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ИСЛОЛНИТ;};ЛЬНЬ]]� t\Ш·ІИТ�Т с�льского COBlTA 

с, [{ ОЛ ОДИЕ:СКА, СКАЛАП:СКОГО РАЛОНА. 

ФOH,Ll ,.� Р-501 

опись ,.� 1 
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За1·011овок ед11111щЬ1 хра11е1111я 
Ко,111•1ество 

КраІі1111е дат1,1 
І\ІІС108 о іе{ � � 11, :; о r' 

�,-~,---------------2...------+----+---

1 

4--

!��_j: __ год.

1 Похозяйственная книга. 1�44 год. 

1 

То;.:-;е. 

·7 � 1 � 4 5 г о д.І р,.о I ОІ< 011 t,,-"'6f:"l:.'P-иь-----' 
Протокол� sасе�аний 

исполкоама сельского Совета. 

З Сведения о· tt ол:и-\Іестве 
пееевшпе площадей. 

1'::144 год. 263 

�&iO'tj/l..,1-f-( І9f�- .3 
IS"tr�w--ц J9f> 

1 января1 '.:145г .6З .J 

31,rr_e:кadpя1':-J4 г. 

1января1".:І45г 6
31декабря194 г. 

5 2 hурнал регистра,,хqи крес ьян1.января1'::1 5г. 
ск ого ае;v1леполь:зования .j&,�t:./,L 31де:кабря1 �4 г. 

5 1 

!_�_і_� ____ г_о_д. 

Книга доходов сельского 1январяі'::і46г 
u:o,nz:eтa·. 1 'і'ИІQля 1 �46г. 

В данну� оnись внесено 

1� октября 1966 года.

J?он,похfа нитель-

/шесть/ е;ц. 

7-+ 

• 

'-ft/r� 

/� J.� 

j /) ',//r? � І (=?3/Jц-е. 
! � 

2гС. N JИЩР З,, І': �Л�;�;;'�.,.� l. �- -"�,,,�:r,Y
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�І ІР.

1._ 

1� 

2:i 

Q 

з. 

І 

- -------- �
. ·, ...;-�--.:

.... 
- ·--:.. ..... -�·,,,,. .... 

"ЗГОДЕН" 

-
с1льсько1 

..-,,,· 
[J:-:;. 

• 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
. 

о п и с 

1975р. 

документів постійного аберlгання Колод11всько1 

сільсько1 Ради депутатів трудящих Підволочиського 
району,Терноп1льсько1 області аа 1946-1973 роки:; 

краИН1 к-сть • . 

Заголовки одиниць ебер1гання . • 
. 

дати 
' СПр8В .. . 

. • 
• . 
. . 
. . 

2 .- . 
з. • 4. . .• 

1 9 4 6 рlк.· 

Протоколи аасlдань виконкому с1льсько1 6 січня 
Ради аа 1946 рік. 25грудня 47 

Протоколи аагальни:х абор1� селян с.Ко- 2 лютого

лод11вка ао 1946 рік. 26гру.цня 10 

1 9 4 7 р1к. 

Протоколи аас1дань виконкому с1льсько1 11 сlчн.я 
Ради аа 1947 р1к. 17вересня 26 

при-. 

. мlтка•

. 
• 
. 

• 
. 5.



2 

1,/"--: ________ �2. 
-- � 

-------

4. Протоколи аагальних аборlв селян
с.Колод11вка аа 194? рlв.

5. Бюджет с1льсько1 Ради на 194? рlк.

6.r;t,, Звlт про виконання бюджету с1льсько1
Ради а� 1947 рік. 

?., Погосподарськ1 книги с1льсько1 Ради 
as 1947-1949 роки., том.•1·.-

8. Теж том.2;

9.' Теж том.З.

10., Теж том.4.

11. Теж 'l'OM.5 .�

12. Теж том.6.

13. Ter.t том.? .1 

14. Теа том.8. /та останній/ •1

1 9 4 8 рік. 

15.- Бюджет сlльськоl Ради на 1948 рік.

16. Книга доходів сlльського бюджету
аа 1948 рlк.

1 9 4 9 рlк. 

-

. з. . 

2 сlчня

? липня 

17. Протоколи аес1дань виконкому с1льсько1 16 січня 

. 4. :5.
- - -

8 

16 

2 

72 

?2 

?2 

?2 

?2 
72 
?2 

48 

22 

Рмди аа 1949 рlк. 28листопада 36 

1s. 1 Плани !Х)боти с1льсько1 Ради но 1949р1к. 

19. Бюджет с1льсько1 Ради на 1949 рlк.

20. Звіт про виконання бюджету с1льсько1
Р�ди аа 1949 рlк.

21. Звlтна в1дом1сть по доходах 1 вида�к•х

сlльського бюджету а& 1949 рlк.

. t'"'l,,/7 �
8 1-i''o�.,.-,.i_ 

9 

2 



_/
1. 

-----------� 

- ...... -- ____ .....,.�,.....�V--�-- ,._..._.- · 

з 

: 2. : З. : 4. :5.
--------· -------- --- --- - - -

Книга доходlв сільського бюджету 

аі 1949 рlк. 

23. Книга видатків сільського бюджету

аа 1949 рlк .�

1 9 5 О р1к. 

24; Протоколи сесlй сlльськоі Ради депутатlв 25с1чня 
трудящих аа 1950 рlк. 25грудня 21 

15 січня 25.1 Протоколи аасlдань виконкому сlльсько1 

Ради депутатів трудящих аа 1950 рік. 28.пис ТОПІД 1 16

26. Протоколи окружних виборчих ком1с1й
про ревстрацlю 1t1ндидатlв у депутати до
Колод11всько1 с1льсько1 Ради депутатів
трудящих та заяви дsпутотlв про агоду
балатуватись аа 1950 рlк.

22 JІИСТОПІДІ 

28ЛИСТОПІДІ 

27.• Протоколи аагальних абор1в селян про 
висунення кандидатів у депутати до 
Колод11всько1 с1льсько1 Ради депутатів 
трудящих вlд 21 листопада 1950 року. 

28. Плани роботи а1льсько1 Ради на 1950 рік.

29. Sв1тн1 в1.домост1 по �оходах 1 ВИДQТКІХ

сlльського бюджету аа 1950 рік;

30/ Умови соцlалlстичного амагання мlж 
Колод11всько ю 1 Магдап1вською сlльськими 
Радами аа 1950 р1к. 

31. Погосподарська книг� с1льсько1 Ради
аа 1950-1952 роки. том.1.

32. Теж том.2�

33.1 Теж том.З.,

32 

33 

11-11-

18 --11-

3 

25 

102 

52 
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-- � . ./ 

��--: .... ---·---- ---- . "І"-·_.. .. ,-� 

.. 4 • 

j, '...._____ ___ : _________ .2 . ________ :_3 ·-- _4 ._:_5 -� 
r--- 34. Поrоспоцарськ1 книги с1льсько1 Ради

аа 1950-1952 роки. том.4.

'· 

35. Теж том.5.

3s.· Теж том.6. 

37. Теж том.?.

38., Теж том.8�

39� Протоколи 

/та оста1mlй/. 

1 9 5 1 рік. 

сесlй с1льсько1 Ради 5 береаня 

?5 

4? 

50 

?4 

'76 

.цепутатlв трудящих аа 1951 р1к • 5 �овтн.я 21 

40� Протоколи аасlдань виконкому с1льсько1 10 а1чн.я 
Радь депут1тlв трудящих а• 1951 рlк. 15иовтня 27 

41. Плани роботи с1льсько1 Ради на
1951 рlк.

42.1 Кошториси витрат с1льсько1 Ради 
1 установ села на 1951 рік. 

43. Звітна відомість по доходах 1 видатках
сільського бюджету аа 1951 р1к.

44.• Умова соц1ал1стичного амагання иlж 
Нанвс1всьхtою і Колодlівською с1льськи:ми 
Радами не 1951 р1к. 

45.·

46. 

47. 

1 9 5 2 рlк. 

