  І5 

�7 5о· 1'er.e l,ц ?:?1'4, JJ.O з· IH4t Р• 

с..7 сІчнJІ[ ІS,ц7 
2'7лютог, 194? 

'l 6е 1.езнлl�47 
'2.7 ue :,езнпІr;47 

7 1оlтня 1У47 
27юJ1ТПІІ l9Ц7 

2'Ічершя1947 
19 с�ршrя1947 
27 серння.L9L0 
17грудняl�47 

17 сlчняі.�4<.
'с.7 сlчня EAv 

?лютого i!:Nu 
,.;7;тто го .і�4о 

10 6ееезняl94u
7 к�Ітня 1�4v 

..[і2 

l�O

б� 

67 

44 

195 

�52 

ІО 

100 

1.JO 

116 

І? юsl тняl::JЧu 
17 че 39яl�цо 17� 

�8 че:о няl�4L 
7 лппі�я l�4b 69 

І? чер"н.я1У4<J 
І? зересня194о 130 
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\ 

59ї- lI �;Про то У.ОЛИ засlдан,1" райJИКОНКО}Jу
,Ід }Нё .до J�20 за 1940 р.

t-
t(J Tejr аJ.д !f?�l до Jµ:::> з� .1.::::�-Чо р.

l ':1 4 � рlк.

+ 
61 Протокол 5-І cecil другого скли-

ки.ння t1Ід IQJ сІчн� l94Y року. 

G2t- ii_rю то1<ол о-І ceclI ,цругоrо скли
кання 1І,ц І черJнл I9l\� року. 

6J I Нротокол 7-_l cecll з Ід �9 KOJTHII
19/.�9 року.

G4 Про то кол ts-I сесІІ друго ге скш1-
1,:а.ння :;Ід 11 лис то пада 194v р. 

65 ·!-~нро то1,оли засІ.данн� рай11иконкому
JJ Ід Jf? І до J[! З за І949 р.

101 ересн11 l94b
27 ПOJTP.1fl:;:І"t<.J

l '/ЛИС ТО Па)(іl
г�гру)(н11.1�4о 

ЗсІчн�J..::,4::;, 
10 лютогоl949

.Lt:Ю

17:J

17 

З4

9 

ё.0 

109

66'; Te1JC HJ.1. 
,'F ' вlд 2І JII01'0 ГО І�49 року. 5І 

67 Теж JJlд .�:> ДО J�G за 1949 р.

Ьdt" 'l1еж �lд J:з7 до 1� tl за J.::,/Lf :::1 р.

.1 

l)Y 1 �.'еж ulдJ�Y ДО if,J.0 за J.::::f't'::J !J.

70 11еж 
і!l.,Ц r'J. І .Е.О wи: Зtі l�l,y р.

71 f- 11ез: 1J.;. t?J.J до n1.1.u зи .L:�:щ:;;, р.

7��1-сж .від "n!.J.7 .�о r,Jt:.O за .1.::1ч::1 µ.

9dерезнл1949 

2Іоерезн�1�L1У

.l4 :К І і Tli )'lJ.::14::t
t:.7 к:.lтняl�ц�

J.t:: Тl)сі:їШЯ.і.:::J<т��-'Т }JG. IIR iiJ.:::JЧ:::f 

!Очері.НfіJ.::1Ч� �0 ЛІШІ:'111 l�Ч�

1.l .11 ti Ші Jt J.::t't::,
7 cepнri.яJ.::::,i.t::,

71ер:сня.1.::,ч�

lU� 

.1.Ц� 

lJ� 

lU7 

1.� �оатня. J.�Ч� 1ь�
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І 

"'3' Іlрото коли зt1.сІ�анн я "Qай1иконкому 4листо па,жаІ949 JI,1; 1� 2І ,І;О J:i 25 за 1949 р. 27гру .J:H!il949 238 

І 9 5 О р. 

-4+-- nроо1(оли засІ,цанюr. рай111кп1ко1f.у 24 сІчпя 1950
"31,;; ;:•1 ;«;о 1:-S за 19.:.)J р. І7 люто го І9;0 І57 

75 -+ Т е r.c ЕІІ;п: 1� 4 ::о J:П за 1950 р. 27 люто го 1950 ' 
23 к2Ітнл І9::О 144 

·б + Т е м -.r.:a: J:? г до f, І4 Зі! 1950 р. І7кl1ІтнлІ9::()
27 чер1н.1іІ9Х> 197 

77 1 Т є � aI..v. ;�15 ,цо 1� 24 за 19::Ю р. 7 липн� 18:С 
- а:) rру,1;п� 1950 177

І 9 5 Ір. 

?є+nротоr�о�и. аасІдаі-ш:r І?О.йtикоНІ(О?.1у 9 сІчuп 1951 
r:Ід li! І ,цо 1-;е за 19:>І р. �9 ,:,�резRл і�и І 169 

9 1' ІЗ :ж �I,i: Jj9 )J.O Ja4 Зt"І. І951 р. 20 J!pe�н�I95l 
ІЄ ч�рDняІ95І 193 

f.O Т е )! :sl;я; І:; .J.O i'f:26 зи. І95І р. 27черr.няІ95І 
ІО лис то ПіJ(�. І'/5 

І і с Ж DI,.1; J;�7 .і.О J;,34 311 19:;І Ill лис то пs.1,al9:J.L 
26грул.н�І9�І ІбВ 

І 9 :5 2 р" 
--------------

2 -. ІІро то:кол 7-І c�cil тr,ет:.о го скли
каю1А :&"axi9igx�t-;iI): З тр.1ЕлІ952 І 9 5 2 

3 · Про1·окол 9-І сесІІ тvет.ьоrо скли
н·апня Dl,r. 2 гру ,І.НЯ І9)� р. 

:і4 -Про 'l'O коли зз.с І.�і.J.НП.Іі райіН1КО rП<ОиІу 
!І I)l. ІН ;до Jf1 4 за І952 р. 

ft 

8СІЧН1і 1952

18 Л")ТО ГО 1952 
25лютого I9j2 
4 6ср�зн1.І952 

( 

25 

ІО 

152 

6 
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+- 7 бе�езз� 1952 Вб- Про то коли засІ,1;�нп.1і р�й..:икоакому " 
:сr.ц ;f? 8 .:r:o rf. IJ �а ІУ:,� р. 271пlтв� І9�2 

�7 t �· е g :сІ,: �� 14 .1:0 Jkl9 за І952 Ро 7 тnз1п1'!1952
? лішня 1952

88 і Т 

89-+-
Т е т,r

1952 р. 2Єлиrm,�І952 
19 c�pmIA 195�

f!І,ц JJ-25 J.O Jp. ЗО за І9,2 І71еоР-сняІ952
2 7 лис то fl.).�c;). 

І 9 r.:; 3 ,., р о 

!Н Протоr<ол.и ІО-І c:cIJ трет1-ого СІ<ли-9сlчш, r�/:::iJ 

І5І 

.... 

ІІ2 

І28 

І55 

І�J.пн.я І І ,2 ,З ,4 ,:..i,? QесІй чст вер- _ _ ТО го СІ(ЛИЮ1ІІШі за I9:>J р. зс rpy,J;ii.яl95.З І� 5 

9::1 ІІІ е ',,( :I,r J:1? �о
,,_ 1� 3� I9:?Jp..І. J" 

� L1 т Р, ·,:r 1:1 І;,: J;?lЗ :�о ;;23 з· I95.J _!).

�� 'Г ('! li r.I.1:rf,24 ::;о :�:-J зс 1-:oJ р.

І 9 � 4 р. 
------------

)б 1lротоколи t-3,H сесІІ ч1;та�о7ого 
скл:,;х"шн.1 ·11 2.2 чr�p1!1.r:l�_;4 р. 

171-�:т; І тн.!іІ953 
ІЗ Чt�p»Hiil��J 190 

29ч�р-;н.195.З 

7::S:OaTTT.ff І95З 202 

27�.;о tТГ;? I��J 
29 грудн РІ I:t:.> j l.:, :>

23 

17-f"" Прото:r.оли 9 -ІО с�сПl чtт1�'Jтогс9.r.;:пш� І9:.>4 <"::І(ЛИІ<д.НПК за .. L954 р. . 
29 110"t'l'ff� 1934 б9

,},-:: 18• n:гютоколи з --- сІ.А;-�н:н1 o.i-Нr:иi-юнrol,y 7сІчп1і І9'.>4 ТJІ,ц N! І .і.о J� 7 зн 1��4 р. f бсJ;езп� I95ti 215 
' .J 

:9 Т 5 Jl 
157 
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:о<fїlротоколи з.асІ.�ання. ра.й1а\копкому �7тра.;,:и11 I9j4
іІІ.J: JHI .І.о J� ІВ за 19:;4 р. 27�ереси�І9� t;:34 

І0 І; Т � R �I.iJ:?19 ,;,о № 2� З.:t 19:)4р. І8 1ЮІТН1!1954 
7 rру�п�І954 ІЗІ 

с }, tI.1. 27 гру):п.ч1954 

)�.. 
ЮЗ Про то кол ІІ-І сесІІ ч�r�ертого

склиJ'.:1.япn ,I,r. 7 сlч11л 19�:> рот�у о 

... tt .. . SI 

19:;� 15 

)4+ Про то �,:оли І ,2,,
�,.4 сtсІй n'1 .11того

скликанп� за I��J р.
56ерезп11І95? 

