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Затверджую

Фонд № 11
Опис№ 2
справ постійного зберігання
за 1915-1939 роки
№№

Загол овок справи (том у, частини)

з/п

1

2

К р ай н і дати док ум ен тів
справи (том у, частини)

Кіль
сть
арку
шів

3

4

Відділ: загальний
1929 рік
1

Д одаткова інструкція про
ведення діловодства у повітових
староствах Тернопільського
воєводства.

1929

28

р.

1930 рік
2

В казівки Тернопільського
воєводського управління про
доповнення номенклатури справ
та інструкції з ведення
діловодства у повітових
староствах.

3

Ц иркуляр М іністерства
внутріш ніх справ про нагляд за
розм елом муки та
виготовленням мучних виробів.

20 січня 1930 р.
11 лю того 1930 р.

1 квітня 1930
1930 р .

р.

8

8

П ри
м іт
ка

5

2

1

2

4

3

1931 рік
4

С татистичні відомості
повітового староства про
кількість населених пунктів у
повіті, їх національний склад та
чисельність у них самостійних
господарств.

1931

р.

3

1938 рік
5

Д онесення постерунку поліції у
с. В и ш нівчик про поруш ення
гром адського порядку
окрем им и особами.

травень 1938 р.
грудень 1938 р.

42

Відділ: Адміністративний
1924 рік
6

С татистичні відомості гмінної
управи с. Сільце про
чисельність населення, його
національний склад т а кількість
виборців і зем лі у громадах.

-

1924

р.

28

1932 рік
7

Ц иркуляри М іністерства
внутріш ніх справ та
Т ернопільського воєводського
управління з питання скарг
населення до В ищ ого
трибуналу, проведення
екзекуцій та з інш их
адм іністративних питань.

11 квітня 1932 р.
24 грудня 1932 р.

15

8

Заяви-протоколи окремих осіб
про надання їм дозволів на
будівництво ж итлових
будинків.

10 липня 1932 р.
15 травня 1934 р.

20

5

з
1

2

3

4

1933 рік
9

Р озпорядж ення М іністерства
внутріш ніх справ про правила
надання свідоцтв про
м атеріальне становищ е осіб, які
отрим али посилки з
Радянського Сою зу.

13 лю того 1933 р.
2 травня 1933 р.

4

10

П ротоколи виборчої ком ісії по
виборах у сільські управи
гм іни В иш нівчик, списки
радн и х т а їх заступників.

24 ж овтня 1934 р.
28 ж овтня 1934 р.

27

11

П ротоколи виборів та зборів
членів виборчої комісії,
відом ості про радних т а їх
заступників гміни Горож анка.

11 грудня 1934 р.
Березень 1935 р.

27

12

В иборчі протоколи та
донесення керівників виборчої
ком ісії про вибори солтисів і
підсолтисів гміни Білокриниця.

9 грудня 1934 р.
25 січня 1935 р.

18

13

В иборчі протоколи та звіти
постерунку поліції про хід
виборів солтисів і підсолтисів
гм іни В и ш н ів ч и к .

13 грудня 1934 р.
8 січня 1935 р.

21

14

П ротоколи проведення виборів
солтисів і під солтисів
гм іни Г олгоче.

13 грудня 1934 р.
18 лю того 1935 р.

17

15

П ротоколи проведення виборів
солтисів і підсолтисів гміни
Завалів та списки обраних.

12 грудня 1934 р.
ЗО грудня 1934 р.

25

16

В иборчі протоколи, відомості
постерунку поліції про хід
виборів та обраних солтисів і
підсолтисів гміни Литвинів.

27 листопада 1934 р.
ЗО грудня 1934

40

5

4

1

2

3

4

17

П ротоколи проведення виборів
солтисів і під солтисів
гміни Сільце.

13 грудня 1934 р.
16 грудня 1934 р.

11

18

В иборчі протоколи, звіти та
відом ості постерунку поліції
про хід виборів та обраних
солтисів і під солтисів
гм іни Семиківці.

6 грудня 1934 р.
28 грудня 1934 р.

35

19

П ротоколи проведення виборів
солтисів і під солтисів
гм іни Старе М істо.

13 грудня 1934 р.
31 грудня 1935 р.