Протоколи сесій с1льсько1 Нади депута-

тів трудящих an 1952 рік.· 

Протоколи аасfдань виконкому сільсько1 
Ради депутатів трудящих ае 1952 рlк. 

Бюджет с1льсько1 Ради не 1952 р1к. 

10 

2 --11-

1 

20с1чн.я 
2Оживтня 14 

14січня 
18вересн.я 13 

29 



- 5

і. ___ : 2 · 3. : 4. :5. 
,----

_________,; ·-------·- -- - - -

48. Звіти про виконання бюджету с1льсько1
Ради аа 1952 р1к •.

.. 

1 9 5 3 p1Ri 

48�,, Протоколи сес1И с1льсько1 Ради депу
татів трудящих аа 1953 рік. 

50.' Бюджет с1льсько1 Р1ди нв 1953 рік. 

51� 3в1т про виконання бюджету с1льсько1 
Ради аа 1953 р1к.-

52�· Поrосподарське книга с1льсько1 Ради 
аа 1953-1955 рокw.• том.1.• 

53 •• Теж том. 2·. 

54·. Теж том.з: •. 

55·. Теж том.4., 

56. Теж том.Б. /та останній/.•

1 9 5 4 Р1К.� 

5? •• Плани роботи с1льсько1 Ради нs 
1954 рік.· 

58., Бюджет с1льсько1 Ради на 1954 р1к.\ 

59. 3в1т про виконання бюджету с1льсько1
Ради еа 1954 р1к.

1 9 5 5 рlк. 

60. Протоколи сесій с1льсько1 Ради
аа 1955 р1к.

61� Протоколи аас1дань викокаоwу

с1льсько1 Ради аа 1955 р1а-· 

1 береаня 
2?серпня 

5 береаня 
4 грудня 

24береаня 
11 жовтня 

60 

16 

26 

61 

ее 

96 

96 

72 

49 

24 

60 

16 

9 



6 -

-1 '"--: __________ 2. · з. : 4. :5. -,J, -------·-- -- - - -

...--, &<�_;л Протоколи аагальних абор1в жит,л1в 
с.Колод11вк1 про висунен ня кандидатів 
у депутати до с1льсько1 Ради депутатів 
трудящих в1д 30 с1чн.я 1955 року•'

63·. Протоколи ов:ружно1 виборчо1 кои1с11 про
ревстр&ц1ю кандидатів у депутати до 
Колод11вськоі с1льсько1 Реди депутатtв

трудящих і заяви депутатів про згоду 

20 

балвтуватись аа 1955 рікf 5 ЗІDТОГО 43 

64. Протоколи голосувенн.я дільничних ви
борчих ком1с1й по виборех до с1льсько1
Ради депутатів трудящих з1д 2? лютого
1955 року.-

65. Dюд жет сlльськоі Ради на 1955 рlк;

66. 3в1т про виконання бюджету с1льсько1
Ради аа 1955 рік.

67.• Погосподарська книга с1льсько1 Ради 

ее 1955-1957 роки. тои.1. 

68.1 Теж том.2-. 

69. Теж том.З.' 

,..,о теж то:м.4. ✓ • 

71. Теж том.5.

72. Теж том.6.• 
?3. Теж том.?. 
?4. Теж том.8. 

?5. Теж том.9. 
�6. теж том.10. 

'>7. Теж том.11. /та останн1И/ .-

21 

2? 

2 

96 

96 

98 

96 

50 

96 

48 

50 

48 

48 

25 

.,_ 



? -

1. 2 · 3. : 4. :5.
_.:с:,,,-- --- ________ _.:, ·------·--- --- - -

1 9 5 6 р1к.· 

?8.� Rротоколи свсlй с1льсько1 Ради 
еа 1956 рік·.· 

79. Протоколи аасlдань вико�ко:му
с1льсько1 Ради аа 1956 рlк.1

80.1 Плани роботи с1льсько1 Ради на

1956 р1к. 

81. Бюджет сlльськоі Ради на 1956 рlк·.:

24 січня 
14ЛИСТОП8ДІ 

? сlчн.я 
2'7листопа.ца 

82., 3в1т про виконання еюджету сlльськоl 
Ради аа 1956 рlк. 

83 •• Книга доходів сlльс ькоі Ради аа

1956 р1к., 

84.• Умова соціалістичного амагання м1ж
Магдал1вською 1 Колодіівською сільськими 
Радами аа 1956 р1к� 

1 9 5 ? рік.1

85 •• Протоколи сесій с1льсько1 Ради аа 
195? рlк. 

6 лютого 
20 серпня 

86. Протоколи еасlдань виконкоt.1у с1льсько1 16 лютого

17 

16 

35 

2 

��-
18-;i.b,i. .нz. 

5 

2З 

Ради е� 195? рlк. l?грудн.я 19 

87. Протокол аагальних абор1в жителів
села Колодіlвка про висунення канди

датів у депутати до с1льсько1 Ради

депутатів трудящих в1д 5 лютого
1957 року; ? 

88.· Протоколи окружно! виборчо1 ком1сі1 
про реестрsцію кандидатів у депутати

до Колод11всько1 с1льсько1 Ради 
депутатів трудящих в1д 6 лютого 
1957 року •1 42 



- 8

� 1., 
3 · 4 ·5 

-- �: ________ 2. _______ : __ . ___ .__,_ ·-· ·�

89.• Протоколи голосування дільничних 
виборчих ком1с1й по виборгх до Ко
лод11всько1 с1льсько1 Ради депут•
т1в трудящих в1д 3 береаня 195? року. 

90/. Протоколи голосування окружних 
виборчих ко:м1с1И по виборах до 
Колод11всько1 с1льсько1 Ради депу�•
т1в трудящих від 3 береаня 195? року. 

91J Плани роботи с1льсько1 Ради на 
1957 р1к./ квартальн1/-.� 

92; Бюджет с1льсько1 Ради НІ 195? рік. 

93.' Звlт про виконання бюджету с1льсько1 
Ради аа 1957 рік·.• 

1 9 5 8 рlк. 

94J Рішення виконкому Скалатськоl район- Зі жовтня 
но1 Ради депутатів трудящих аа 

? грудня 
1958 pi1t. 

95·.• Протоколи сесій сіль сько1 Ради 
депутатlв трудящих аа 1958 р1К. 

9 JШТОГО

28JІистопада 

96. Протоколи еасlдань виконкому сln�сько1 8 с1чн.я
Ради ва 1958 рlк. 2?uвтня 

9?. Плани роботи с1льсько1 fади на 1958р1к. 

98. Бюджет с 1льсько1 Ради на 1958 рlк.

99. 3в1т про виконання бюджету с1льськоl
Ради в� 1958 рlк.

100.· Книга доходlв сільського бюджету
es 1958 рік. 

101. �нига видатків �1льськоl Реди ео
1958 рік.

21 

4 

2 --і/-

25 

2 

20 

16 

3 -//-

9 

2? 



1 ,,,,-.._: _______ �2. ________ : з. : 4. :5._ 
----- - - __, 

--1о� • Умови соц1ал1стичного емаганн.я и1ж 
Колод11вською ,Остапtвською 1 Магда
л1вською сільськими Радами аа 
1958 рlк·. 

1Ф-' Алфавітні книга господерств с1льсько1 
Вади аа 1958--1960 роки. 

104 ." 11оrосподарська книга с1льсько1 Ради 
аа 1958-1960 роки. том. 1 . 

105. 

106.·

10?.

108. 

1ое.1

110� 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

Теж том.2., 

Теж том.З·. 

Теж том.4.

Теж том.б'.

Теж том.6.

Теж том.?.

Теж том.В·. 

· Теж том.9.

Теж том.10 • ./ Ті останній/.

1 9 5 9 рік. 

Протоколи сесlй с1льсько1 Ради 

депутатів трудящих аа 1959 рlк. 

Протоколи аасlдснь виконкому 
с1льсько1 Р&ди депутатів трудящих 
аа 1959 рік. 