22листопа.цаІ95� 137 

) 51-пг,о 'l'O ко Jl':.\ зг.с І�анnР пщ� t:.шопко� .• у І:З с Ічн <! 195? · 
т; І.11. У2І+ .�.о N 2 � 3а І::1::>'.> р. ?люто го 19:>5 ІЄО 

) 6 ,t т t; '},<" в І,;, r,1 Шl'І'ОГО Jl!2.7. " 

)7+ т Р, }'f '" ,І;. t,l іЮ .а :.:"ll. IY:.>.Jp. 9 берези "'І�_/) 
2е С1е резп �19:J? 

н.1·t f'1 е :Е: -в Ід 1[!Ч. )і.О !�б за. 19.:>5 р. 7к�Іт1111 I�:;:.i 

27:кьІ 1�:.1й9::;,? 
.J.. 

1{)9' Т с ;� ' 1). І;. 7 Т.?їрf.А.!!3'?195') . -0 Jf?l() ::ia 19:6 ;) .
't!.'7 лиnп�1У�.; 

Ui,,- '1 е !� "31,. ;НІ .v:o ti'lб Зt1. I�5:.J D. h�et]l1ПJ[ 19:JJ 
2'7жо 3ТиА19�.и 

[f т о r, .:.�Іїї JH7 ..ЦО К,d) за 19:.ор. 

І 9 ? б 
j..J. 

-------·------

2 sr. Протоrюли ::>,б.?-7 сесІй п"я:.·оrо
�:КЛИК\З.Ю!І' 3� .t.9:Jt, Р� 

I'3�-l!}JOTOROЛ u-I cccl.1. !',:1 �1·ого склп
кп1ш11 ,::r, ЗІ 1'0�тn1,19:.>u 1-)ОІ�у. 

І7л ис 1·0 п '\�tt 
�9гру.і1.rи1У ·:J? 

7ue ре:зd?. 19:,6 
7 ЛИППJ\1◊.J() 

11 

35 

lltб 

I�J 

І7� 

193 

І:::О 

11? 

І8 



ІІ4 П�юТОftОЛИ
11!.х }:1І J:O 

·11:> � Т е ж

засІ,J.а11:в� I:Q й-.ико.nкоtАV 9сІч1121 І9:>6
J�:> за lY:>c, р. · .І4берези�І9=:,6

11.і J}G .1.0 J,;",IO за l�:)(,l) . �76ерезаJІ19�6
27чер,иАІ9:Jо 

..i.... 

Іlб 1' е ж .tй..( sёll .10 1Яь за І95бр.І7лvшn11:І9�6 
8 іlй 8Tllitl9:J6

,-Il 7 'l' е 11: -в!д J�I7 ;,,о 1;.с:І з-,. 19:;6р. 17тшстопа,.;'1 
29rpy �&,. lY:>o 

ІН/- J!Ічяпйзrl•1.•и [fJIO l'НlKNid.ШfR КОШТО
'DНСУ �а. 1S�b J). 

-+ 
r -

, 

ІІ9 У\()Ш'l'орис JИ.Іо,ткІ1: за -�=J..JtJ р. 

120 l{н:иrа о6лІку креАитІв І 1ида.ткІі'J
з�. 19�6 р. 

І2І Ю:игu. облІку кµс.а.итlт.� І ви.1а�·кІ1
d�ft,neтy за І9?Ь р. 

l�?. Пo'IClfN1ЧZL записка І !."КТ .J;Ol�yнe-n
TQЛLUOI реrІзТІ Зй 1qj6 р. 

І 9 :> 7 р. 
___ , ______ ., ____ _

,, 

12з·протоі<ол І-І сесІІ·шостоrо скли
кnппя 1Ii І� березня 19::>� р.

Іё.4�- l!µo ТО кол �І c�cll шостого скли-
1-,:0,пиR •1д сО tr."!I'.l·aл 19::>7 р. 

Іс� 11;.ЮТОІСОЛ З-! сесІІ І!.!ОСТОГО СЮіИ-
К�RNЯ 1Іж 27 ч�р;nя I9j7 р. 

І::::61"' П1,,ото1юл И-І сссІІ иостоr·о скли
�аnп� �Іж 7 е�ресмя 19�7 р. 

12.};,ротокол 5-І сесІІ шостого с.клию.1n
n� tІ.ц ІВ л11стог.n:і;а І957 р. 

І.2-5� П�·отоколи :з.-tcI.1;at1!Jj,1 ра.r11икоnкоиу, 11 I,t Fa J.O J1'G за 19::>7 р. 
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І957 
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7 cIЧll1! 1��7 
І8 �e-oe�Hfli 19�7 
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197 

194 
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2І 

26 
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І2g\l!nотоколи З.їt.сІ.1;аnия рай•ик.оJ'fкоJ.tу 9 к1Іт11JІ! 1957
1!.1; Jt1 7 ,о r.1 lO за 1��7 р. 25 чер-.111119:)7

lX) і 'f о ж I І,1; ІІ .-о };1 Іб за l9:J7 Р• 16 лилв,�.!9:)7 
2 t rro -.тr1 яl9:)? 

І�п�1-т е ж В1-А J}l? ,.ЦО �� 22 за І9:>7р. 12 ЛИСТОП�,Іа 27 гру.1;я111957 
I32·+3,}f ПДО JИКО�ШІП� КОШТорису 

за 19:>7 Р о 

·t Ізз Книга облІ1tу кре.1;итl:. І ,и1аткІ�
з� 1957 f) co

!9�7

" 

І'JІ� ... Кошторис раиv1,жопкому па 19:.>7 р. n 

І,5·, Допо!:іІ1ша записка про торrlіЛІD 
оsоча11и,хлІ60-6�•очлими виробами 

, по ра.йону за. І9:П р.. - 11 -

І:36 Ін:І;0·�м�цІІ 11ро про 1!е,1;енпя �рга.- 7 т а1rнй957 niзaцiiшQ-r.�aco�oI роботи раиоппою, 5 ЕерnпяІ9�7мІською l сІл�с�кими Рu�а11и �епута- � 
�:'Ів 1'руд.ящих. 

1.37 Іпd,юрмац.Ііз про fіМJ.Ійсть хуторІ:n 
та населених nуuктІ)І по раі1о!1у на 
І-ше черnпя I9j7 р. 

147 

165 

І2? 

І 

2І 

з 

7 

16 

І 

Ізе·'скаргг. колгоспни.кІи про поря,ж;ки 26 серпн.яІ957 
но. ЗбарJ,жсь:кому млннІ. 27листоп�да1957 9 

ІЗ9 Списки сІльських Рnд І населепих 
г.у1ш1·І:с за l9.:J7 р. 

І 9 5 8 р. 
------------

І40' Прото1сол 6-1 сесІІ шостого скли
ка11ш1 -аІд 27 сІчня І9:>о р" 

l4I { 1І!,іо то кол 7-І ccclI шостого скли
канпя юlд І4 6ерезпяІ958 р. 

J 

�-142 Протокол 9-І сесІІ шостого скли
канu� 1Ід 19 ссрпнfl !95� р. 

1.4'1 Протокол ІО-І сесІІ шостого склм
кшш.я tЗІ.1. '-3 гру,1.н1: 19:)о р. 
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22 

27 

4І 

Іо 
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··+--
І44 ПротоRоли з�сr"а���

5 
рай•икоикому І? cimr� 1958 

wI.1 И'!І 10 1;: h �а І9 ь D. 7 березя.11І958 126 

145·�-- Т е �t вІ,1; !!.П 1.0 � 13 за І95Ь р. 27березв1tІ9.58 
27 чер1я�І958 ІЗІ 

146 + Т е ж :uІ,ц JbI4 ,І.О І 21 зU.- І958р. 14 липв,rІ958• 
17 XOJTH�l95S 102 

147--4-- Т о ж 1І.1 r� 22 .2to ?� 27 зааІ9.,8 5лиетопа.ж1 
27 гру�в�І95tl 95 

lL�gt�31rт про !ЗИКОНQ.ШІЛ ко што рису за 
1958 р. 1958 

149 І{ниги кре,-итІ:о І .wИ,JJ1тк Ів заІ95Uр. - " -

:50'"Ксшто:QИС rJИ,1і;і.lТІйн І ШТ&ТПИЙ розпис
за 1958 р. - ., .. 

151 ДиректиrшІ -вказl:mки облвикош<ому 14 ЛИРRЛ I95ti 
по сІлr,сJ:!кому госпо,царстІІу ,житло-!Jому бу ,цl1шицт1'у __ І :вІ.двантажсню 28 листоп.u;а
металолому з� 19?8 р. 

152---До�І�ка про нас�Ід.ки ревІзІ1 ФІ� 22 липна 1958 
ваисоuо-госпожарськоІ д�лл�ності · 4серпnя 1958 Збарg.1Ісько го харчпромкомбІuа.ту • 31..1 19?8 р. 