6

20

В иборчі протоколи, протести
гм інних управ та окремих
ж ителів проти поруш ників
порядку виборів у гмінні ради
та листування з виборчими
ком ісіям и з цього питання.

2 січня 1934 р.
28 лю того 1935 р.

172

21

П ротести населення, виборчі
протоколи, донесення
постерунків поліції та
листування з Тернопільським
воєводським управлінням про
проведення виборів до повітової
ради у П ідгайцях.

13 грудня 1934 р.
3 червня 1935 р.

92

22

В ідом ості головної виборчої
ком ісії про результати виборів
до м іської ради м. П ідгайці.

27 травня 1934 р.

2

23

В ідом ості постерунку поліції
про обраних солтисів та
гром адські ради гміни П ідгайці.

15 грудня 1934 р.
31 грудня 1934 р.

6

24

В ідом ості постерунків поліції
про хід виборів та обраних
солтисів та громадські ради
гм іни Золотники.

14 грудня 1934 р.
31 грудня 1934 р.

13

5

5

1

2

3

4

25

В ідом ості гм інної виборчої
ком ісії та постерунку поліції
про хід виборів солтисів та
гром адських рад гміни
Н овосілка.

2 січня 1934 р.
31 грудня 1934 р.

31

26

С писки виборців по виборах до
гм ін н ої ради с. Багатківці

27

С писки виборців по виборах
радн и х с. Г айворонка за 1934 р.
і протоколи виборчої комісії.

22 вересня 1934 р.
29 ж овтня 1934 р.

67

28

С писки виборців по виборах
радних с. Зарваниця за 1934 р.

ЗО вересня 1934 р.

37

29

С писки виборців по виборах до
гм ін ної ради с. Іш ків, списки
кандидатів н а радних, їх
зам ісників та заяви про згоду
балатуватися.

23 ж овтня 1934 р.
25 ж овтня 1934 р.

111

ЗО

С писки виборців по виборах до
гм ін ної ради с. Росоховач за
1934 р. і кандидатів на радних.

25 ж овтня 1934 р.

12

31

С писки виборців по виборах до
сільської управи с. Соснів.

3 ж овтня 1934 р.

64

32

С татистичні відомості гмінної
управи с. В иш нівчик про
чисельність населення, його
національний склад, кількість
виборців та землі в громадах.

1934

1934
С

33

С татистичні відомості гм інної
управи с. Золотники про
чисельність населення, його
національний склад, кількість
виборців та зем лі в громадах.

32

р.
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43

5

6

1

2

3

4

34

С татистичні відомості гмінної
управи с. Н овосілка про
чисельність населення, його
національний склад, кількість
виборців та зем лі в громадах.

1934 р.

18

35

С татистичні відомості гмінної
управи с. С емиківці про
чисельність населення, його
національний склад, кількість
виборців та зем лі в громадах.

1 ж овтня 1934 р.
12 ж овтня 1934 р.

43

36

С татистичні відомості гмінної
управи с. Старе М істо про
чисельність населення, його
національний склад, кількість
виборців та землі в громадах.

1934 р.

17

1935 рік
37

Розпорядж ення
Т ернопільського воєводського
управління про звільнення
органів поліції від обов’язків,
які не входять у їх функції.

ЗО березня 1935 р.
1935 р.

3

38

В иборчі протоколи, протести
гм інних управ на окремих
поруш ників порядку виборів та
листування з виборчими
ком ісіям и з цього питання.

1 березня 1935 р.
25 грудня 1935р.

121

39

П роект приєднання
Г орож анської гміни
П ідгаєцького повіту до
С таніславського воєводства,
(є карта повіту)

грудень 1935 р.

5

40

В ідом ості повітового староства
про свящ енників, кількість
вірую чих та землі у рим о - та
греко-католицьких парафій у
П ідгаєцьком у повіті.

24 червня 1935 р.
14 листопада 1935 р.

90

5

7

1

2

3

4

41

Заяви окрем их осіб та ріш ення
повітового староства про зміну
віросповідання.

14 травня 1935 р.
27 березня 1936 р.

198

42

Л истування з гмінними
управам и, списки та відомості
останніх про осіб, які
займ аю ться приватним
ремеслом.