20 с1чн.я 

19 шппr.ч 

10 січня 
28грудня 

116. Протоколи аагс�льних абор1в колго11пнив:1в 1 лютого
робlтник1в та службовців про висупен- 3 лютого
ня к.ндидатlв у депутати до с1льсько1

4 

24 

94 

96 

96 

96 

96 

48 
48 

48 
?О 
4? 

1? 

38 

Р&ди депутатів трудящих аа 1959 рlк. 4 

11?. Протоколи окружних виборчих ком1с1й
про ре,страц1ю КQНДидатІв у депутати
до Колод11вською с1льсько1 Ради депута-
тів трудящих від 5 лютого 1959 року.: 21 



1,/'-: ________ 2. _______ :_з. ___ :_4._:
5
._.

._- 1-t8.· Протоколи голосування окружних виборчих 
комісій по виборах до р1йонно1 1 
с1льсько1 Ради депуТІІт1в трудящих від 
1 береаня 1959 року. 

119� Протоколи голосування дlльничних вибор
чих ком1с1й по виборах до районно1
1 с1льс ько1 Рад депутатів трудящих 
від 1 берееня 1959 року�•

120.1 Плани роботи с1льсько1 Ради на 1959р1к. 

121. Бюджет с1льсько1 Ради на 1959 рlк�·

122. Звіти про вик&Н8ННЯ бюджету и1льсько1
Р2ди а. 1959 рік.,

123-. Книга доходів сільського бюджету

аа 1959 рlк�.

124. Материали про роботу постlйно1
бюджетно-�1нансово1 ком1с11 /плани,
протокол/ аа 1959 рlк.•

1 9 6 О рік. 

2 квітн.я 
3 червня

125. Протоколи засідань виконкому сlльськоl 15 с1чн.я

24 

24 

3��� 
l't', ZJ,t . ./-7�. 

32 

29 

3 

Ради депутатів трудящих аа 1960 р1к. 28жовтня 25 

126. Протокол аагальни:х еборlв селян про
обрання народних аасlдателей до

Скалатського рейонного народного суду
в1д 7 грудня 1960 року.,

127. Протоколи голосування дільничних
виборчих ком1с1й по виборах до
Скалатсsкого- народного суду вlд
18 грудня 1960 року; 

128. Плани роботи с1льсько1 Ради на
1960 рlк.

129. Бюджет с1льсько1 Ради нs 1960 рlк.

� ..а,._ -•::A,,f\ І 
.., - . 

-� - ---- - - ------ - -

2 

2 

4 ·-//-

29 
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�· 2. 3. : 4. :5. 
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� -,л�О. 3в1ти про виконання бюджету сlльсько1
Ріди за 1960 рік. 45 

�31. Книга доходів с1льськоі Ради за 
1960 ріка1 

132. Матеріали про роботу постійtі�l m1нансо- 12 січня
во-бюджетно1 комlс11 /список

J
плани,про- lбберезн� 7

токоли/ за 1960 рlк. 

133. Умова на соцlалlстичне емагаmrя м1ж
Колод11вською 1 Магдап1вською сільськими
Радами аа 1960 р1к.

1 9 6 1 рlк; 

4 

11 березня 134. Протоколи сесій с1льсько1 Ради депу
татlв трудящих аа 1�1 рlк. 28 :квітня 46 

135.· Протоколи засідань виконкому с1льсько1 21 січня
Ради депутатlв трудящих за 1961р1к. 29листопада 33 

136.· Протоколи еgгальних а:бор1в колгоспників.
роб1тникlв 1 службовців про висунення
кандидатlв у депутати до районноl 1 
с1льсько1 Ради депутатів трудящих 
аа 1961 р1к. 

137. Прото1tоли окружних виборчих комlс1й про
рвестрац1ю кандидатів у депутати до
районно1 1 с1льсько1 Ради депут�тlв
трудящих 1 зuяви депут8т1в на згоду
балатуватись за 1961 р1к:

138." Протоколи голосування дільничних вибор
чих кем1с1й по вибора� до обласно1, 
районноl 1 с1льсько1 Fади депутет1в 
трудящих від 5 березня 1961 року. 

139. Протоколи голосування окружноl виборчо1
ком1с11 по виборах до рвйонно1 1 с1ль
сько1 Ради депутатів трудящих аа 
1961 р1к. 

5 ЛDТОГО

? лютого 

? лютого 

18грудня 

5 березня 
24грудня 

13 

4? 

26 

25 



,,,.--1, . 2 • з. : 4. :5.
V 

�·-------- •-------·-- ----- -- -

140.�· Плани роботи с1льсько1 Ради на "'нt· �
1961 рік.: 4 //. 'tl2•817. 

141. Бюджет сlJІьськоі Ради на 1961 рlк"1 7 

142. Звіти про виконання бюджету с1льсько1
Ради as 1961 рік�

143. Книге доходів сlльсько1 Ради аа
1961 рік.

144. Книга видаткlв с1льсько1 Рвди аа
1961 рlк.•

145. Умова на соц1ал1стичне амагання між
Колод11вською 1 Маrдал1вською сlльськиии
Радами аа 1961 рік·.·

146.• Алфавітна книга господарств с1льсько1 
Ради аа 1961-1963 роки. 

14?. Погосподарська книга сlльськоl Ради 
аа 1961-1963 роки. том.1. 

148. Теж TOM.G.

149. Теж том.З.

150. Теж том.4 .,

151. ПогоспІІІДарськ1 книги с1льсько1 Ради
аа 1961-1963 роки. том.б.і

152. Теж том�6.

153. Теж том.? •

1.54. Теж том.8. 
1_55. Теж том. 9.

isб. Теж том.1U./та остоннlй/. 

49 

/#f ам
..._

9,J,(?�. �;t. 

3 

28 

99 

96 

50 

48 

7l 

?2 

?5 

?5 

?6 

56 
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1 9 6 2 рlк. 

157. Протоколи аас1дань виконкому с1ль
сько1 Ради депутатів трудящих 01

1962 рів.

158.- Плани роботи с1льсько1 Ради н1

1962 рlк; 

159.;- Бюджет с1льсько1 Ради на 1002 рlк. 

160.' 3в1т про виконання бюджету с1льсько1 
Ради аа 1962 рік.-

161. Книга доходів сlльськоі Ради аа
1962 рlк. 1

162. м�тер1али про ро боту постійно і ко:м:1-
с 11 с1льськогосподарсько1 1 по соц
ааконност1 /плани.списки/ аа
1962 р1к.·

15 січня 
15 грудня 

33 

29 

4 

6 

163.· Матер1али про роботу пост1йно1 ф1нан
сово-бюджетно1 ком1с11 /нлQни,сп1вдо- 15 січня
пов1д1,списки/ аі 1962 рік. 20 червня 5 

164. Матеріали про роботу пост1йно1
соц1ально-культурно1 ком1с11 /плани,
протоколи, список/·:

165. Матеріали про роботу пост1йно1 ком1-
с11 по благоустрою 1 шляховому
будівництву У плани,сп1вдопов1д1,
списки/ ае 1962 р1к.

1 -:; 6 3 рlк. 

1�6. Протоколи сесій сtльськоl Ради

депутатів трудящих аа 1963-1964роки.

10 лютого 
10 тр1вня 

7 квітня 
28кв1тн.я 

6 

4 

8 береаня 196Зр •· 

29 черви.я

1964р. 50 



/ 
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16?,, Протоколи аsсlдань виконкому с1льеько1 
Вади депутатів трудящих аа 1963 рlк. 

168. Протоколи ааг&льних абор1в колгоспників,
роб1тник1в та службовців про висунення
кандидатів у депутати до районно1

169.·

170. 

171. 

172. 

Ради депутатів трудящих від 5 лютого
1963 року.