:5:3' До11І.дка про зник�ннrt coбlDap:fogтl 
:син:оншш.я РО 6I'l' ПО 3с5ар&ЖСЬRlй
РТС за 1958 р. 

І 9 5 9 р" 

:54 Протокол Il-1 сесІІ шостого скли-
кш1ня 13lд 27 ЛЮТОГО 1959 року. 

:55 Протокол І-І сесІІ с�омого скли
канни �І.в; 9 6ерезн.n 1959 року. 

28 K!SlTH,Il95H 

1959 

11 

І 

13 
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19 
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І2 

4-2 

47 

:5�Протоколи з
,.
� сесІй с:..оного ккли- 221rо11тп11І95�капш1 за 19:)9 р. 28 гру,цнлІ959 І26 

' --57 Про то �соли засl;ца1шя рай�икопкому 12 с ІчuиІ959 
::й.ж; 1) І ,1;0 J:1 4 за 1�:>9 Р

о І'7лютогоl959 82 
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15; Протоколи за9І,1;аннJІІ рай1ико11коwу 24 лnтого19�9
1 І,1; 1f.5 .1:0 J} 12 за 1959 р. 22 '1еІ)8�!19�9

159· J Т е � »І� t�ІЗ .1.0 Jf, І8 за 1959 р.15липнJІІІ959
9:а:О'ІТ!ІJІІ959 

I(.Q { Т е R .1 І.1 wI9 .1:0 Jj2 5 за І959р. І7жо1тn11І9�9 

t 

ІбІ З�Іт про виконаnuи кошторису за
19�9 р.

24 гру.І,Я1.І959

І62 ... Книга 1<реJ;итІ1 І u11�атк•11 заl9�9р.З сІчн11І959 ·· 29 -.ересн111959

l,:.69 Штатний рОЗПИG рсl.ЙІИКОНКОАІУ І
р�йпла.ну за 19�9 р.

Іб4 ПостаПG"nа лостІйноІ комІсІІ по 
мІсце1Ій І r<опе-ратиnпІй промисло
зостІ ul,.ц І� лютого І9Є:Ор. п120 
роботу пІ.1:nрпенстn 1.йсце:101 І ко
перцти1поІ промисло�остІ ЗОарахс)І
кого райопу за 1959 рІк. 

1З2 

66 

89 

1

27 

2 

5 

165 Директ1аnІ 1казІ1ки ос5лоИІ<онкому а) сІчпяІ959 по сІльському го cr.0;1;0.pcтny ,залу- 22 1959 33чення у-чнl"/3 H.\l заочне uа-ачапнл, гру.JJІІІ 
охоропІ з,цороD 11.Я за І959 Р о 

Ібб ДоrюJІ.J.пІ записки,Інrюш.tацІІ про 9 сІчпяl959 
ииконашrи кре,цитпого �плану, технІцІІблистопадс. 32
безпеки 1 колrоспах,пІ�rоІо�uІ 
культурно-осDІтнlх зе,1.клц,1; .1 І Іншl

-1-67-;І.!,еіі і�Іtа-н�-е"і'а.-+-е-gлfну-не F&:tI и "11
-*у�е�и-�а-н�е�уна±f-п±�н�иеме� а-

. -ми-мf&ц&�,�-яремиеяе�&е��-zаJ9�9р.

І67�до:вІ,1;ка про стан облІку nоголІ�" я 10 сІчп11І959 
худоби та про,1;укцІІ твар�щнщт,с ІО серпн1119��

\ .1 колгоспах району за 19�9 р. 
166 ДоnІ.дко. про 1икош.чnн1 плаnу :випус

ку 1ало10І про_uкц.tІ пІ 1;прнемст1а�.1и
uІсце10І проuисло1остl за I9J9p.

,\ 

169 1 Доиl,хка про санІтарний етап пІ..,;
приемст1 харчо-ао І про1шсло сост І райоnу

зn І9�9 р.

74 

б

3 

І)J 



а 

1: 
2І тра1я�І959 

І'70 Інформац!! Збаражс»коrо •ІnІлен-12ілистоnа�а 16 п� �ержбанку І райфІн1І�жІлу про 
фІнапсу1аннJІ за 1959 р. 

І 9 б О р. 
·f-

I7I Протоколи 7, 9 -І сесlй с:.омоrо ЗО чер•и11І9ЕО 
скликання за I9t{) р. �5Ш>1тнлІ9ЄО 73 

172' Проток --оли засІ.данnя рай1иконкому12 сІчпя I9f.O 
:в Ід J:1 І _цо }� за 19(:0 р. 27 сІчпи І9Є:О 40 

173" т е Е rйi J�З ,!;О 1;,4 зt� I9t0 р. 9 Л[:JТОГО І9ЄО 
29 ЛР'іТОГО І9а) 38 

174·, т е к .nІж Jp.5 ,І.О І�Ю за І9ЄО р. 4 бер�знJІ19f{) 
20 юйтн�І900 68 

І75. т е Е DІ,д J�Il ло 1� Іб за І9Є:О Р• ІО тра1ю'іl9ЄQ 
20 ц�р:11н1119t0 52 

176. Т е 1" 1йд J{й? д.о J�2I за 19Е0 р. ІЗ ЛИПІі1І 19(0 
17 �ересня19f0 Ш 

177 Т е ;.;: �I.J: 1�22 .�о №2J з� I9tC р. 8 tI01'TRЛI9ro 
24 ,:со1тпя19Є,() 

І7fГ Т е ж :isI,ц J;Q4 .J,O }�5 за I9f.Op. 17.іІИСТОШ\,J,t\ 
28листо пцо. 

..l 179' Т е ж D Ід №2 б ,І;О J�-27 за І9ЄО р.І7гру,1;нп:І9ЕО 
27 гру АнлІ9fО 

ІОО ЗвІ1' про 1!НШОН6.ПНJ'і І<ошторису за 
І9ЄЮ р. 

І 

I9W р. І8І Штотnий ро�пис за 

182 На�аз начал»ника 0Олупра1лluня 
r1ромпро.1то1:;арІ1 про г�зу.1:атати 
ре"&Із � ФІ па.нео 10-rоспо.1арсь.ко І 
,1:І.ял.иостІ Збар.1.кс.1,,JS9ГО рs.йхарч
ПJ)ОМТ<омсНпа.т у за. I9tO Р о

....\-

І8З Дир�ктиDrй вказІnки облвикопко�у 
по с!л:.с�кому rоспо,1;арст11у ,хитло
ІІОtіУ �.):11пицт.1у ,ФІш.шсу:ааннl 9

5 clЧH.fi І900 
І гру АНІ! І9ЄО 

52 

42 

І 

І 

7 

46 

. . 

13 

1· 
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✓ �84Доnо1І.J;вІ заниски І ,1;011.1,J!и про 
фІшн1су1а.нн.я за І9Є:() Р• 

21 с Ічи,1І9ЄО 
зо· гру;,;и11І9rо 

І8�опо.;І;а;нІ записки про :gо6оту ,1:ерж-
страху ,стану звІтнос1І І облІку • І5 к�ІтнлІ9ЕОкол гос пах ,о 1·д".І.У а1то трuис порту, 24 жо�тп.111900з�ачІ молока жерJ:Ш�І І Інш�. 
І 
--г І86 Інфо рмацІІ про зr...хо.и.и по за.dе� ;rечен-

47 

ню :комуна-л:ьно-побуто �их rю тре б nа-Іб сІчіі!іl9Ф' с елеrш.1і, r,o бот І uа.ро,1;иих ,1;рув:ип, 8 к�Ітш�l9ЄО 26хІд то prIDлl 6езалІS9rол»пими па.-
понми І ІuшІ за I9Wp. 

' 
. ,.,, 

187' .Акт про причиr1енп11 стихlйпоrо лиха 
Зеіарі1);1:Сько�6 _райопу r, uІч ІІ на 
12 чєрВПR 1✓ 00 р. 

І881 Список сІльських Pn�, сІлАголІD 
І секрст�рlі сІльраж за l�ЄО р. 

: о � ., · . '.1 ї :, !1:а:, .. .1 ·1 
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ІЧ 
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-":_('_ : .�. 110 :�-----------------... --------------------
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1·оловл 

ЧЛ Е Н 

Р А 2 О t�: J�18 /Сто ВІСП1ДЕСЯТ BICIIJ, 
с п р V. :а. 

-•,t:1 tl� 
r '-' •• .. 