13 ж овтня 1935 р.
24 лю того 1938 р.

115

43

Д окум енти про встановлення
гром адянства К алаш А нни.

22 лю того 1935 р.
25 квітня 1938 р.

15

1936 рік
44

В иборчі протоколи, листування
з гм інним и управами про
вибори солтисів та війтів у
гм ін ах і ріш ення повітового
староства про їх затвердж ення.

23 березня 1936 р.
25 грудня 1937 р.

73

45

П ротоколи і листування з
Т ернопільським воєводським
управлінням про встановлення
м ісцеперебування Ш терн
Владислава.

27 липня 1936 р.
7 квітня 1938 р.

29

46

П роект бю дж етного кош торису
товариства «Ремісники цеху» у
П ідгайцях на 1936-1937 рр. та
протокол про його
затвердж ення.

1936-1937 рр.

5

47

Б ю дж етний кош торис
єврейської релігійної гміни
в с. Золотники н а 1936 р.

1936 р.

37

48

Д онесення постерунку поліції,
листування з Т ернопільським
воєводським управлінням та
м іською управою про незаконну
організацію приватних
гім назичних курсів у П ідгайцях.

18 травня 1936 р.
20 вересня 1937 р.

14

5

8

1

2

3

4

49

Л истування з гмінною управою
у с. Л итвинів про звільнення
війта Розум ак А нтона за
власним бажанням.

28 листопада1936 р.
29 листопаді 1937 р.

16

50

Л истування з Тернопільською
рем існичою палатою та
товариствам и рем існичих цехів
у П ідгайцях про затвердж ення
статутів цих товариств.

28 липня 1936 р.
7 березня 1938 р.

69

51

Заяви окрем их осіб та ріш ення
повітового староства про
надання їм патентів на право
ведення торгівлі та приватного
рем есла /н а букви А-3/.

грудень 1936 р.
грудень 1937 р.

129

52

Те саме /н а букви К-П/.

грудень 1936 р.
грудень 1937 р.

205

53

Те саме /н а букви Р-ИІ/.

грудень 1936 р.
грудень 1937 р.

166

54

Заяви окрем их осіб та ріш ення
повітового староства про зміну
їх віросповідання.

4 квітня 1936 р.
31 грудня 1936 р.

162

~

1937 рік
55

Ц иркуляри повітового староства
з питання найменування
м іських гмін н а території
П ольщ і.

ЗО липня 1937 р.
1937 р.

2

56

Ц иркуляри і розпорядж ення
Т ернопільського воєводського
управління і повітового
староства про правила
створення проектів на
будівельні роботи.

28 вересня 1937 р.
20 ж овтня 1937 р.

3

57

Ц иркуляр повітового староства
про правила проведення
екзекуції в гмінах.

2 грудня 1937 р.
1937 р.

2

5

9

1

2

3

4

58

Л истування з гмінними
управам и про проведення
перевиборів війтів та солтисів у
гм інах П ідгаєцького повіту,
ріш ення повітового староства та
відділу сам оуправління з цього
питання.

січень 1937 р.
січень 1938 р.

92

59

Л истування з гмінними упра
вам и про надання відомостей
про рим о - т а греко-католицькі
п араф ії та ці відомості.

4 лю того 1937 р.
28 квітня 1937 р.

42

60

С п рава про розслідування
анонім ного листа на солтиса
с. М адзелівка Ф ірмана
К остянтина про зловж ивання
ним и служ бовим и обов’язками.

12 січня 1937 р.
13 вересня 1937 р.

19

1938 рік
61

П ротоколи повітового староста
щ одо встановлення дат
народж ення окремих осіб.

26 лю того 1938 р.
1 квітня 1938 р.

7

62

Л истування з Т ернопільським
воєводським управлінням і
постерункам и поліції з питання
зм іни прізвищ а окремими
особами.

10 вересня 1933 р.
1 липня 1939 р.

12

63

С татистичні відомості гмінної
управи с. Золотники про
кількість населення із
зазначенням національності та
м айнового стану (є список
ж ителів гром ади Сокільники)

19 травня 1938 р.
6 липня 1938 р.

