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1

І

з
ЗАТВЕРДЖУЮ

авчин

Фонд№ 255
Опис № І
справ поrтійного зберігання
за І 936-1939 рр.
№
з\
п

Заголовок справи
(тому, частини)

Крайні дати
документів справи
(тому, частини)

К-сть
аркушів у
справі
(томі,
частині)

При
міт
ки

І

3
Загально-організаційний
відділ

4

5

6

6 лютого 1936 р.
29 грудня 1936 р.

32

1

1936 рі1,
Розпорядження Скалатського
ПОВІТОВОГО староства з
організаційних питань

2

Розпорядження Скалатського
повпового староства про
порядок видач� р1зних
посвщчень, листування з
установами з цього питання

7 березня 1936 р.
17 травня І 937 р.

16

з

Розпорядження Скалатського
ПОВІТОВОГО староства ЩОДО
встановлення монопольної
торгівлі у повіті

11 січня 1936 р.
2 січня 1937 р.

48

__J

1
4

5

2
Розпорядження Скалатського
повітового староства про
реєстрацію гужового
транспорту та велосипедш, про
ветеринарне перевіряння коней
. . .
.
у ПОВІТl, ВlДОМОСТІ та
листування з цього питання
1938 рік
Протоколи зборів солтисів
rміни Остап'є за 1938 р.

3
11 січня 1935 р.
1 О жовтня 1936 р.

4
84
'
ІІ

4 січня 1938 р.
28 грудня 1938 р.

43

7 січня 1936 р.
2 січня 1937 р.

87

31 грудня 1930 р.
5 січня 1938 р.

75

1938 рік
Листування з Скалатським
повітовим староством про
санітарний стан rміни

8 березня 1938 р.
29 серпня 1938 р.

38

1939 рік
Листування з повітовими
органами самоуправління з
господарських питань за 1939 р.

16 січня 1939 р.
9 вересня 1939 р.

82

Господарський відділ
б

1936 рік
Розпорядження Скалатського
пов�тового староства та
відомості rмінної управи
с. Остап' є про встановлення
пост�иного ветеринарного
контролю за домашюми
тваринами на території rміни
•v

7

8

9

1937 рік
Розпорядження Скалатського
повітового староства про
встановлення постійного
ветеринарного контролю за
домашюми тваринами;
.
.
вщомост1 та листування з цього
питання

5

..
1
10

.\

.

2
Щоденні та тижневі відомості
rмінної управи про кількість
людей та підвод зайнятих на
будівництві дороги

3
9 січня 1939 р.
липень 1939 р.

4
209

20 січня 1936 р.
14 жовтня 1936 р.

26

Адміністративний відділ
І1

1936 рік
Листування з Кураторією
Львівського шкільного округу
про будівництво початкової
школи у с. Остап' є

12

Заяви окремих осіб та рішення
rмінної управи про надання
дозволів на будівництво
житлових будинків та
господарських будівель. Том 1

1936 р.

136

13

Те саме, том 2

1936 р.

166

14

Те саме, том 3

1936 р.

121

15

Те саме, том 4

1936 р.

140

16

Те саме, том 5

1936 р.

165

17

Те саме, том 6 і останній

1936 р.

135

16 січня 1937 р.
19 червня 1938 р.

31

1937 р.

114

18

19

1937 рік
Розпорядження Скалатського
повітового комітету та Ліги
протиповітряної та
протихімічної оборони про
організацію інструктивного
сем1нару, листування з цього
питання та збір коштів у фонд
Ліги оборони
Заяви окремих осіб та рішення
rмінної управи про надання
дозволів на будівництво
житлових будинків та
господарських будівель. Том 1

5

6

Заяви окремих осіб та рішення
rмінної управи про надання
дозволів на будівництво
житлових будинків та
господарських будівель. Том 2

з

1937 р.

4
89

21

Те саме, том 3

1937 р.

118

22

Те саме, том 4 і останній

1937 р.

134

23

Листування з Тернопільським
.
.
.
управшнням м1р про перев1рку
гир та ваг

19 жовтня 1937 р.
3 грудня 1937 р.

4

24

Листування з Скалатським
пов1товим староством з
адм1юстративних питань

l б березня 1937 р.
14 вересня 1938 р.

12

25

Листування з Скалатським
повітовим староством з питань
проведення лотереї

5 квітня 1937 р.
6 липня 1937 р.

7

26

Листування з Скалатським
пов1товим староством про
·� вщвщування
екскурс1ине
території rміни Остап' є

13 листопада 193 7 р.
14 жовтня 1938 р.

7

26 січня 1938 р.
4 травня 1938 р.

5

23 вересня 1938 р.
22 жовтня 1938 р.

5

1
20

27

28

2

1938 рі1,
Розпорядження Міністерства
внутр1шюх справ та
Скалатського повітового
староства про розм1ри
оподаткування
Розпорядження Скалатського
повітового староства про
підготовку виборів до Сейму і
Сенату та забезпечення безпеки
на час виборів

5

,

.

7

2
29 Розпорядження Скалатськоrо
пов1товоrо староства про
проведення реєстрації чоловіків
1918, 1920, 1921 років
.
.
народження та вщомост1
rмінної управи з цього питання

з

4
7

29 червня 1938 р.
5 грудня 1938 р.