ГІп -�с,-_-.,� ·1 ';/-•-(
!_ •'J. • J..:1-.- -.ч L • ., • 

J-} Щ"е ,е,-1 ,' (°,t-f. І lt /fP dJ U1/'7Ї

ч І 1 ю fl,-_



/п 

·._;:

.. , ·.--: :::�.зДЖЕ:--! :,
E:i--.- - ·-:-::�--,-:::�звІрною KQ:;: �,:; 

, ·-·�·::)�о вІддІлу 
т _ ... , ..... _ ):.;: :.,�.) о5тзиион:-с;,.;: 

Пр�токоп № l3 ВІА і� /1. '/{·1 
-

о п и 

&З .• ,,і 

" ЗГт ДНИ,1 " 
ГOЛ(�-¼�Jf.fi;� ;J.?' З БАР АЗ ЬЮJт Р АЖ)ННС Т 
PU("-fE�TAT"'B 8:FРУЛЯЩИХ 'ТЕРНОПтльсьm·

�/'. о:ьл. стт ' 
- -І слтзс.вськии І

/прuдuвиення / 

с 

ДІJКу1.1енттв в::.к,,нкuму Збаразькuт райuннuт 
Ради депута тт в 1·ру.дящих пuстт иного з бе

рт гання за т9бт - т9•12 роки. 
І'' ' 

Пазва 

т 9 

.документтв 

б т ртк 

: І'�раtїНТ дати : К- с ТЬ : При-
: : аркуштв : uттка 

19 d Ртшення та рuз поряд1rення uбласнот 
Ради деnутаттв трудящих 

б с.,. чня 
2 груднн·rС)(;т 

·о.+- ПротоЮ)ЛИ сестй раивикuикuму

ІТ• f- Прuтuкщrи �ас тдання ра ..�викuнк()1.1у 
7UII 1!• 

12"--г- Прuтuкuли :�ас··дюшя ра11Б ИКL,Н кu1.1у
ТШ.І 2 

13. --t Прuтu.кuли застдоння рапвикu1н:u1.1у 
тun З 

14. -t- ПриТLІК(JЛИ заст дання ра hВШ<UН:КІ1::.!у
'l'UU 4 

J Ш')ТОГU 
26 ссрпнят9�т тО5 

7 стчня 
2'7 оерсзня-9�т т29 

6 кзттня 
-7 червня т9�� тт?

т� ШІПНЯ 7i-
Jt'• вересня"f'g�т 

17 '!!UBTHH 
f7 rрудня т96 ... 



- 2

т95. } І1ротu1шли Г{JЛІJсувавня дт льничних :> бере�ня "96� виборчих ко.мrсти П...1 вибt)рОХ дu � тот 
нтсцевих Рад де11утаттв трудящих • 

Роз п,, ряд;:<:ення ра�\ви1.-юнкому • 

yo7;f- Дt)В тдка пре, перевтр1<у рuбuт, 
за1,ладт А ;.ультури раиuну за тg(j'r
т �- ьL� рtж и • 

•9F?; - Списик деr1у1·аг·я раиuннuт Ради
депутат"В трудящ�х �а тf":б.- ртк • 

2l.(). ,). .. 

1 2l, т • .,. 

2u., tс:.. 

. атертаJТИ/ПЛ,J.НИ,д11втдl{И ,аКТИ/Лрu 
ро6uту , .. нанt:1>в-6юд1rетно т ю..1мrстт
�а т9ьт ртк,�962 ртк. 

.а терт али /плани, пр11т11КtJЛи/nро 
puduтy пuстт инот кuиr ст т пu ст ль
ськuму rucnuдapcmвy за т9бт-
т��6� роки • 

�.іа 'l'ертали/nлани, npuTllKuли/11pu
рuОоту ПL1СТ'ї,інu т к�мтсrт оо 
СUЦЗШШННUСТт 38 т9G-r-т9� ptJKИ •

�терта�и/nрuтuю1ли,плани/лрu рu
бuту кuмтстт пu благuустрuю т 

ШЛЯХLJDО ГСJ Оуд т ВНИЦТВУ за т96,
•9G� рuки. 

'),.ІJ. •у, І �1. (uшторис видаткт в раиви.кt,ю<uму за 
т9Gт ртк 

,. 9 б 2 гтк 

гtJ4. +- Прu:ruкuли t.3.9 ст Л."'НЬ p::i-;;sи І�J юшму

2С5. .\- Протокuли застданнн ра Й В ИJ<1 ,н к,_,�.;у
TtJ!.! 

.. 

Tl, стчня 
8 rруднsн9бт

2t беJ 1 �знят9Gт
23 ка11тня І962 

2() Jlf')TOГLJT9(>т
Z3 с ( ння т9б2

5 ЛИПНЯ т9бт 
25 липня т9G2

J бере�ня т9бт29 квттня т962

7с т ЧІІН 

7 ЛЮТОГtІ т9б? 

f 7 -!І \13 �о ГІJ 
17 !{В ТТ1Щ ... 9G2

J 

І4 

8 

Рт 

т25 
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'>L•,-�Лрuто,:t>ЛИ 3,r,с тдР!НЬ 
G: 'u. 

р'Ні ВИЮ.> Н !(r >Lf.'/ ,., тр�� НЯ
'1'• >М 1 2т чеоnю-1 

т9f.2 
'") ·'7..-\ Л "'Н <.\ • ,f)UTІJ К !' И ��'1 С.,. ;r,, Ь pFІfiBИ!{<JHK\JUY TUM '7л1:пнн 

ТtІ'І.1 Т :?т 119ЩН�!І.Н
.,.�, 2 

''>( () А-, . , • ІІр'r11,<,ли �:с�с.,.�qнь р1 �ВІі i<tJHKHy 8)mRTHH 
TUl,1 

2' 9 � r. pu 'fl' , І Л 'И J::, Ст "ІН Ь 
T1JM 

fJ'·1 iiB И к, ІН !(•)�!.У 

;]·r('.f- l1рот11К•1ЛИ 3,г:,1лJ-,НИХ 3(),,ртn ПJ)U 
I;исунеIIня і<�нл11дят.,,.n до скл::�JІ.:· виn·,р-
чих :ю1.1-с .... ,. п, n:.-iбun�x д11 Rep:< 1 ,в11u.,. 

P.'-'\Jlї СРСР 

' 2 т ·•.-і Pu��:Op.:lдr,1e11Hi1 J)PiJJЗИ!IOHI<•1My

.,.,. ,_ .,.Н,[1.•fЩЯТГ .,. НР! БИКuіІ�Н!іЯ р-rшень 
л'v.ст -r в L,блвиконю.•1.1у з.., -r96? р·'к. 

.,.2ЛИСТ•J � дя 

24rpy ,.1$'Я 

�15с r t;}I я 
� лt;Т 1 )r, 1 

тс,r2 

2 .,. : J- -r-н )1p11.::i11rт, дон-r;�:.ї,и прu роб 11 ту м-r-с-
цевих р,,. д дr.nутпт т в тру.rя.tих ·r rрu-
нr�лсью1х сям1 1 ·тяльних ,рrnн ... З"'ІГИ 
3"' т�J( ?- f)T ;, • 

f J1.rJ �т Д ,(А nиСS111•в
put"u ту 

прu Х '"д п-л:гL>т•,вки до 
т,9 1;рг,н�з:'JuІйно- J..і,"1сояу 

в ря,11,нт з>І ... с-6;.: р�.:<. 

;2т� • .У rт""Т�СТ�JЧJ! т Н ..- д,1·411ст т прu рщ)1)Ту 
м ..,.сrtевих РАл, лєnут�т.,. в трудя ,их �r... 9c;) р.,. к. 

?т( • ,t Сnис�•к, н-дu1.•• 1 ст т пµ., Н"ІІ'11р 1 •r,·::ен11 · 
�qг�тuдттних М'Тер r в F.I т� .,.. ' [)1!\Т 

?.т '. r '11,шт ·ПИС БІІД"'ІТ1(' !3 P•"11�Jj\1l(,J!I к:.1у 
:�.., ;�(.,! ртк 

7р 

7р 

т':' 
u 

• 1! . ' 

l: f

(� ,_, 

. ) 
L• 
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т 9 б з 

сестй раивикuнкuму тя �!Т�. ,У Прuтuкuли 
зс 

березня 
r ру лнлт1}6J

Пр1:Т!,Н:1 JЛИ зас-rдань раиuн K\JH І<· •�1у г :; стчня lт'9. \-
TUM т 29 ст чня т9сз 

·Р-20 _.\--�f • 

. �rr \ 
'?'d.. ·•-r' 

�2. 

rpriтvкuли
том 2 

Пр11тuк11ли 
'l'Ш.• '3 

застдань ра н};) и к� J н Kt І i\y

�1ас т дань ра иви KltH К11му 

2 лптuго
т LІ Сі ерез нл '"961 

р, квт тня 
.,.6 червннл

8 11р�вня Притокuли �нет дань рі'І иви кuн к, НАУ 
Т· І І.І 4 2І ЛИПНЯ тgf,J 

.,. 
ПpvTtJKUЛИ заст дань ра йвик, 1нкuму r в липня 
Т11•.{ 5 28 вереt;НЯ т96J 

�'-І� • .-У- Прuтuколи заст дань ра�вик, ,нкl1Му 1-,_, ·r,(1ВТІіЛ

TL)M 6 2G грудня т9GJ 

--r g..s.1• р. •� nt, ря;�1:ення ра йви1<оню,.му 

�2-6, .!--- тнJ_нр!.іЄЩ'Т ПJХІ PlІ(')(JTY мтсuеnих 
.Рад де�утатт в трудящих r UfГант
�ацт Анu-масuву pudu�y �а � 'ГЗ р. 