9

64

С писки кандидатів н а радних та
їх заступників гм інної управи
с. В и ш нівчик і заяви на їх згоду
подати кандидатуру та інш і
м атеріали по виборах у сільські
управи.

1 лю того 1938 р.
14 квітня 1939 р.

48

5

10

1

2

3

4

65

С писки виборців по виборах до
гм ін ної ради сіл Гниловоди,
Гайворонка, Котузів,
В иш нівчик, В иш еньки гміни
В и ш нівчик П ідгаєцького повіту.

1938 р.

14

66

С писки селянських господарств
по селах П ідгаєцького повіту з
зазначенням кількості членів
сім ’ї та кількості м оргів поля.

10 квітня 1938 р.
10 травня 1938 р.

70

1939 рік
67

Ц иркуляр Г оловного управління
«С ою зу підоф іцерів резерву» 3
організаційних питань.

1 лю того 1939 р.
1939 р.

2

68

Розпорядж ення
Т ернопільського воєводського
управління про порядок
вербування сезонних
сільськогосподарських робочих
до Л атвії та місячні звіти
повітового староства про
кількість тих, щ о виїхали.

січень 1939 р.
4 вересня 1939 р.

18

69

П ротоколи виборчої ком ісії по
виборах гмінних радних
с. В иш нівчик за 1939 р.

7 травня 1939 р.
16 червня 1939 р.

21

70

К артки кандидатів на радних та
їх заступників П ідгаєцької
м іської управи.

березень 1939 р.

39

71

Заява у відповідь старости на
скаргу про поруш ення
інструкції на виборах до
гм ін ної управи с. Золотники.

ЗО травня 1939 р.

2

72

С писки гмін П ідгаєцького
повіту із зазначенням пош тових
управлінь залізничних станцій,
м іських судів та постерунків
поліції.

1939 р.

1

5

11

1

2

3

4

73

С писки селянських господарств
с. В олиця гміни Голгоче,
борж ників по сплаті за
вим ірю вання на зем ельних
ділянках.

16 травня 1939 р.

41

25 лю того 1929 р.
10 квітня 1935 р.

25

Відділ: Адміністративнодисциплінарний
1929 рік
74

Інструкція повітового староства
про правила ведення
адм іністративно-дисциплінарної
практики в гмінних управах.

1932 рік
75

Ц иркуляри М іністерства
внутріш ніх справ про правила
збору ш траф ів з населення.

15 червня 1932 р.
12 листопада 1934 р.

10

76

Розпорядж ення та вказівки
повітового староства про
правила збору ш траф ів з
населення.

3 серпня 1932 р.
1932 р.

8

77

П ротоколи з ’їзду керівників
адміністративнодисциплінарних відділів, які
відбулися у воєводському
управлінні
23-24 листопада 1932 р.

23 листопада 1932 р.
24 листопада 1932 р.

21

3 листопада 1933 р.
20 червня 1934 р.

23

1933 рік
78

Р озпорядж ення та вказівки
М ін істерства внутріш ніх справ
та Тернопільського
воєводського управління у
боротьбі з нелегальним
використанням радіоприймачів.

5

12

1

2

3

4

1934 рік
79

Розпорядж ення
М ін істерства внутріш ніх справ
та Тернопільського
воєводського управління щ одо
конф іскації незаконно
вирубаного лісу.

20 червня 1934 р.
28 липня 1936 р.

6

80

Р еф ерат начальника
адміністративнодисциплінарного відділу
А. С калковського на тему:
«А бтіп ізЦ асц п е рга\уо
кагапіа ».

12 січня 1934 р.
27 січня 1934 р.

13

1935 рік
81

П останови В ерховного суду про
правила роботи служ бовців
адм іністративнодисциплінарного відділу
повітового староства.

1935

р.

40

1936 рік
82

Розпорядж ення М іністерства
внутріш ніх справ і
Т ернопільського воєводського
управління та порядок
виконання адміністративнодисциплінарних справ у
староствах.

31 березня 1936 р.
14 квітня 1936 р.

7

1937 рік
83

Р іш ення повітового староства і
листування з гмінними
управам и т а інш ими установами
про покарання у
адм іністративном у порядку
окрем их осіб за дрібні злочини
/н а букви А і Б/.