зо

Розпорядження Скалатськоrо
пов1товоrо староства про
мобілізацію сільськоrоспо
дар�ьких працівників на сезонні
роботи у Литву та їх список

І !липня 1938 р.
І серпня І 938 р.

15

31

Інформація Скалатського
повпового староства про
вщзначення дня вшанування
пам'яті Ю.Пілсудського
12 травня 1938 р.

8 травня І 938 р.

2

32

Відомості rмінних управ на
осіб, які володіють засобами
пересування для військових

1938 р.

22

.

.

5

.

ПІДрОЗДІЛІВ

33

Відомості повітової призовної
команди на осіб, які підлягають
проходженню військової
перешдrотовки

І 938 р.

2

34

Анкетні та інші відомості
rмінної управи про виділення
допомоги сім' ям резервістів,
які проходять військову
перешдrотовку

1938 р.

67

35

Копії витягів з метричних книг
на окремих осіб

23 листопада 1938 р.
24 березня 1939 р.

56

36

)Курнал реєстрації осіб, які
прибули на територію повіту

1938 р.

22

І

8

з

4
8

Списки промислових
шдприємств розташованих на
території rміни Остап' є

1 О червня 1938 р.
15 грудня 1938 р.

23

39

Заяви окремих осіб та рішення
rмінної управи про надання
дозволів на будівництво
житлових будинків та
господарських будівель

1938 р.

109

40

Листування з Скалатським
повповим староством про
проведення виборів солтисів та
їх заступників

1 О лютого 1938 р.
12 грудня 1938 р.

31

41

Листування з Тернопільським
.
.
шюльним 1нспекторатом про
штрафування батьків за не
відвідування школи їх дітьми

16 квітня 1938 р.
16 листопада 1938 р.

12

42

Листування з повітовим
.
.
.
в1дд�лом самоуправшння в

27 червня 1938 р.
5 грудня 1938 р.

6

24 серпня 1939 р.
23 вересня 1939 р.

23

1
37

2
Квартальні статистичні
відомості rмінної управи про
накладення адм1юстративних
стягнень на окремих осіб та
листування з Скалатським
повповим староством з цього
питання

38

21 травня 1938 р.
1 О жовтня 1938 р.

Скалаті про затвердження
проектів будівництва
громадських споруд

43

1939 рік
Розпорядження Скалатського
повітового староства про
призов офіцерського та
рядового складу на
п�репідrотовку та відомості
rмінної управи з цього питання
,І

5

..

1
44

2
Облікові картки rмінної управи
на призовників 1902, 1908 років
народження

3
2 вересня І 939 р.

4
6

45

Відомості Скалатського
повпового староства про
розміри сум, виплачених сім· ям
. .
.
резерв1стш, яю проходять
військову перепідготовку

25 січня І 939 р.
25 березня 1939 р.

62

46

Списки виборців по виборах
громадських радних та їх
замісників у rміні Остап· є

1939 р.

49

І 938 р.

126

Відділ обліку населення

47

1938 рін:
Заяви окремих осіб та рішення
rмінної управи про надання їм
.
.
свІДоцтв, що засвІДчують
rмінну приналежність
Подат1<:овий відділ

48

Розпорядження Міністерства
комунікації про звільнення
мешканцш ВІД податку за
.
.
вив1ски туристичних притулюв
та відомості rмінної управи з
цього питання

29 грудня 1936 р.
7 серпня 1937 р.

19

49

Відомості rмінної управи про
збір земельного і дорожного
.
.
податку з платниюв податюв та
листування з Скалатським
повітовим староством з цього
питання

1 О березня 1936 р.
18 січня 1938 р.

65

3 січня 1938 р.
12 грудня 1938 р.

113

50

1937 рік
Листування з Скалатським
повітовим староством та
фінансовим управлінням з
питання слати податків
мешканцями rміни Остап· є

5

10

1

51

52

53

54

55

56
-

2
Фінансово-господарський
відділ

1937 рік
Проект бюджетного кошторису
rмінної управи в Остап'є на
будівництво шляхів та
листування з Скалатським
пов1товим староством з цього
питання
Листування з повітовими
органами самоуправшння з
фінансово-бюджетних питань за
1937 р.
1936 рік
Річний звіт rмінної управи про
доходи і видатки бюджетних
коштів за 1936-1937 рр.
Бюджет для адміністрації
rмінної управи на 1936-1937 рр.
1938 рін:
Листування з повітовими
органами самоуправлшня з
фінансово-бюджетних питань
за 1937 р.
1939 рік
Відомості громадських рад про
чисельність внесків з
самострахування окремих осіб

57

Опис

58

Опис

3

4

4 січня 1937 р.
31 березня 1938 р.

70

24 грудня І 936 р.
2 квітня 1938 р.

85

1936-1937 р.

29

1936-1937 рр.

33

1937-1938 рр.

69

1939 р.

3

5

До опису внесено 58 (п'ятдесят вісім) справи з № 1 по № 58, в тому числі
літерні №№--, пропущені №№-- , передані №№ --, не надходили справи №№: -

11

Переклад українською мовою, удосконалення, редагування та комп'ютерний
набір здійснила:
Начальник відділу

22.06.20 l5 р.
СХВАЛЕНО
Протокол ЕШ( держархіву
Тернопільської області
від "2�" че.�ня 2015 р. № 12
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Л.Б. Волоцюга