:21. -1--- Д\1в .,. -:юї,характеристиt{и нс1. с т ль
сь1<т Ради раи,,ну на тnбJ рт;{ 

8 сіvня 
d-1 rруднн r96J 

128 • J._ С1•а ТИСТИЧНТ �� l:J rтv, Про СhЛ8,Ц ВИІ{11Нав■
ЧИХ К:н.•, т тет .,. R � Пt>СТU.НННИХ кuмтстй 
1,, т·спе вих Р;;�д виd раних на сес.,.. ях 

В т()J"J pr J�T • 

i29, -r :jатертали/притокuли, ІJТДІН,1,.,стr ,списки/ 
ІфJ наг,, р<Jдв:ення dara тuд·rтних 1.{а те
р"в за т�бJ ртк 

�ЗО· ..\-- С1Jиски депутnт,·в рtн1·;н1·0" Іа1(и дu
путатrв трудящих :ia тс'бJ ртк • 

.. 

т?в 

99 

тгт 

ё26 

29 



5 

2Jт . + тнф.•р11ат(т.,. на листи з питань церкви 
та культтв за тgбJ ртк. 

23� :?r тнфt,р.мацтт Hf-1 виь:uнання ртшень Оdл
вик, ,нкому за т96З рт к. 

2JJ)-- ДІJВТ.ЦКИ Пр<., ГUTtJBH•CTЬ КОЛГUСП•В r 
) . 

радгuслтв райuну до веснянt,т ствби 
::ia т9бз ртк. 

т 9 б § 
-----------� 

<>ZЗ'і .'f- ртшення та рuзn<>ряд·аrення обласнuт 
Ради депутаттв трудтцих 

235. +...- Прu тuкили сес т й райвикщ1кu1.1у 
тuм т 

236. -
r 

Прuтuкt1ли сест й райвикuнк, 1 uy 
TUM 2 

?37 • .-\- пр,,тuкuли зас т дання райвикuнкому 
TUM т

) 3, .38. Протuкuли застданнл райвикuнкuиу
TtJM 2 

�39; ПрL,Т• ,кuли заст дання райвикuнкu1,1у 
TU11 J 

J..-

:4l' .' При тt,коли заст дання раивиконк, ,му 
T1JU 4 

-4 т .t Протuкuли заст дання ра ивиК,JНКuJіу 
ТІ І).( :, 

�2. 1 Рuзпирящ:rення раивик�1н11.uму

�J. У Довт ДltИ ПptJ орган •З8ЦТЙНU- }.(8Совурuботу стльських Рад �а т�б4 ртк.

-

9 

Т4 

8 лютого 59 
9 грудня І964 

зtt С
т 

Чf!Я ,r29 
:зо wер8tІЯ"'(964 

.3І серпня 
тg лютоru т964

Т73 

тт стчнн 287 
26 березня т964 

JЗ квттня 274 
27 червня т964 

т-J липня ,f96 
29 вересня т964 

т4 :ІІСVВТНЯ ,t14 т:З листuпада,�64 

З грудня Т1.19 
І5 грудня т964 

б стчня r._;7 
25 грудня т964

28 



б 

24/{d-- МятерТ'-'!ЛИ Д1JГt1в11р"'І, ',VfAUBИ, 'іІtТИ 
про соц.,.ял·rстичnе ЗМ1'Г.ІІ\RХЯ 1;тльських 
'Р9д Il"' т964 рт К 

-��45.--t' Дuп11втдн� �.І'\ПИСКF\ про стqв uрГ-ЧИ .,. З�-
ртйно- М.АСов11т роьоти м т сцевмх Р.е�д 1e

nyT"ITTB трудящих з� т9б4 ртк.

г46.)r- СТРІТИСТИЧНИfІ звrт np11 2 1 •тни В СІ(Л'1.Т[f 

5J 

f4 

,-епут,т.,.в, пuоттt�вих L<uмтст � DИК')"ААвчих 
юнг·теттн Т::\ про СКЛИШ:ЯПНЛ сестf1 З� ... 9(:11 r•к. 5 

; 
І' 
І• 
І 

2Ч7 !' �� ... дut�t1стт 
JІепутqттв 

'� 

про роботу мтспе1шх 
трулящих з� т8бl�рт;{. 

')/n .-'\ 
с. Іо • СПИ(;КИ т,1я ... риських Gудтв 

::i 1 ,.. 9 (, 4 р т t{ • 

Х:..Jштuрис т шт·1тний розпис 

т 9 б 5 Рт х. 

Р-1.д 

�51. · • .\-· ртше11ня TR
.леп_ут-=�т-rв 

р 1ЗПорЯЛ.1ііЄППЯ ,,(Jл�сн,, т Ряди 
тру"_Я:ЦИХ �� т('("tj Г ... '{. 

25т • .} Прuт,,к ·лlі 
ра.&.. і?,нN"е>нк.01"'-'f 

сест.,· за т9б5 рт�< 

')5') \---,. L • 

Т11М т 

Тех TUM

?5�' .--\- Прот11 к• ,ли 
тuм т 

255. \; ПJX)T1JK •ли
l{()My ТОІ.! 

/ 

') 

:З� С.,. ДJ.\НіІЯ р-ч , ·1 , .. t(Щ{ -

, 

23 r r.'' т:нн т� r 4 
тЗt1 13 оесня 

·г�Є5
2�6e�e:-il'fя 
:--, nересня 

т9(--5 
Ьtчли СТ ІП1.Д 0 

�-'l, гру ДН� 
..-9с5 

, ,.. 
4 стчия1 
тз JН6�\:) !)U 

46ере:о1 нн 
.?46 ере:�н н 

І. 

і3 х S 1 ·r rf /.І J'}bS� 

2'; 

29 

92 

?35 

і/ rPaв,--t я ,;ьs· :
+-

�,f 



256.r

257.�

25Pk 

к258 .РІ. 

259.�

260.-\ 

26т .-\-

\ 

262;t" 

264. 

266. +

267. +

- 7 -
Прuтu .ІОJЛИ 3ае" Д81Ь Р"' JІВИ WІЮНІУ 
то:w 4 

Прu та ю:,ли �,,о,. д"\НЬ рRііви кок ю.,му
тон 5 

Лрuтu Ю'JЛИ :)�Сі ДАНЬ р�J,ВИКО!ІЮ.)МJ 
ТІJМ б 

Теи TUtl 7 

/1 о.Л О• CV /3 0.,1-1 І1 ft 

Про то І<UЛИ u !{руuнот вибuрчо т 

ІФМтс-rт пи вибор?!Х дu мтсцевих Р�д 

т5tр"ІВІЯ 
2911ерв1я 

Т9ЛИПІЯ 
тSеерПІІЯ 

27с ершн1 
27вере1"я 

т�ко ВТІІЯ 
27rpy ДІІЯ 

Прr,то коли о кру'ІІнот ви6u pЧtJT .ю:,мт о тт тRлютuru
прu рееетр-�щтю .КЯИДИ.ДЯ тт В у Ді Пу- 20JIIOTUГU 
т�ти,зяяви п� sгоду (5qлuтув�тись

Прuто юли 3.:\ГFlЛЬНИХ з 6u рт Б пр1) 
nисун епня wшдид;:� тт в в .депут� ти 
пи виdорАХ ДО мт сцевих Ряд 

r:2.лютuгu 
1�лютur11 

Рuз по рящ;сення рt\J.ви ю.,н IOJMY 2� О т ЧіІ.Я 
зтгрудня 

тнфtJрмF!ц-:-т прu оргм�сuву роботу 
ст ЛЬС.Ь КИХ РRД 38 т965 рт К 

)luвтдки, тнф:.,рМ!'tцтт ПJ).) pu6uтy 
пc,6yTvBViX Т"І. л т КУВР..ЛЬНИХ ЗР.. КЛ.І\дтв 
р�йону з� т955 р-к

Ст�тистичнт звтти прu сr\Лад депу
тяттв ПUСТт '1НИХ ю:н.гrе ... 11 т ВИКUН-"\ВЧИХ 
кuм ... теттв мтсцевих Р�д депутятт в 
трудящих обр�пих в т965 рuцт 

тнф:.,рмяц, ... 1-1"3 листи т ртшення
(J{JЛ ВИ КUН КОМУ �� Т965 рт)С 

Звтт npu викuшшвя кuшторису 
з� т9G5 р"к 

(45 

98 

тО7 

256 

236 

23 

98 

87 

52 

6 

5 
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;68 .-+ Ма терт али /протuколи, плани/ соостсреіС
нuт ко �тет" при раИникuн�<uмт за т�u:--р. 

;lб9. -'1 f1атертали/прuтu1сuли , плани,t дuвт дки/ 
прu puauтi пuстт.инuт комт.;rт uxupu
ни здорuв я т сuцзабез пече:шня за 
Т965 - гgббрur�и. >1, 

:nu. 1 Матертали/лри:uкuли, плани ,д" вт д;<.иJ
а ктиl про робuту кудьтурнu-освтт
ньuт комтстт за т()65-т966 рu1<и. 

27�· +- r,Іатертали/прuтuкuли, плани ,довтдки/
npu p(l6CJ'l'y пuсттлнот кuмтстr тuргrв
лт грииадськuгu харчуnанn.я за т9б5-
т966 рш;и. 