1937

р.

195

84

Те саме, /н а букву В/.

1937

р.

116

85

Те саме, /н а букву Г/.

1937

р.

44

5

13

1

2

3

4

86

Р іш ен ня повітового староства і
листування з гмінними
управам и та інш ими установами
про покарання у адміністра
тивном у порядку окрем их осіб
за дрібні злочини /н а букву Д/.

1937 р.

106

87

Те саме /н а букви 3 та І/

1937 р.

111

88

Те саме, /н а букву К/.

1937 р.

394

89

Те саме, /н а букву Л/.

1937 р.

130

90

Те саме, /н а букву М /.

1937 р.

116

91

Те саме, /н а букви Н та 0 /.

1937 р.

83

92

Те саме, /н а букву П/.

1937 р.

229

93

Те саме, /н а букву Р/.

1937 р.

78

94

Те саме, /н а букву С/.

1937 р.

314

95

Те саме, /н а букви Т, Ф, X/.

1937 р.

160

96

Те саме, /н а букви Ц, Ч, Ш , Щ ,
Ю ,Я /.

1937 р.

218

1938 рік
97

Р іш ення повітового староства і
листування з гмінними
управам и та інш ими установами
про покарання у
адм іністративном у порядку
окрем их осіб за дрібні злочини
/н а букви А, В/.

26 липня 1938 р.
1 липня 1939 р.

218

98

Те саме, /н а букву В/.

28 січня 1938 р.
9 лю того 1939 р.

87

99

Те саме, /н а букву Г/.

5 січня 1938 р.
7 вересня 1938 р.

263

5

14

1

2

3

4

100

Р іш ення повітового староства і
листування з гмінними
управам и та інш ими установами
про покарання у
адм іністративном у порядку
окрем их осіб за дрібні злочини
/н а букву Д /.

17 лю того 1938 р.
5 травня 1939 р.

126

101

Те саме, /н а букви Є, Ж , 3 , 1 /.

17 лю того 1938 р.
20 січня 1939 р.

97

102

Те саме, /н а букву К/.

4 січня 1938 р.
7 червня 1939 р.

327

103

Те саме, /н а букву Л /.

8 березня 1938 р.
24 липня 1939 р.

144

104

Те саме, /н а букву М /.

15 березня 1938 р.
30 березня 1939 р.

133

105

Те саме, /н а букву Н ,0 , Р, П/.

I березня 1938 р.
I I ж овтня 1938 р.

139

106

Те саме, /н а букву Р/.

28 березня 1928 р.
21 липня 1939 р.

60

107

Т е саме, /н а букву С/.

11 травня 1938 р.
9 липня 1939 р.

171

108

Те саме, /н а букви Т, Ф, X /.

10 квітня 1938 р.
1 липня 1939 р.

169

109

Те саме, /н а букву Ц , Ч,
Ш, Ю ,Я /.

11 травня 1938 р.
10 лю того 1939 р.

134

4 грудня 1932 р.
27 грудня 1932 р.

10

Відділ: Організаційний
1932 рік
110

Ц иркуляр повітового староства
про контроль за діяльністю
гм ін ної управи, перелік справ та
докум ентів, необхідних для
керівництва управою .

5

15

1

2

111

Ц иркуляр Т ернопільського воє
водського управління про прави
ла складання планів роботи
староства н а 1932-1933 рр.

3
1932

4
р.

13

1933 рік
112

Ц иркуляр і розпорядж ення
Ц ентрального та воєводського
ком ітетів національної позики
та листування з гмінними
управам и та фінансовими
органам и про підготовку та
проведення підписки на цю
позику. Том 1.

21 лю того 1933 р.
11 ж овтня 1933 р.

127

113

Те саме, том 2.

12 ж овтня 1933 р.
28 грудня 1933 р.

144

2 січня 1934 р.
ЗО грудня 1934 р.

106

1934 рік
114

Ц иркуляри і розпорядж ення
Загальнопольського та
воєводського комітетів
національної позики, відомості
П ідгаєцького фінансового
управління та гмінних управ
про заборгованість ж ителів по
сплаті національної позики.

115

Ж урнал реєстрац ії підпсувачів
польської національної позики.