Протоколи аагальних аборlв колгоспників,
роб1тн--rк1в та службовц1в про висунення
кандидатів у депутати до с1льсько1
Ради депутвт1в трудящих від i1 лютого
1963 року •.
Протоколи окружно� виборчо! ком1с11
про реестрецlю кандидатів у депутати
до обласно1 1 районно! Ради депутатів
трудящих вlд 6 лютого 1963 року.
Протоколи окружно1 виборчоl ком1с11
про реестрацlю кандидатів у дsпутати

до Колод11всько1 с1льсько1 Ради депута•

тlв трудящих 1 аа.яви депутатів на
агоду балатуватись вlд 14 лютого
1963 року.
Протоколи голосування окружних виборчих
ком1с1й по виборах до рейонноl 1
с1льсько1 Ради депутатів трудящих
в1д З береан.я 1963 року;

19 січня 
25листопада 44 

4 

8 

3 

49 

27 

173.: llротоколи голосування дільничних виборчих 
комісій по виборах до Колод11всько1 
с1льсько1 Ради депутатів трудящих від

3 береан.я 1963 року. 25 

1?4. Протоколи аагальних абор1в виборців по 15 вересня 
авlтах депутатів аа 1963 рlк. 23 вересня 12 

1?5 
... Картки депутатів по виборах до раионних 

1 м1сuевих Рад депутатів трудящих вlд 
3 береаня 1963 року. 26 
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.,,/ 1?6.і Плани роботи с1льсько1 Ради на 1963рlк. 

177. Бuджет с1льсько1 Ради на 1963 р1к. 

178·. Звl т про виконання бюджету с1льсько1

Ради ае 1963 рік.· 

179.; Книга доходів с1льсько1 Ради аа 
1963 рік. 

180.: Книг·а вида тк1в с1льсько1 Ради ае 
1963 рік.• 

181·.• 3в1т про роботу б1�л1отеки с.Колод11вке 
аа 1963 рік.<

182.· Умови соцlалlстичного амагання між
Колод11вською і f.1агдал1вською с1льськ:иии 
Радами 1 акти перевірки lx виконання

за 1963 рік.

183. Матеріали про роботу постlЙНо1 сlльсько-
господарськоl ком1с11 /плани,протокол,
сп1вдопов1д1 / за 1962 рік.'

184·. Теж про роб�ту постlйно1 фінансово-
бDджетноl ком1с11 /плани,протокол, 
сп1вдопов1дь ,списки/ аа 1963 рlк.-

8 липня

10 липня

12 береаня

10 береаня

4 -11-

26 

ІІ'/: р.1
'1

· �
J,.tJJ,.SJ7. 

11 

9 

8 

185" Матеріали про роботу пост1йно1 ком1-
с11 по благоустрою 1 шляховому будів
ництву /плени,протоколи,списки/ за 
1963 рlк. 20 березня ? 

186 ."З Иа Т9рlали про роботу пос тlйно 1 соц1аль
но-ку льтурно1 ком1с11 /плани,протоколи, 
сп1вдопов1д1/ за 1963 рік. 

Матер1.;�ли про роботу пост1йно1 1tом1с11 
торговельного 1 побутового обслугову
вання /нлани,протокол.списltИ/ е• 

10береан.я 
5 грудня 

1963 р1к. 14 береаня 

8 

7 



,,,.. __ -_________ 2. · 
з. __ : 4. :5. 

1.•/ ------ - - -,·.
- �ВВ�І Матеріали про роботу пост1йно1

ком1с11 по соцааконност1 /плани, 
протоколи,списки/ аа 1963 р1к.• 

12 береаня 
2?листопад• ? 

1 9 6 4 р1к. 

j.89 ., Протоколи аасlд1нь виконкому 
с1льсьвn1 Ради дsпутатlв труд�их 
аа 1964 р1к: 

�90� Протоколи аасlдання Панасlвського 
сільського комітету аа 1964 р1к. 

191.} Протоколи аgгальних аборlв селян 
а. 1964 р1к. 

192. Плани роботи и1льсько1 Ради на
1964 р1к./квартальн1/.

193 .' 1\.вартальн1 плани роботи пост1mmх 
комісій с1льсько1 Ради на 1964 рlк. 

194. Бюджет сlльсько1 Ради на 1964 рlк.

10 січня 
28листопад• 

15 квітня 
12 серпня 

15 борваня 
14 квітня 

195. 8в1т про виконання бюджету с1льсько1
Ради аа 1964 рlк.

196.� Книга доходів с1льського бюджету
аа 1964 рlк ." 

197.• Умова на соц1ал1стичне амагання и1ж 
Колод11вською 1 Магдаn1nською с1льськиwи 
Радами 1 акти перевірки 1х виконання 

аа 1964 р1кr., 

198.: Матеріали про роботу пост1ЙНо1 4 лютого 
ф1нансDво-бюджетно1 ком1с11 /список, 2осерпня
пл•ни,сп1вдопов1д1/ а� 1964 рlк. 

199.• 'Гsж пост1йно1 соц1ально-культурно1 
ком1с11 /список,плани,протоколи, 
сп1вдопов1д1/ аа 1964 р1к. 

10 лютого 
8 серпня 

43 

13 

9 

12 -1/-

35 

4 

6 

5 

10 



. 
2 · 3 : 4. :5.· .

1 r--·-------____.,: ·--------· ·--- -- - -· 
•/ ·--- �оо., Матеріали про роботу пост1йно1 ком1-

с11 по благоустрою 1 шляховому бу
дівництву /список,плвни,сп1вдопов1д1/ 
еа 1964 р1к. 

:ео1. Алфавітна 1tнига господарств с1'льсько1 
Ради еа 1964-1966 роки;� 

io2.� Погосподзрська книга с1льськоі Ради 
ее 1964-1966 роки. том.і•.· 

203.- Теж том.2. 

204. Теж том.З. 

205. Теж том.4.

206. Теж том.б.

207. Теж том.б.

208. Теж том.?.

209.1 Теж том.8., 

210�1 Теж том.9" 

211., Теж тои.10., 

1 9 6 5 рік. 

212. Протоколи сесlй с1льсько1 Ради
депутатів трудящих зо 1965 рік-.•

19береаня 
15 серпня 

19 JIDTOГO

31 

96 

94 

96 

96 

96 

49 

49 

19 

49 

55 

1965р. 
15листопа,д• 931966р. 

213. Протоколи аас1,цань виконкому с1льсько1 25 січня
Ради депутатів трудящих за 1965 рlк. 28листопеда 57 

214. Протокол аагальних абор1в сел.ян
с. Колод11вка від 15 квітня 1965 року. 4 
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.· 2 з. : 4. :5. 

/ - -- ·---------- ------- ..... ··.

--- 215. Протоколи ааrальних абор1в колrоспни-
к1в,роб1тник1в 1 службовців про ви
сунення кандидатів у депу�ати до
обласно1,районно1 1 с1льсько1 Ради
депутатів трудящих аа 1965 р1к�

216., Протоколи ааrальних абор1в виборців 
Колод11вського виборчого округу №11? 
про аустрlч кандидатів у депутати 
по виборзх до обласно! Ради .цепутатlв 
трудящих ав 1965 р1к. 

217. Протоколи окружнv1 виборчо! ком1с11
про реестрацlю кандидатів у депутати
до районно! І с1льсько1 Ради депутатів. 
трудящих та ааяви лепутатlв, про агоду 
бал;туватись від 19 лютого 1965 року. 

218.· Протоколи голосування дільничних
виборчих комlсій по вибор�х до 
районноl 1 сlльськоl Ради депутатlв 
трудящих- вlд 14 береаня 1965 року.1 

219.' Протоколи голосування окружних вибоР
чих ком1с1й по виборах до р1іійонно1 
1 сільсько1 Ради депутатlв трудящих 
вlд 14 берееня 1965 року. 

220. Протоколи аагальних аборlв виборців 
про роботу депутатів аа 1965 р1к .i 

2<1.· Плани роботи с1льсько1 Ради на 
1965 рік. /квартальнl/. 

2<2. Бюджет с1льсько1 Ради Н8 1965 рlк. 