2?2. ·!---- �;атер~али/nрuтоколи, плани ,/про рu
боту пuс т .,. .. ни- К,Jмrстт вu ст льсь�с.,
№У гuс подарr.тву ·965-т966 рuки 

�73.+ Матертали/прuТL•іюли, rшапи/про р1;dоту 
m.,стт�нu т �u�тс�т nu дuтриманню сuц
закuнностт т правuпuрядку за т9G5-
т966 роки. 

:?За._ 3 вт r-про-nv.а.:�нанннЯ-Ко"ІtIтирf,е-у за 
т955 рт}, • 

т 9 б б ·--------

274 .+ ПроrокL,лИ сес т й раиви1шн.кuuу 

r!.'f'j _.\- npu;ruк11ли �ас ... дань paИ;нH,11BJ\1JiitY 
тuм т 

г.76. t" ПротоІ<uли �ас-rдань ра�1викщ-1кому 
Т(,Щ 2 

277. t-Прuтою,ли застдавь р1=1иnикuнко1.tу
. ї .:,..ц 3

26 лriroru 7 
2т березня т965 

2 кнттнят965 
ЗИ груднят966

т4 КВТТНЯ !965
тт серпня r966 

20 

т2 кв rтняr9G5 � Ч 3
то грудня т9Вб 

І4КВТТНЯ Т965 28 
t!.7 грудня т966 

26 квrтня т965 � s.3
26 листunадат9Gб_ 

29 с r чня 243 
го груднят�6u 

тJ СТЧНЯ 
J ... березня т

0б6 

т:_� квrт11я 
2Р че рnн.я .,.9бс 

тJ ЛИПНЛ 
27 nересня ,.�66 



- 9 -

-е k ПроТtJКоли заст дання раивик,,нкш.tу
TUM 4 

-g. PlJЗ nuряд•ення раивикvнкuму

І
.О ;t' тнф.J рмацтт , �u втд ки на вик1•нанн я 

ртшення l dлвикuнкuму за т9бб ртк 

;т .- Статистичний ЗВ'!'Т при склад депу
таттн посттиних кuитстй т ви1,uнав
чих ком�теттв мтсцевих Рад деиута
ттв трудящих udраних у т96б рuцт.

\2. � Звт т прu трудuвдаштування випускни
h т в 8-ТТ клас vв в Зdаразьkuму райu
нт за т9бб р-к

:J • ....+ r,1атертали прu нагорuд;т.енп.fі uрденами
т медаляаи баrатuдттних матертв пu 
райuну за тgбб ртк

:4 • + тиqх, рмацт т про роботу мтс uевих Pa.ztдепу81'f8' тв 'lІ'ру,дящих за т966 рт к. 

,. 9 б 7 

:5 .-\ Прuтш<uли сес т й райвик 1ююму 

:6. ,\- Прuтuкuли заст дань раиви.кuнІ<uму 
Ttl\f т 

f7 К- Прuтс,кuли зас т дання райвикt•НКuііу 
tбv 2 

тЗ І<UВ'ІНЯ

27 груднят966 

28 лютurо 
27 грудня т9бб 

2т С'J.ЧНЯ 

20 гру днят967 

тЗ стчня 
2R березня-96? 

27 червня 
тJ КВТТНЯ тgб7 

тО5 
L 

ІЧ 

54 

то 

тт ✓ 

7 

326 

264 



т(, 

l88 .-d- Протокол11 застдань райвик�,нюJNУ т.З ЛИПВSІ 

r<JM З 27 вересня Т967
259 

�89 • .\- Прuтuколи застдання райвиконкому т.З жовтня 

ТИJ.І 4 28 грудня т967 
2Jr 

29(1. r Протuкuли заст даннл кш.пстт в 28 березня 
справах непuвнuлттнтх т5 серпня т967

8 

29т + Рuз по рядпення ра �никuн.кuму б стчня 92 

tч. 
2f грудня т967

d-Н.ро/ле,G-Ф4{J 292. -\- r.,атертаяи nb практичнuУу виконанню то 
Пuстанuви ЦК КПРС втд 8 березня 
т967 рuку " Прu ш,лтпшення рuбuти 
стльських т селищних Рад дерутаттв 
трудящих за т967 ртк.

293. J- тнф..ар.uацтт на вик,,нання ртшень LtбЗ 
Сблвикuнкu:му за т967 ртк 

294. �+--- тнфuрмацт,, ,цuвт дки ПJXJ стан рuзrла
ду заяв т скарг у раквиконкuмт за 
т967 ртк 8 

295. +-- Довт .п.ки про викL,нання завдань 1ia

сuцзuбов"язання,прийнятих в честь 
50-ртччя ВеликuгL• )і{(JВТНЯ за т967 р. т.З 

296. -1--

297. +-

298.+ 

Статистичний звтт прu зuтни в складт 
деnутат,в,�1стт иних Ruмтст и виконав
чих кuмттеттв та прu скликання сести 
Рад депутаттв трудяпих за т967 р ... к. 

Списки учасниктв nартизанськuru руху 
т nтдптльних uргантзац�й пертuду втт
чизнянuт вт tu1и, яІ<им врученu партизан
ський квитuк пu раиuну стонu� 5 верес
ня т957 року 

• 

Звтт про викс,нання :кuwторису р,.1зхuдтв 
за т967 ртк.

І 

299. -г---- Матертали/nрuтuкuли, rшани ,дuвтдки/nрu 
рuбuту rvстт�tю, ... кu.uтст,.. бюджетнu
планuвuт за т967 - т968 рuки. 

бuJ:!_BHfl т96? 
26 гру,1;ня т968 

З? 

8 

2 

Зб 



- TJ

.. кю.}- Матертали/ протuколи,плани;акти / _, ПJЮ рuбuту пuстт инот КLJмтстт тор
гтвлт т гроwадського харчування 
за т967-т968 рuки. 

:j(]l: ;1' Матертали/прuт ,кuли, тнqорwацтт, 
плани/ про pu�uтy посттйнuт ко
мтстт пu uхорuнт �дuрuв"я т сuц
з uбов"язавня за т967 - т96R рuки. 

тv квттнят967 
тJ квrrвя Т968 

2r березнят967 
т5 листопадат9Е8

�02 .-\' �іатертал�/прuтоКоJ(И, плани/про роби- -ц кnттня тgб7 ту постт инот Кt)}.ПСТ т благоуотрuю т 
і -r5 с тчня т968 шляхuвuго буд:вництва за т9о7-т9fВрр. 

т 9 б 8 

), / 

ЗОЗ. ' Прuтuколи сестй раивик11нкону 
Tul� Т 

3Li4 ;-\ f.Ірuтокuли застдань раивиконкоuу
тuм т 

'L'§ .+- Прuтu.кuли 
том 2 

заст дання райвикuнкuму

зoi.t- Протuкuли 
ТОМ З 

заст дання ра.Ивиконкьwу 

зoq.:t Прuтuкuли заст дання райвиконкuuу
тuм 4 

зо� J Рuз пuрядження раивикuнкu:иу 

:юе.� тнф:1рУацтт на виконання ртшень
�,блвикuнкuму за r968 рт І<. 

КJ)Q .)( тнформацrт про рuботу раИоннuт 
Ради делутат-.. в труднщих за т968 р.

', 
І 

29 лютоru 
27 грудня Т968 

тв стчн.я 
2Я березня тg(SR 

тз r<вттня 

27 черввя т968 
27 вересня 
т2 ЛИПНЯ т968 

2б грудня
Х) жuвтня т968 

9 ст чня 
.ЗО гру.дня т9(:8 

ц 

Зб 

Т9 

2(; 

240 

244 

226 

23) 

4 



т2 

j{fт .,.\--" тюfх,рмацтт про роботу стльських Рад 
т втддтлтв райвикuнкоwу за т968 ртк.

,Зr2. \ тнф.,рмацт т прu виконання наказтв т 

Пр(JПUЗИТПИ ВИ6орцтв СТЛЬСЬІСИХ Т 

селищних Рад депутат:в трудящих

за т-968 ртк. 

Jт6. · Статистичний звтт npu змтни в складт
депутаттв гuлтв,заступниктв голтв т 
секрета�тв викuнко�тв Рад про сестт 
т посттйит кuмтстт Рад депутаттв тру
дящих за т9Є8 ртк. TTL само,д:9-льнІ 
rPoMaAfb�i tJprau13aцIJ' ,;.а_ 1g6.fp• 

Jт�. Списuк секретартn викuнкuмтв ктськuт 
селищн,1т т стльських P.All депутаттв 
трJдящих paйuny станuu на т жuвтня
т968 року. 

\ 

Jт5 • ., rJатертали npu нагuрvджвннн uрденаwи 
т медалями с5агатодттних матертв пu
району �а т-968 ртк. 

Jт6.�' Звтт про викuнання кuшторису за
т968 рт к. 