1934

р.

32

1935

р.

12

1935 рік
116

К оп ії м ісячних балансів витрат
продовольчого фонду за 1935 р.
по Борщ івськом у повіту.

1938 рік
117

Н агородні листи повітового
староства та відомості постерун
ків поліції про осіб, представле
них до нагородж ення хрестом
«Заслуги» та інш ими
нагородами

6 червня 1938 р.
1 ж овтня 1938 р.

57

5

16

1

2

3

4

Відділ: Військовий
1934 рік
118

О блікові картки на
військовозобов’язаних 19031907 років народж ення гміни
с. В івся П ідгаєцького повіту.
Копії.

1934-1935 рр.

65

119

О блікові картки на військово
зо б о в ’язаних 1908-1913 років
народж ення гміни с. Вівся
П ідгаєцького повіту. Копії.

1934 р.

87

120

О блікові картки на
вій ськовозобов’язаних 19031913 років народж ення гміни
с. Щ епанів П ідгаєцького
повіту. Копії.

1934 р.

82

1935 рік
121

Розпорядж ення воєводського
управління, план та відомості
повітового староства про
проведення додаткового
призову та листування з інш ими
староствам и з цього питання.

19 травня 1935 р.
28 липня 1936 р.

32

122

Ж урнал повітового староства
по обліку осіб призовного віку.

1935 р.

18

123

К н и га реєстрації
військовозобов’язаних
1915 року народж ення.

2 січня 1935 р.
15 січня 1935 р.

145

17 серпня 1936 р.
6 грудня 1937 р.

118

1936 рік
124

А нкетні т а інш і відомості
гм іних управ про виділення
м атеріальної допом оги сім ’ям
резервістів за період проходж ен
ня останнім и військової підго
товки та ріш ення повітового
староства з цього питання
/н а букви Д, Ж , 3 , 1/

5

17

1

2

3

4

125

А нкетні та інш і відомості гмін
них управ про виділення мате
ріальн ої допом оги сім ’ям резер
вістів за період проходж ення
останнім и військової підготовки
та ріш ення повітового староства
з цього питання /н а букву К /

16 ж овтня 1936 р.
6 березня 1938 р.

205

126

А нкетні та інш і відомості гмін
них управ про виділення м ате
ріальн ої допом оги сім ’ям резер
вістів за період проходж ення
останнім и військової підготовки
та ріш ення повітового староства
з цього питання /н а букви Л, М /

19 вересня 1936 р.
9 серпня 1939 р.

135

127

А нкетні та інш і відомості
гм інних управ про виділення
м атеріальної допом оги сім ’ям
резервістів за період прохо
дж ення останнім и військової
підготовки та ріш ення повіто
вого староства з цього питання
/н а букви Н ,0 , П /

21 серпня 1936 р.
2 березня 1938 р.

151

128

А нкетні та інш і відомості
гм інних управ про виділення
м атеріальної допом оги сім ’ям
резервістів за період прохо
дж ення останнім и військової
підготовки та ріш ення
повітового староства з цього
питання /н а букву С/

23 листопада 1936 р.
5 вересня 1939 р.

148

129

А нкетні та інш і відомості
гм інних управ про виділення
м атеріальної допом оги сім ’ям
резервістів за період прохо
дж ення останнім и військової
підготовки та ріш ення повіто
вого староства з цього питання

8 ж овтня 1936 р.
12 вересня 1939 р.

57

130

В ідом ості повітового староства
про військовозобов’язаних, які
отрим али закордонні паспорти.

19 серпня 1936 р.
листопад 1936 р.

6

5

18

1

2

3

4

131

А нкетні та інш і відомості гмін
них управ про виділення мате
ріальн ої допом оги сім ’ям резер
вістів за період проходж ення
останнім и військової підготовки
та ріш ення повітового староства
з цього питання /н а букви А, Б /

1 січня 1937 р.
15 серпня 1938 р.

128

132

А нкетні та інш і відомості гмін
них управ про виділення мате
ріальн ої допом оги сім ’ям резер
вістів за період проходж ення
останнім и військової підготовки
та ріш ення повітового староства
з цього питання /н а букви В, Г/

16 лю того 1937 р.
26 березня 1938 р.

