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справ постійного зберігання
за 1916- 1918 роки
№
з\п

Заголовок справи

Крайні дати

1
1

2
Справа щодо розслідування
прохань населення про
відшкодування збитків, що
спричиненні військовими і
про забезпечення військових
частин дровами

з

2

24 січня 1916 р.
8 листопада
1913 р.

При
мітка

Кіль
кість
аркvшів

5

4
38

І

Відомості на видачу грошово 11 травня 1916 р.
го забезпечення міліціонерам 1 лютого 1918 р.
і розписки в отриманні
грошей, список міліціонерів, І
які отримали обмундировання
за св1и рахунок

98

І

Протоколи засідань комісії по 12 травня 1916 р.
4 грудня 1917 р.
встановленню ц1н на
продукти і предмети першої
необхідності. Прохання
жителів повіту про
відшкодування збитків, що
спричиненні реквізиціями.
Листування з питань
фінансового забезпечення
міліціонерів і чиновників
управління
-

65

;,

• V

з

І
ІІ

1
4

з

2
Справа про розслідування
скарги Тимкевич Павліни
щодо стягнення з лікаря
Воновського коштів на
виховання дитини

12 січня 1917 р.
25 грудня 1917 р.

8

Листування з Тернопільським 7 квітня 1917 р.
губернським комісаром щодо 2 грудня 1917 р.
фінансування військових
залізничних перевозок і
виплати платні військовим
мшщюнерам

зо

6

Листування з сільськими
товариствами с. Турівка і
Вікно щодо перевиборів
войтів та їх затвердження.
Матеріали дізнань про
незаконний продаж борошна
ташше

22

8

9

14 квітня 1917 р.
жовтень 1917 р.

ІІ
ІІ

Звіти та вимогові відомості 19 квітня 1917 р.
.
.
27 грудня 1917 р.
управшння ком1сара на
виплату платні особовому
складу, військовій міліції,
поліцейській варті
підводчикам, вільнонайманим
робітникам

218

Прохання жителів повіту про 27 квітня 1917 р.
7 листопада
відшкодування збитків, що
1917 р.
спричиненні військовими
частинами, розшук
. викраденого майна і
постанови про накладання
адміністративних стягнень

67

Прохання жителів м.Скалата 21 травня 1917 р.
29 червня 1917 р.
про перевід їхніх родичів
військовополонених на місця
постійного проживання

39
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11

1
10

11

2
Справа про звинувачення
Ясиновської Євдокії у
вбивстві дитини
Циркуляри Тернопільського
губернського комісара

.

.

ПОВІТОВИМ ком1сарам

12

Листування комісара
управління з губернським
комісаром Галичини і
Буковини щодо організації
продовольчої допомоги
повітам та фінансування їх

з

4
28

14 червня 1917 р.
,І

26 серпня
1917 р.
16 січня 1918 р.

ІІ

11 листопада
1917 р.
16 січня 1918 р.

Опис

13

В даний опис внесено 1З ( тринадцять ) одиниць зберігання
Перекладала зав.відділом В.Котляр
Комп'ютерний набір С.Найчук
22.06.2006 р.
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