т 9 6 9 

3тV.- Ртшення ибласнvт Ради депутаттв 
трудящих 

Jт�. --\-nротокuли сест й ра,1виконкu1.1у 

--

22 

б 

тОб 

6 

4 

тJ ЖОВТНЯ б 
т7 лист�падат969

9 стчня тЗб 
XJ травня .,.969 



3--ry;g. -t-" Протuкuли 
ТШ4 2 

сестй райвикuнкuuу 

зro.J- Протuкuли заст дання райвию1нкu:uу 
TU}l т 

J2'f .+ Протuкuли застдання райвикuнкомутом 2 

122 . ..\.- ПрОТtJКUЛИ заст дання ра июуоню.н,у 
тu:м з 

32ffi -� Прuтuколи 
тuм 4 

застдання раивикuнкuму 

Jl#. -t Про TUl<UJIИ
T1JM 5 

заст,цанпя раиnиуuнкu;.!у 

з2�.г llJXJTOKuЛИ заст дання райвИЮJНІЩl{У
TUM 6 

, __ 
з2f5: Пl)(JТ()КUЛИ зас,дання райвИКUНl<UJ&у 

TUJd 7 

321, +- Прr.Jтuю,ли застдання райвиуuнкоvу 
тuм 8 

J28 � - Рuз пuрлд1tепня рай.}зиконкому 

ЗZ� � � тнф,р.мац-r т на ВИl<оН8ННЯ ртшень
Облвикою<uму за "969 ртк. 

з�а. J,-- Дов, ,цка про p1.1uU'l'Y викuикиму райuн
нот Ради депутат-r в труд,,щих за т969р • 

.ЗЗ)'• ,у· Статистични и за тт прu змт ни в склад ... 
деnутаттв,rолтв,заступниктв Гt1лтв т 
секретартв викt,нкuuтв РА.д про сестт 
т nuсттинт Іtuмтсrт Рад .депутаттв 
тру.дящих за т969 рт к. 

-ЗО ЛИІ'ПІЯ т7U 
22 грудня т969 

тб стчня т9б9 47 

28 сrчня 306 
тз березня Т969 

т5 квттня 229 
27 червня т9б9 

8 липня TLO 

29 липня тgбg 

тз серпнят5;69 
2f1 серпня 

тз вереввя 
27 вересня т969 

т(.;7 

8 кuвтнн 
27 листunада т9б9 

тJJ 

тJ грудня 
2fi грудня т969 

gт 

б стчня т?б 
25 грудня т969 

64 

т7 

72 



,ао..+ Зах1..,ди пu п-rдrотuвцт дu в тдзначення 
тОО-ртччл з дня народження в.т.Леят
на n Збаразькuму районт. 

1).3,1, 
V �!1 • 

rла тертали по СUl!ЗМ8Г8Н}{Т ()Т J{ЬСЬКИХt

с еJ]ищних Рад депута ттв трудящих �а
т969 ртк. 

\-- ма тертали/прuтоколи, плани/пр::� рuбuту 
заст дання оос тт t�нот кснАтст.,. по про
мисловuстт, транспuрту та зв"язку за 
1 969 ртк.та т9?J ртк.

iia тертали/протокuли, плани/пJХ> ро-6uту 
ПUС ТТ Инu-т Кuмтстт ПІJ СТ ЛЬСЬКОМУ Г•JС
Пuдарству за т9б9-.,.970 рt1КИ. 

25 червнят969 
�S червнят9'Ю 

зо червнят969 
т7 вереснят97U 

:вз;б..�- матерт али/прuтuкuли,плани/про pudu- ,5 трпвн.я•969 ту I11JCT r .йнuт KUM•CTT По ТuрГ•ВЛТ Т 2? квттня т97U гр, 11,шдськu�у харчуванню за т9fJ9-., 97L,p. 

' 
!Еі7, r �jатертали/протt;rшли, плани/про poduтy 

сuцтальнu-культурнuт nuст•йнuт ком., 
стт за ·969 рт к. 

�38:.:J--- Матертали/прuтuкLJ!:И, плани/про рибо·rу 23 червнят969пост ... ино т кuмтст -т пи шляховому 6удт в- �8 вересня.,.97·
ництву благоустрою за �969-·970рр. 

�9,.. + �втт про БИКl1нання І<uштuрису за т969р. 

т 9 7 и 

��):
r 

Прuтuкuли сест и райвиконкuму -т4 стчнл 
25 листопадат97v

� 4,-. -r Прuтuколи зt�ст,цання райвикuнК!JlІУ т:J стчня 
тоu т •З березня т97(J

�],2.,t
Прот<JКОЛИ заст дання IJ8ЙBИKOHKUlty J4 квттня 
тuм 2 

2,7 червня т970

\ 

тт 

зз 

64 

42 

JO 

2 

256 

22$ 

З5f 
• 



----------:---------------""'!"'"-------

- тs -

■4t3 f Прvтоколи заст давня райвикvнкuму
TUJ& З 

34ц·.\ Протuкuли застдаиня раивикuнко:uу
том 4 

J45!� Прuтuкuли зас,дання райвикuнкuvу
тu.м 5 

j4e . Протuкuли �астдання райвикuнкuму
тuм б 

:,47, ;
.\ Рt,з по рящхення ра йnикuню,му

TUM т 

1,,,-,31.8>-: Рцз пuрядження райвиконюнfу
том 2

fЩj •• .- Проток,_1ли гuлuсування дт льничих
К•Л!і"' ст й пu DИ6t, рах до BepX!JBHUT
Ради СРСР за т97с рт к.

i;:in, \_. 3,.:..,\;Т :- ПрuтuІ(uли загальних збuр.,. в пu ви-
суненню кандидатт n до складу дтль
ничих виборчих кuм,ст й пu вибuрах 
дu Нерх(Jвнuт Ради СРСР.
r.:атертали/списки ,да'Вт д1<и/поо наг1,
рuдження"ювелеинvю медаллю7 "За 
Д\J6Лесну працю"дL' тОО-ртччя з ДНSІ 
НарuщхеНБ.f! }3. Т. Л ЄJ,i'r на за r97U рт К.

І З&.2. t- Перспективний план r· 1бот�1 викuнкu1�у
paH·Jннu·r Ради на .,.9--Л1 Р",.К. 

353
• _:. !тt1rfi.ipмaцif'fi'нa :в�н<uна'і-ііія <р-ruі�нь Обл�

викuнкш.1у за т97L, р• к.

_.!,.. 
�Ц:. тнф)рмацтт ,дl1ВТ ДКИ Прu орrан�за1�т !-1HU

Ь.!8CUBY ро6uту мтсцевих Рад депутатт в 
трудя1;�их за �970 р-к.

ТЗ JІИПИЯ
27 серпня r970
8 веревня т97u

2.9 13ер(?.сн-Я JC) ?()

т4 жuвтня 

27 листопадат9?[1

т? грудня 
29 грудня т970

5 стчня 
червня т9?u

2 ЛИЛRЯ 
Зо груднн T97U

т52

9Т 

2тб

тJ4 

265

тJт 

зз 

ІТ 

J8



тб 

:)5:5. � Статистичний звтт прu зм"'"ни в снладт 
депутат ... в, гuлт в, заступник•в rолт в 
т секретартв вик ,нкuм,в Рад,депута
ттn трудя�их за -9�, ртк.

)�'б.-\ Ста1·истичний ::1sтт прu наявн,сть рел"'"
г-яних uQ"едпань,сектантських груп, 
слу11:ителтв І'і.уЛь'rу ,обслуго.1:1упчог11 персuналу 
член т н 1шкинанчих орган-в та ревкш,р·-
с-й. 

�:,9 � 

w" 

tJт .. 

362·. 

Зб'&� 

�бН. � 

316,S., 
-

ПрtJПUЗИЦТТ райвиконкому пu адмтнтст
ративнu--теритuртал ьн1J JУ пидтлу раиuну 
3а т97l) рт І<.

Звтт при викuнання кuштuрису за -r97J р. 

т 9 7 т 

Протt1КІ>ЛИ сес-й райВИКLІНКUМу
TU1A т 

Прuтокuли сест й райвикuнкuму 
том 2 

Протuкuли :зас" дс1ння раи1иконкому
тu.м т

Прuтuкuли зас-�1ання раиВИl{(JНКuму
TQM 2 
ПpuTUI<UJIИ зас тдаІ!НЯ ра ЙD ИIOJHRc,uy 
том з 

Прuтuколи 
том 4

�8СТ,]\8ННЯ райвик11нкому 

ПpoT1JRtJЛИ 
'!(ІМ 5 

застданнл ра йв1-11юш<u:му 

7 с ... чня 
2J hВ.,..ТНЯ т9?т

т9 червня 
26 грудня т97т 

б сrчня 

"2 лютuго тg?т

ТТ берез НЯJ9'7т 
.2.б деРе.�н.я 1911 

ТЗ К8ТТНЛ Т97т 
2,1: кв11"и� 19'71 

тз тра вяя 
25 червня т97т 

27 лиг.ю1т97т 

92 

89 

4 

152 

rgв

2та 

тt�О 

І6і 

r5P 

52 /!R41. 



-т7-

�б. __.у-Прuтu1<uли ��астдання райви1<uн1<ому 
том 6 

тJ серпня 
27 серпи.п т-97-...

�-7. -\- Прuтu.1щ;1и заст дання раивикvнкому 
том 7 

�....... Прuтоколи зас.,. дання раивиконкиму 
ТLІ:М f3 

69 .. ...1.. ПplJToJ<L,лИ заст дання ра йnик"ню 1му 
TllM 9 

70. -i ) І о� пи рядження райвик, ,нк11ну
TUM т 

7-:г .• - Р(_Jз Л(.І рядУ.ення ра йnию ,нкому
TUM 2 

7:2..• l'pr.JTUKUЛИ заст дання К 1 1м�ст т В 
справ�х пепuвнолттнтх 

&; •. -- Лрuтоколи гщ11.>су ван.ня uерую·!ИХ ви
борчих 1шмт-ст й по вибuрах ди 1.1rсце
nих Рад. 