2�а. Звіти про виконання бюджету с1льсько1 
Радv1 8• 1965 рік•.• 

<�4. Книга доходів с1льсько1 Ради аа 
1965 р1к. 

15 JIDTOГO

19 лютого

24 JIDTOГO

2? ЛDТОГО

12 uврвня 

16 

4 

52 

2? 

27 

3 грудня 12 

�j-д.юl". 12;/'�,?. Jil,_ 

30 

36 
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,,--- _________ 2.. з. : 4. :5. 
1,,/ 

------- --- --- - - - ',
--- �25., Книга видатків с1льсько1 

1965 р1к.· 
Ради з• 

�26�. Матеріали про роботу пост1йно1 З ■в1тня

�2?.· 

228. 

229.1

230.' 

231.1

233., 

с1льськогосподарсько1 ком1с11 /список, 
плани,протоколи/ ва 1965 рlк.1 20жовтня 11 

М�тер1али про роботу пост�ИНо1 
ф1ненсово-бюджетно1 кем1с11 /список, 
плани,протоколи/ .- aQ 1965 рlкі 

Матеріали про роботу пост1йво1 
соцlально-культурно1 ком1с11 /список� 
плени,протоколи,сп1вдопов1д1/ за

1_965 р1к. 

Матеріали про роботу пост1йно1 ком1-
с11 по дотриманtЩ соцааконност1 1 
ШШІЦІВІПІJЖІПІІПІІІ& прзвопорядку /список, 
плани,протоколи,сп1вдопов1д1/ аа

1965 р1к: 

Матеріали про роботу постlйноl ко
и1с11 по шляховому будівництву 1 
благоустрою /список,плани,протоколи/ 
аа 1965 рік.' 

Матеріали про роботу пост�йно1 ко
м1с11 по торr1вл1 1 побутовому 
обслуговуванню /список,плани, про
токоли/•' аа 1965 рік. 

1 9 6 6 р1к-.--

Протоколи сесій с1льсько1 Ради 
депутатів трудящих а� 1966-1967роки. 

2 квітн.я 
20листопада 

4 квітня 
2? жовтня 

1 квітня 
25 жовтня 

19 березня 
З листопада

1 квітня 
22 жовтня 

Протоколи аасlдань виконкому с1льсько1 
Ради депутатів трудящих а• 1966 рік. 

20 грудн.я 
1966р.• 

20 ЛDТОГО

196?р.• 
10 січня 
27жовтня 

15 

18 

17 

15 

14 

10 

52 
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234 •. Протоколи аагальних аборlв виборців 
про роботу депутатів с1льсько1 Ради 
аа 1966 рік�-1 

235. Плани роботи с1льсько1 Ради на
1966 р1к. /квартальні/.-

236. Бюджет с1льсько1 Ради на 1966 р1в:.

237. 3в1т про виконання бюджету сlльсько1
Ради аа 1966 рlк.

238.· Книга доходlв с1пьсько1 Ради аа
!966 рlк.

239. Книга видатків с1льсько1 Ради аа
1966 р1к.

24 червня 
4 липня 

240. Матеріали про роботу пост1йно1 сlльсько
госпuдsрсь1tоl комlс11 /список,плани, 10 сlчня 

16 

��/ • ад:РІ'l 
1211.&.Z· Sl� 

38 

4 

tf�. aм-
12 ,2.t)Jl. 171'· 

/,q;.�-
34 .l. ./JJL. ,ilt'. 

протоколи/ ао 1966 рlк. 12грудня 20 

241.· Ма теріали про роботу пост1йно1 фlНІнсо- 20 JІDТОГО

во-бюджетно1 ком1с11 /плани,протоколи, 19 серпня 
сп1вдоповlд1/ аа 1966 рlк. 20 

242� Матеріали про роботу пост�но1 соціально-
культурноl ком1с11/плани,протоколи, 18 сlчня 
сп1вдопов1д1/ аа 1966 р1к. 11листопада 27 

243., Матеріали про роботу пост1йно1 ком1с11 27береаня 
по шляховому будівництву 1 благоустрою 18 липня 
/список,плани,протоколи/. а• 
1966 р1к.; 14 

244t., Матеріали про роботу пост1йно1 ком1с11 25 січня 
по дотриманню соцааконност1 1 право-
порядку /плони,протоколи,сп1вдоповlд1/ 

12вересн.я 25 

еа 1966 р1к-., 

245. Матеріали про роботу пост1йно1 кон1с11
по торr1вл1 1 побутовому обслуговуванню

1список,плани,протоколи,сп1вдоповІд1/
6D 1966 р1К. 22 

• І � tl 
• 8 -._•�-ф"7""' _____ __, -_--_ "'.., • -• /" .... , • ",., '"\ f q І � .. • •

t 
\ ":J • f"' .. • -- k •
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_.,,,, 246'�· Умова на соц1алlстичне емаганн.я м1ж 
Колод11вською 1 Магдал1вською сlль� 
ськими Радами аа .1966 рік:. 

1 9 6 ? р1к·.� 

6 

247,.- Протоколи сесій с1льсько1 Ради депу- 23 береаня 1967р. 
татів трудящих: аа 1967-1968 роки.1 20 червня 

1968p.i 82 

248.: Протоколи аагальних еборlв селян 
с.• Панас1вка еа 1967 р1к� 

26 берееня 
23JІИСТОПІД8 

249.і Протоколи ааГQЛЬНИХ ебор1в колгоспни
к1в,роб1тник1в 1 слуп.бовц1в про 
висунення кандидатів у депут�ти до 
обласно1,районно1 1. с1льсько1 Ради

депутатів трудящих .аа 1867 рlк.· 

250� Протоколи окру�!!!Них виборчих комlсlй 
про реестрац1ю кандидатів у депутати 

до П1дволочисько1 районно1 Ради

депутатів трудящих в1д 16 лютого 
1967 року.• 

9 лютого 
12 лютого 

251. Протоколи окруано1 виборчо1 ком1с11
про реестрацlю Іt'1ндидат1в у депутати
до Колод11всько1 с1льсько1 Ради ·
депутатlв трудящих, та ааяви депут1т1в
протагоду балsтуватись в1д 1? пютоrо
1967 року.,

252., Протоколи голосування дільничних ви
борчих ком1с1й по виборах до обласноl 
районно1 Рвди депутатів трудящих вlд 
12 береаня 196? року-.• 

253. Протоколи голосування окружних виборчих
ком1с1И по виборах до районноl ¼
с1льсько1·Ради депутатів трудящих від
12 береаня !96? року-�

9 

16 

з 

50 

5 

28 
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254·.i Протокол sагальних абор1в виборців 
про еJстрlч 0 кандидатом в депутати 
до районно1 Ради депутатів трудящих 
в1д 7 береsня 1967 року.·· 

255. Плани роботи с1льсько1 Ради на
1967 plKt�•

256. Бюджет с1льсько1 Ради на 196? р1к.,

25?. Звіт про виконання бюджету с1льсько1 
Ради аа 1967 р1к� 

258. Книга доходів с1льсько1 Ради аа
196? р1к.

259.· Книга видатків с1льсько1 Ради аа
196? рlк. 

260.· Умова на соцlалlстюmе амагання :м1ж
Колод11вською та Магдзn1вською 
сільськими Радами а• 1967 рlк· .. � 

261. Иатерlали прр роботу пост1ин-о1
с1льськоrосподарсько1 ком1с11
/плани,протоколи,списки/ аа

1967 рlк •"

. 20 береаня 
18 грудн.я 

262.� Теж пост1йно1 фlнансово-бюджетно1
ком1с11 7плани,протоколи,список/ 
аа 1967 рlк� 

10 JIDTOГO

4листопада 

263. Теж пост1ЙНо1 ком1с11 по торг1вл1 28 береаня
1 побутовому обслуговуванню /плани,

4 

35 

6 

/µJ-Ofi/ 
33 ,j_,p;,. i:fz.