120

133

А нкетні т а інш і відом ості гмін
них управ про виділення мате
ріальн ої допом оги сім ’ям резер
вістів за період проходж ення
останнім и військової підготовки
та ріш ення повітового староства
з цього питання /н а букву Р /

26 червня 1937 р.
3 березня 1938 р.

69

134

А нкетні та інш і відомості гмін
них управ про виділення мате
ріальн ої допом оги сім ’ям резер
вістів за період проходж ення
останнім и військової підготовки
та ріш ення повітового староства
з цього питання
/н а букви Т, Ф, X, Ц /

16 лю того 1937 р.
5 січня 1938 р.

86

135

А нкетні та інш і відомості гмін
них управ про виділення мате
ріальн ої допом оги сім ’ям резер
вістів за період проходж ення
останнім и військової підготовки
та р іш ення повітового староства
з цього питання
/ н а букви Ч , ПІ, Щ , Я /

16 вересня 1937 р.
28 березня 1938 р.

108

136

В ідом ості повітового староства
про військовозобов’язаних, які
отрим али закордонні паспорти.

20 лю того 1937 р.
24 листопада 1937 р.

5

5

19

1

2

3

4

1939 рік
137

В ідом ості та списки гмінних
управ про кількість резервістів,
призваних н а військову служ бу
та надання м атеріальної
допом оги їх м алоімущ им
сім ’ям.

25 травня 1939 р.
11 вересня 1939 р.

123

138

В ідом ості гм інних управ про
сім ’ї резервістів, призваних на
дійсну військову служ бу, які
потребую ть м атеріальної
допом оги т а списки мало
ім ущ их сімей.

11 вересня 1939 р.

33

139

О собисті підписи призовників,
які ознайом илися з правилами
призову.

28 квітня 1939 р.
11 травня 1939 р.

24

ЗО липня 1915 р.
9 березня 1920 р.

9

Відділ: Громадської опіки
1915 рік
140

О собова справа інваліда
К атц а Боруха.

1916 рік
141

О собова справа інваліда
В ой нляйґера Я куба

16 червня 1916 р.
25 березня 1925 р.

46

142

О собова справа інваліда
В енгловського Я на

28 травня 1916 р.
14 лю того 1935 р.

57

1918 рік
143

Зведена відом ість отриманих та
виданих продуктів комітетами
по наданні допом оги біж енцям
та безробітним за липеньвересень 1918 р. та списки тих,
хто отримав допомогу

19 ж овтня 1918 р.
5 березня 1925 р.

61

144

О собова справа інваліда
Залуцького Василя

11 листопада 1918 р.
5 липня 1937 р.

28

5

20

1

2

3

4

145

О собова справа інваліда
Г ладкого М аксим а

ЗО червня 1918 р.
19 березня 1920 р.

7

146

О собова справа інваліда
С иваника Ф іліпа

29 січня 1918 р.
23 лю того 1933 р.

12

25 березня 1920 р.
16 червня 1938 р.

83

9 вересня 1926 р.
21 грудня 1926 р.

5

1920 рік
147

О собова справа інваліда
Руж ницького В ойцеха

1926 рік
148

О собова справа інваліда
П ш еничняка Василя

1937 рік
149

Звіт про надання допомоги
дітям та молоді за грудень
1936 р.

1937 р.

1

150

С п исок військових інвалідів

1937 р.
19 грудня 1938 р.

9

1939 рік
151

Ріш ення гміни с. В иш нівчик та
відом ості н а виплату допомоги
с ім ’ї військовослуж бовця
Я н а Дорчака.

25 липня 1939 р.
23 серпня 1939 р.

9

152

О пис докум ентальних
м атеріалів ф онду П ідгаєцького
повітового староства

1915-1939 рр.

26

153

О пис докум ентальних
м атеріалів ф онду П ідгаєцького
повітового староства

1915-1939 рр.

68

До опису внесено 153 ( сто п ’ятдесят три) справи
з № 1 по № 153, у том у числі:
літерні № № ______________, пропущ ені № № ___

5

21

П ереклад українською мовою , удосконалення та ко м п ’ю терний набір
здійснила
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