Прuтокс,ли ��устр"'Ч ... канди,Ч.а тт в в де
n�1та ти з виборцями, та зnтти депу
таттв за т97..- ртк. 

1S. f- Перспек·rивнии план рuбuти райвикинкu
му за т9'7т - ... �175 J)IJKИ, 

тз 
28 

тs 
14 

;_� J 
2R 

4 

т2 
29 

2Я 
ё.? 

... 3 

t✓,:, • __,!..І .:i.. l -< е -HІjJ •рZ.\аЦ"Т 1-18 BИKOIJuHliЯ ртшеНЬ lvЛBИKUfl-
KUMY �а т97т рrк . 

:1-,-!- Статистичний звт т прu зн·•їtИ в складт 
депута тт- в, гuл т в ,зас 1·упник -т в ruлт в т 
секре1:ар� в ни!'\uн1<u:г· Рад, про сестр .,. 
пост-т �н1- Кt11г·ст ... Рад депутат ... в 1·pv дн-
щих за т97т ртк� 

вересня вересня ..-97т

�·UBTf;JI 

r'РУАНЯ І97Т 

rруд11н 

груднят97т 

стчня 
липня .... 97т 

липня 
rрудн:1 т9'7т

стчня т<•7т-

грудня 

червня 

т48 

Т93 

223 

40 ,,,.--
, .__,І 

40 

72 



�79 · 1

Списки депутатт n 
за т97т ртк 

стльських Рад 

Дuвт дка про стан при�тщень с�льських
Рад дспутатт n трудящих пи району 
за т97т рт J<

ртчниИ зя тт прu дтяльп-сть релтrтй
НL1 т ГрШ,ШДИ правuславнот цер1tВИ за 
т97т rг к 

� 
1%1, ' t.ІатеJJтали/nритuк•.•ли, плапи/прu putiuтy 

ш1стт 1,,нuт кuмтст, rю 11рuмисл• 1вvстт 
транс лuрту т з в" нзку за т97т _т972рр. 

Зі<:1,.; r атертали/пр(.1ток ,ли, плани/прu рuбuту 
n,•стт ,,н1, ... кuмтстт пu тqарrтnлт т пuбу
товu1ду 0Ослуг11вуваннт за т97т ртк 

зig. �- :.іатер.,.али/r:рuтокuли, плани/прu рuбо
ту застда:1ня 11осттr.нот кuмтсrт nu
с" льсью11.�у rщ;пuдарс·1:в т за "°97" ртк 

38J:f. - Зв тт про виконання R,,ш1·орису за 
r<,7т ртк. 

т 9 7 2 

385• -r- Прuтuкuли сес• и раv.викuнкu�1у 
тuм т 

зє.�. +- Протuкuли с ес т й ра !!EИl<•JHKuмy 
тuм 2 

3SЄа -r Те.Ж. -том З 

Jg7. _.
..Ji- ЛрuТuК11,1И заС .,.ДВННН pcll-1 BИKUHr,111.ty 

TUM т

тJ липнят97т 
ти серння т972 

25 ,1ере:1вят� r/т 
2? ЛІ{)l'UГІ І т972 

т4 JІИПНЯ 
Зt, i!•JllTHЯ т9?..,. 

т5 дЮТІІl'ІJ т9V.2 

тs кв т тня ·972 
27ЧЄРАНЯ J9?L 
31 ж. овтня 19?2, 

Tl. с- ЧН.н 
29 лют,,гu г�п2 

5.З 

2 

1"49 

2Р 

4 ,,,,-
,._f.,I 

45 

63 

1so 



-,----------=----------------------· 

- тg -
388. -Г Прuто ю:.,ли

TOU 2 
ІRСТД�RЬ ра11вию:,11шн,1у 

389.--\------ Протоюли 
тuм з 

Зf3СТДЯ.НЬ pallBИ&JHКOJ.fY 

390.-f" Протоmли 
тuи 4 

ЗRСТ ДfіВЬ р,�,Jіви юв mму 

.�· 
З9т. Прuтu ЮJЛИ зRстдqнь p.i:t ІЇВИ КUН КОЬfУ

тuм 5 

292. � Прuто кuли зqстд,-,нь р1'і )!ви ю:,в ю..,му
тuм б 

393 .- 1. Розnt,,Еядження р"111ВИ кuн ю:,му 
3� тg 72 рт К TCJM т 

Z94 •. 1 Розпuрядхешrя р:-н1викuн.ко.му 
3� т972 ртк тuм 2 

')95. · Рu�пuрядхення р1нtвию.Jню.,му 
ЗfІ т972 рт К тu.м З 

:J9G.-\.--· Лрt}токuли зRгqльних збuрrв виdрц.,.в 
тq звтти депут�ттв перед вибuрцями
з� т_птвртччл т972 року

�97. � Сuцтолuгт чпт давт прu ктльктсть
т XPipR ктер пи ТRПЬ роз гляну тих 
н;:� виюн1шмах Р.::�д :за т972 р ... к 

�'98. ►- тпфuрмRцтя про рu:.:�гляд з;:�яв ..,. скарг 
у райвиконю.,м-r за т972 ртк

299 •. -\- С'!f1ТИСТИЧНИЙ зв•т прu змтни в с.ктrад• 
д eny !R тт Б' ruл т Б' ЗІЗС тупни ктв голт в 
.,. секрет�ртв викuнкомтв РА,д депутn.ттв 
ТрудЯЩИХ ЗА т�72 ртк

\ 400. � р тчпий звтт npu дтяльвтсть релтrт�нu т 

ГрUМЯДИ Прі\ВuСЛ9ВНОТ нерКВИ �$f т972 ртК 

т4<1ере1ая 
25квттия 

тотравая 
27чарвая 

ттлипая 
22еерпн.я 

т2вере,ия 
24ювтая 

Т4ЛИ8ТОП�Д"І 
26Груд!Я 

5стчия т972 
29тр:�вня 

ЗОтрА 8JІЯ
20серпяя 

твере11вя 
22грудня 

�4тр�вня 
?,липня 

258 

2от 

207 

239 

f73 

62 

2 

75 



• 

4От. 

- 20 -

__J--Дuвт ДКИ, вт ДUM\JCTT npu Грu1,&"tДСЬ К' .. 
,-- / с::tмuдт яльн Т орГ"іН т3.q цтт депут�тсь кт 

групи т пости стльських Р�д станом 
нq т стчuя т972 рuку 

402. 1"" м�терт"lли,'пост�нов:з ,щ,втдки-х1-1р11к
теристи ки пu СUЦЗМ�Г.І\fШЮ стльських 
Р�д депут�ттв трудяцИХ �а -..972 ртк 

26 

79 

Всього: І �,, яrrна іІ.UЯ '"'1') СП'18't / ., ·•

ГuлuвR ЕК кuмтстт 
зяв. заг�льним втддтлuм 

Члени кuм"стт: 
тпстру ктир 

-�°'h�

Jl тло В(І)Д

Литернwе 
;/.t� 

: ба,І89а,258а,38dа. 

--

Не поступали: ЗІ7,З49,365,373,384,І98 = 6 �ел 

Всеге » опись ■еsсене· 400 /четwреста / дел 

ст .архи�ист # �заренк• О.С. 
04,ІІ,84г <>-

О .с .Яpeu'ty к

Г.П. Пе�влик 
т. Г .Б� ЧИ'КСЬ W1 



l?.J:o . . 
пп . 

. 

І . 
. 

8АТВЕР ДЖЕНО' 

Енсттz;:,,::')-nеревІрною но.-rоrею 
с.рхІвноrо сІддІлу 

ТерноnІльського. обланк:н��::{ .,у� 
Прот,коп №:i.,f_ �І� 

І 
. 

3БАРАЗЬІtА РАЙОННА PAJJ.A ДЕПУТАТІВ ТРУДflШИ:Х 
І ІІ ВИІЮНАВЧ:Ий ІСОИІТЕТ ТЕРНОПDІ:ЬСЬКОІ ОБЛАСТІ. 

ОПИСlі2 2 
Gирави постІйного зберІгання за 

-----· 

Індекси: Заголовки справ 

2 

. 

. 

........__ ...... __ ---• 
:з .

І97З рІк. 

І97З - 1976 роки. 

. 

дата 
• К-оть • 

. • • 
• 4 

арпуш 
• 

. . 

• 
4 • 5 . 

. • • 

При:иІтка 

б 

,l.. 4008. 
- 40І�,

ІІротокоJШ сесlи за І97:З рІ1,. 25·:с І-11,н-_я� 
Г5' 1rp_a в н.я Теж то�� 2 
2 бг ov лня 

Протоколи загальних зборІв 2червня 
виборцІв І звІrrи ;�tеgутатІв І2червня 
пepe;it виборцями за І97:З рІк. 

20r5 

І53 

403. 

+ 405.
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