4 

2З 

21 

протоколи,списки/ аа 196? рlк.1 30JТ.истопада 22 

264� Теж пост1йно1 ком1с11 по соцsвкон- 22береаня 
ностl 1 правопорядку /плани,прото- 4листопада 
коди, список/ ае 1967 рlк •1 22 
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265·�1 Матеріали про роботу пост4йно1 ко
м1с11 по благоустро� 1 шляховому 
будівництву /плани,протоколи,список/ 
01 1967 р1к �· 

матерlвли про роботу постійно1 со
ц1ально-культурно1 ком1с11/плани, 
протоколи,список/ 01 1967 рlк. 1

267. Алфавітне книга господарств с1льсько1
Ради 01 1967-1969 роки�-

268. Погосподарська книга с1льсько1 Ради
аа 1967-1969 роки. том.1·.·

269,' Теж томі2.

270 � Теж том .З •1

l71.· Теж том.4.

272. Теж то:м.5.,

2�. Теж том.6.,

2?4. Теж том/'І.,

2?5.' Теж то:м.8./ та останній/.�

276 ;-; 

1 9 6 8 plx.�• 

Протоколи сес1И с1льсько1 Ради 

депутатJ.в трудящих еа 1968 р1к.1
·--

26береаня 
27жовтня 

28 березня 
25листОПІДІ 

24 серпня 
30лИСТОП8Д8 

277 •. 
Протоколи аас1дань виконкому -с1льська1 10 сlчня 
Ради депутатlв трудящ:иz еа 1968 рlк. 26листоп•д• 

Протоколи tагальних е6ор1в громадян 18 лютого 

23 

23 

36 

96 

96 

96 

95 

96 

96 

96 

18 

25 

74 

с.Копод11вка 1 Панес1вка аа 1968 р1к. 21 серпня 19 
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/ 2?9. Плани роботи сlльськоl Ради н• 
1968 рlк., 

280� Бюджет сlльськоl Ради н1 1968 р1к. 

281 •. 3в1т про виконання бюджету с1льсько1 
Ради аа 1968 рlк. 

282. 3в1т виконкому Колод11всько1 с1льсько1
е�ди депутатів трудящих аа 1968 р1к.

283.1 Заходи по п1дготовц1 до в1даначення 
100-рlччя а �ня народження Б.·1.Jlенlна
про покращення роботи с1льсько1 
Роди аз 1968 рlк. 

284. Книга доходів с1льсько1 Ради аа

1968 р1к.•

285.; Книга видгтк1в с1льсько1 Ради ас
1S68 р1к. 

286.• 

28?:-

Матеріали про роботу пост1йно1 
с1льськогосподарсько1 ком1с11 /плани, 
протоколи, список/ •1 as 1968 рік( 

Матеріали про роботу пост1ЙНо1 
фlнансово-бюджетноl ком1с11 /плани, 
протоколи/ аа 1968 рік.• 

15 ЛDТОГО

29вересня 

10 бареаня 
26 червня 

288., Мвтерlали про роботу пост1йно1 кои1с11 23 січня 
по соцааконноDт1 1 правопорядку 25вервсня 

8 

4 

28 

18 

�a/(,/
--

9,:;.o-:z.J:/t. 

18 

10 

/плани,протоколи/ аа 1968 р1к., 19 

289.· Матеріали про роботу пост1ино1 ком1-
с11 по торгівлі 1 побутовому обслуго
вування /пл�ни,протоколи,акт/ аа 

1968 р1к. 

22 сlчня 
14вересн� 

200.1 Матеріали про роботу постІЙНоl ком1сі1 25 лютого 
по благоустрою 1 шляховому будlв- 26вересня 
ництву /ПJІІі'НИ 1 ПРОТОКОЛи/ аа 1968 р1к. 21 

. 

. 
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291� Матеріали про роботу пост1Й'Но1 
соц1ально-культурно1 ком1с11 /плани, 
протоколи/ аа 1968 р1к. 

292. Умови на соц1ал1стичне амаганнл між
Колод11вською 1 Магдалlвською сіль
ськими РQД814И 1 акти перевірки 1х
ВИКОНІНН.Я аа 1968 р1к•.;.• 

293.• Акт рев1в11 �lнансово-господарськоl 
діяльності сільськоl Ради 01

період а 1 травня 196? р:>ку по 

294�1 

11 бероан .я 1968 року·.' 

1 9 6 9 рік. 

Протоколи сесlи с1льсько1 Ради депу-
татів. трудящих аа 1969 рlк.: 

15 лютого 
21вересня 

5 червня 

22 с1чн.я 
25листопада 

295. Протоколи авс1дань виконкому о1льсько1 21 січня
Ради депутатів трудящих аа 1969 рік.:' 28листопад1 

296� Протоколи аагальних абор1в колгоспників 
про висунення кандидатів у депутати 

21 

2? 

3 

?2 

?О 

до районно1 і сlльськоl Ради депутатів 4 лютого

трудящих аа 1969 рlк.; 8 лютого 5? 

297·., Протоколи: окружних виборчих ком1с1И про 
реестрацlю кандидатів у депутати до

районно1 1 сlльсь1tоl Ради депутатів 
трудящих в1д 18 лютого 1969 року.· 53 

298. Протоколи голосування дільничних ви
борчих комlс1й по виборах до районно1
1 с1льсько1 Ради депутатів трудищих
вlд 16 береаня: 1969 року. 28 

299 .1 Протоколи голосування окружних вибор
чих ком1с1й по виборах до районно1 1 
с1льсько1 Ради депутатlв труд"щих 
в1д 16 береаня 1969 року. 28 
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300� Протоколи аагальних аборlв виборців 
про роботу депутатів с1льсько1 Ради 
за 1969 рlк.1

301.і Протоколи аагальних абор1в селян
с •• Колодtlвка аа 1969 рік.• 

5 береаня
20 грудн.я 

20 лютого 
10 липня 

82 

33 

302., Протоколи аагальних абор1в громадян 
с .Пана сlвка еа 1969 рік.-

19береан.я 
14листопада 16 

303. Плани роботи с1льсько1 Ради на

1969 р1к./квартальн1/.

304. Бюджет сlльсько1 Ради на 1969 рlк •·

305.' Sвlт про ви1tонаннв бюджету с1льсько1 
Ради аа 1969 рік. 

300.• Звіт виконкому Колод11всько1 с1льсько1 
Ради депутатів трудящих аа 1969 р1к•;:і

307. Книга доходів с1льсько1 Ради аа
1969 рlк.

308.1 Книга видатків с1льсько1 Ради аа 
1969 рlк.� 

309.· Матеріали про роботу пост1ЙНо1
с1льськогосподарс�•о1 комlс11/плантл; 
протоколи,рlmенн

.я
/ аа 1969 рlк.•

15 січня 
10 грудня 

310� Матерl2ли про роботу пост1йно1 планово- 10 січня 
бюджетноl комlс11 /плани,протоколи, 

Jцgиі 
15 11.'/J 'J,. Н,t,,

37 

4 

8 

23 

акти/ аа 1969 рік. · 6грудня 26 

311.· Матеріали про роботу пост1Ино1 соцlаль- 25 січня
но-культурно1 ком1сі1 /плани,протоколи, 20листопада 

312. 

список/;, е& 1969 рік. 29 

Матеріали про роботу пост1йно1 комlс11 
по торг1вл1 і побутовому обслуговуван
ню /плани,протоколи,список/ еа 
1969 рік., 

10 січня 
15 грудн.я 

25 
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313 .� М атвр1али про роботу пост1йно1 ко-
м1с11 по благоустрою 1 шляховому 
будlввицтву /плани,протоколи,список/ 
аа 1969 р1к. 

314.1 йатерlали про роботу пост1Ино1 ко
м1с11 п о соцааконност1 і правопо-
Рядку /плани,протоколи, список/ аа

1969 р1к·. 

315. Акт рев1аі1,ф1нінсово-госпрдарськ&1
д1яльност1 с1ль�ько1 Рuди еа пзр1од
а 1 береаня 1968 року по 20 береаня
1969 року:.' .

1 9 7 О рlк .. · 

316.І Протоколи сес1й с1ль�ько1 Ради аа

1970 рlк.. 

2? сlчня 
18 грудня 

20 січня 
21ЛИС'П'ОП8.Ц8 

25 берееня 
1969р. 

15 cltmя 
28лиатопада 

317. Протоколи щасlдань виконкому с1льсько1 10 СlЧНЯ

Ради аа 1970 р1к. 25вересня 

318·.' Протоколи щагальних абор1в колгоспникlв 
с.�олод11вка про висунення к�ндидат1в

у депутати до с1льськоі Ради депутатів

трудящих від 3 травня 1970 року• 

319·. Протоколи аагальних зборів виборців і ?листопада 

про обрання нароцних зас1дател1в до 20листопада 

Підволочиського районного народного 
суду аа 1970 р1к. 

320. Протокол окружно1 виборчоі ко:м1с11 про 25 квітня
реестр�щ1ю кандидатів у депутати 4 травня

до Колод11всько1 с1льсько1 Ради аа

1970 рік.
.з21.1 Протокол голосування окружно1 виборчо1 

кои1с11 по виборах до Колод11всько1 
с1льсько1 Ради �епутат1в трудящих вl.ц
Ф 10 тра вн.я 19 О po1ty •· 

20 

20 

5 

52 

60 

2 

5 

5 

1 
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322;.1 

323., 

2. 
Протоколи аагальних абор1в 
с·.-колод11вка аа 1970 рік. 

Протоколи аагальн:их аборlв 
с.Панасlвка еа 1970 р1к-.• 

- 28 -

• З.·.

громадян 15 ·лютого 
10 жовтня 

громадян 27бареаня 
25листопада 

324. Протоколи аагальних ебор1в колгоспників,
роб1тник1в 1 службовців про роботу 10 червня

. 4. 
-

26 

20 

депутатів с1льсько1 Ради аа 1970 р1к1 • .; 15m�стопада 35

325'.1 План роавитку народного господарства 
та культури будівництва по Колод11вськ1й 
с1льськ1й Рад1 на 1970 р1к·; 8 

-
:5·.· 

326. Пл�ни роботи с1льсько1 Ради на
19?0 р1к-�� /квартальні/.• 17�и.rаеГ �f. ·. 

11-01.. М =+ -z- :. 

327і Бюджет с1льсько1 Ради на 1970 рlк. 

328. Звіт про виконання �юджету с1льсько1
Вади аа 1970 р1к.

329: 3в1т виконкому Колод11всько1 с1льсько1 
Реди депутатів трудящих ае 1-ms

п1вр1ччя 19?0 року·. 

330.1 Книга доходів сlльсько1 Ради аа

19?0 р1К.' 
331. Книга видатків с1льсько1 Ради аа

1970 рік.•

332. Матеріали про роботу пост1йно1 с1льсько
господарсько1 ко:м1с11 /плани.протоколи, lO лютого

рішення/ е• 1970 р1кJ 12 грудня

333. Матеріали про роботу пост1йно1 планово- 14 сlчня
бюджетно1і ком1с11 /плани,протоколи,
доповідь/ аа 1970 р1к1-.�

334.w Матеріали про µ:,боту пост1йно1 соцf1льно- 25лютоrо 
культурно1 ком1с11 /плани t протоколи, 12rрудня 

3? 

4 

8 

32-t�

12 

акт/ еа 19?0 рік. 18 
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338� Матеріали про роботу пост1йНо1 ком1с11 
по торг1вл1 1 побутовому пбслуговуван- 20 сlчня 
ню /плани,протоколи,доповlдь/ аа 25вересня
1W0pbJ ro 

336·. Матеріали про роботу пост1йно1 ком1с11 25 лютого 
по благоустрою 1 шляховому будівництву 29вересня 14 
/плани,протоколи/ аа 19?0 рlк. 

33?.. Матеріали про !Х)боту пост1йно1 ком1с11 21 січня 
по соцааконност1 1 правопорядку /плани, 
протоколи/ аа 19?0 р1к. 24листопада 18 

3�8� Умови соц1ал1стичного амагання мlж 
Колод11вською 1 Магдал1вською сільськими 
Радами 1 акти перевірки 1х виконання 
as 19?0 рік.- 25 

339� 

340. 

341. 

1 9 ? 1 рік· •. 

Протоколи сесій с1льсько1 Ради депу
татів трудящих аа 19?1 рік.· 

Протоколи аас1дань виконкому с1льсько1 
Ради депутатів трудящих аа 19?1 ріа. 

Протоколи аагальних абор1в колгоспників 
роб1тник1в 1 службовців про висунення 
кандидатів у депутати до обласно1, 
районноі 1 с1льсько1 Ради депутатів тру
дящих аа 19?1 рік.;! 

342. Протокол окружно1 виборчо1 ком1с11 про 
реестрацlю кандидатів у депутати до
районно1 1 с1днсько1 Ради депутатів
трудящих вlд 20 травня 19?1 року·.

343. Протокол окружноl виборчо1 ком1с11
по виборах до Підволочи сько1 районно1
Ради депутетlв трудящих від 13 червня
1W1 року.-

24 береаня 
28 грудня

5 с1чн.я 
2? грудня

15 травня 
26 травня 

73 

98 

80 

72 

1 
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244. Протоколи rолос_уванн.я окружних вибор

чих комlс1й по виборах до Колод11всько1
с1льсько1 Ради депутатlв трудящих
від 13 uервня 1971 року�'

345., Протоколи голосування дільничних ви
борчих комісій по виборах до Колод11всько1 
с1льсько1 Ради депутат�в трудящих 
в1д 13 червня 1971 року. 

346� Протокол ааrальних абор1в селян с� 
Колод11вка 1 Панас1вка про виконання 
соц18л1стичних аобов"яаань сlльс ько1 
Ради,ваятих на честь ХХ1У -а"1еду 

·КПРС від 18 лютого 19?1 року�·

34?; Протоколи аагальних еоор1в громадян 
cr;i Пана с1вка аа 19?1 рtк:-.1

348'.� П" ятир1чний план роавитку народного 
господарства по сільській Радn НІ

1971-19?5 роки.: 

349. План аакупок с1льськоrоспоцарських
продуктів по Колод11вськ1й сlльсьх1й
Рад1 на 1971 рік.

25 лютого 
3листопада 

350.-І Нлани роботи с1льсько1 Ради Н8 19?1р1к. 
/ ква рталь н1/ • 

351. Бюджет с1льсько1 Ради на 19?1 рlк.;

352.· Звіт про викона�rня бюджету с1льсько1
Ради аа 19?1 рік. 

353.· Звіт про роооту виконкому с1льсько1
Ради депутзт·в трудящих аа 1971 рlк. 

354.· Книга доходів с1льсько1 РdдИ аа

1971 р1к. 

355'.· Книга вид&тк1в с1льсько1 Ради 01

1971 рlк.1

35 

35 

9 

13 

12 

2 

40 

10 

30 
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Мат&рlали про роботу пост1ЙНо1 с1льсько� · 24 береаня господарськоі ком1с11 /плени,прото-
коли/ еа 1971 рік., 24 грудня 18 

35?.• Матеріали про роботу пост�й'Но1 планово- 2 липня 

358.·

359.·

361: 

362. 

бюджетноl ком1с11 /плани,протоколи/ 15 вересня: 9 
0а 1971 рік.· 
Матеріали про роботу пост1ЙНо1 коміс1і 
по благоустрою 1 шляховому будівництву 
/плани,протоколи/ аа 1971 р1К'. 

Матеріали про роботу ПОСТ1Й1іо1 вои1с11
поJ торг1вл1 1 побутовому обслугову
ванню/пл&�ни,протоколи/ аа 1971 р1:к; 

22 січня 
25жовтня 

20 січня 
15 грудня 

Матеріали про роботу пост1йно1 ком1с11 19 січня 
по соцза:конност1 1 правопорядку /плани, 11вересня 

23 

21 

протоколи/ аа 1971 р1к" 13 

М.�тер1.ши про роботу пост1йно1 коц1аль-
но-культурно1 ком1с11 /плани,протоколи/ 20 січня

68 1971 рік; 28лИСТОП8ДІ 20 

Умов.� на соц1ал1стичнв амаг•ння між 
Колод11вською 1 Магдалlвською сільськими 
Радами 1 акти перевірки 1х виконання 
а� 19?1 рік·.� 30 

363� Алфавітна книга господарств с1льсько1 
Ради еа 1971-1973 роки. 27 

364.·

365 .• 

366.!

36?., 

368.1

369. 

370.-

Погосподарська книга с1льсько1 Ради
ае 1971-1973 роки. том.І; 

Теж то:м.'2•.1

Теж том.З'/ 
Теж том.·4 •1

Теж том.б'.' 
Теж том.6•.ч

Теж том.,? ./та останній/�· 

96 

96 

100 

96 
49 
96 

96 
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1 9 7 2 р1к·., 

371 ;,' Протоколи сесій сlльсько1 Ради депу- 20 травня 
татів трудящих аа 1972 рік. ЗОлистопад• 62

372.1 Протоколи аасlд&нь ви1tонкому с1льсько1 15 січня 
Ради депутатів трудящих аа 1972 рік.- 22грудня 

373.·· Протоколи :загальних абор1в громад .ян 28 лютого 
с.� Колод11вка 1 Панас1вка аа 19?2 рік. 22листопада 54

3?4. Плани роботи с1льсько1 Ради на

Іиj• м.,J.н. 19?2 р1к.: /квартальні/., 31-н. ,f. f,'f?. 

3?5�;- Пл;н аакупок сlльськогосподарських 
продуктів по Колод11вськ1й с1льськ1й 
Раді на 19?2 рік. 

3?6.1 Бюджет с1льсько1 Ради на 19'72 рlк. 

3?? і 3в1т про виконання бюджету с1льсько1 
Ради аа 19?2 рlк./квартальнl/. 

3?8. 3в1т про роботу виконкому с1льсько1 
Ради аа 1972 рlк. 

3?9. Книга доходів с1льсько1 Ради аа 
19?2 рік. 

380. Книга видатків с1льсько1 Ради аа
19?2 рік.·

381.· Иатерlали про роботу пост1ино1 с1льсько
господарсько1 ком1с11 /плани,протокоL . ./ 

26 лютого

аі 19'72 рік., 25грудн.я 

382.- Матеріали про роботу пост1йно1 планово-12 лютого 
бюджетно! ком1с11 /плани,протоколи/ 2?грудня 

5 

64 

17 

32 

19 

аа 19?2 рік•. 19 

383.1 Матеріали про роботу пост1йно1 аоцlально-15 с1чн.я 
культурно1 комlс11 /плени,протоколи/ аа 21листопад1 20

19?2р1к, 

-
.... __ .. ..-.-.. �� - -

. -· •.Q. :� - .'І'.�· . ., 
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384.' Матеріали про роботу постійноі ком1сt1 
по соцааконностl 1 правопорядку /плани. 20 січня 
протоколи/ ва 1972 рlк; 24листопаца 16 

385f Матеріали про роботу пост1ино1 комlс11 17 січня 
по торгlвл1 1 громадсько)Q' харчуваюrо 29вересня 19 
/плани.протоколи/ аа 1972 р1к·: 

386·.• Матеріали про роботу постійно1 коміс11 27 січня 
по благоустрою 1 mл' 1ховоиу будівництву 21листоп•д• 16 
/плани,протоколи/ еа 1982 рік.1

387.' Умова на соц1ал1стичне амагання мlж 
Магдал1вською та Колодіівською сільськими 

Рада ми депутатів трудящих на 1972 рік. 

і 9 7 3 рlк. 

388 .• � Протокол одинадця то1 сес11 иільсько1 
Ради депутатів '1'.lDУдящих від 15 січня 
1973 року--.· 

389� Протоколи аас1дань виконкому с1льськоі 
Ради депутатlв трудящих аа 19?3 р1к·. 

390�- Протоколи аагальних аборlв громадян 
с.Колодіlвка про висунення кандидатів 
у депутати до Підволочисько1 районно1 
1 сlльськоі Ради депутатів трудящих а• 
1973 рlк.-

391.• Протоколи окружноі виборчоі комlс11 
про реестрац1ю кандидатів удапутати

до Колод11всько1 111льсько1 Ради депута�

тів трудящих та ааяви депутатів про 
егоду б�латуватись від 23 травня 
1973 року. 

8 січня 
4 серпня 

1? травня 
1? червня 

8 

18 

//:_ ·11сс-т;,,,,, .. � ......... 
55 

71 

66 
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392., Протоколи голосування дlльнИtnіИХ 
виборчих ком1с1й по виборах до 
Колод11всько1 сlльськоl Ради депут•
т1в трудящих від 1? червня 19?d року. 

39'а. Протокол голосування окружних виборчих 
ком1сlй по виборах до Колод11всько1 
с1льсько1 Ради депутатlв трудящих 
в1д 1? червня 19?3 року. 

394·. Протоколи аагальних аборlв громадян 
с.Панасlвкд аа �9?3 рlк� 

395.· Протоколи аагальних аборlв селян
про роботу депутатів с1льсько1 
Р.�ди аа 19?3 р1к.· 

396.· Плани роботи и1льсько1 Ради на
19?3 рік.· 

3g]. Бюджет с1льсько1 Ради на 19?3 рік; 

20 лютого 
25 Тр'1ВНЯ

8 грудня
28 грудн я 

398.· 3в1т про виконання бюджету с1льсько1
Р�ди аа 19?3 р1к. /квартальний/..� 

399. Книга доходів с1льсько1 Ради ае

19?3 рік.

400� Книга ви;ц2тк1в с1льсько1 Ради аа

19?3 рlк. 

401. 10 береаня 

З3 

33 

7 

58 

бІА,9-мm::.п 
33 -І/. �;l. .J 1,· --:..r : 

6? 

16 

Stf али-И1-
8 J., "t),t.J17, ,,,_ 

�'ff�-;;;:45�. p,i.<!•T;-Pr.

Матеріали про роботу пост1йно1 
с1льськогосподарсько1 ком1с11 
/список,рлани,протоколи/ ёЗQ 19'73р1к.1 

,і,І.' ')'1GC1';1?-1r-rм� .;,
10 грудн.я (І 

402� Матеріали про роботу пост1йно1 
планово-бюджетно1 ком1u11 /список, 
чмани,протоколи/ а& 19?3 р1к� 

11 січня 
5 жовтня 

6 

403. Матерl&ли про роботу пост1йно1 ком1с11 30листопада

поі торг1вл1 1 побутовому обсцуговуван- 19'72р. ,, ... ,,.е,? Jhf 

нв /плани,протоколи,список/ аа 19'73р1х. 20листоп■да 27 
' 

1973р. 
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404.� Матеріали про роботу пост1йноі ко�
м1с11 по соцеаконностl і правопо
рядку /список,плани,протоколи/ аа 
19?3 рlк.1

Мат$р1али про роботу пост1йно1 ко
м1с11 по шляховому будівництву та 
бл8гоустрою /плони,протоколи, 
список/· аа 19?3 рік. 
Матеріали про роботу пост1ИНо1 
соц1ально-культурно1 комlс11 /плани, 
протоколи, список/ аа 19?3 рік... 

24с1чня 
18 жовтня 

? береаня 
2?листопа.ца 

20 лютого 
10 грудня 

1/(1 "h c;(,ry,,.,..,:;·,:,1 � 

407� Акти рев1а11 j1нансово-господаr::сько1 
д1яльностl с1льсько1 Ради аа період 
а 10 березня 19?2 року по 21 вересня

1973 року•' 28 вересня 

ГОЛОВА ЕК: 

ЧЛЕНИ ЕК: 

19?3р·.· 17 

В даний роад1л опису внесено: 40? / чотириста 
сім / справ.. е Jl 1 по �07.
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