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№ Назва справи Крайні дати Кількість Примітка
з/п аркушів
1 2 3 4 5

Відділ: мобілізації і військовий 
1929 рік.

1 Розпорядження Міністра 25 червня 4
внутрішніх справ про надання 1929 рік
відстрочок призивникам, які 25 червня
призвані в 1929 році. 1929 рік

2 Розпорядження Міністерства 29 жовтня 5
внутрішніх справ і програма 1930 рік
проведення сезонної лижної 29 жовтня
підготовки. 1930 рік

3 Таблиці Міністра військових 16 червня 12
справ про кількість 1930 рік
навчального інвентаря для 16 червня
організації військово— 
фізичної підготовки.

1930 рік

4 Картки обліку накладання 1928 — 25
військового податку на 
невійськовозобов’язаних 
Збаразького повіту.
Відділ : санітарний 1929 рік

1929 роки

5 Статут членів повітової “Каси 
хворих” Збаразького повіту.

1929 рік 17

6 Реєстраційні картки на осіб, 
котрі прийняли уколи від сказу. 
1930 рік.

1929 рік 6

7 Циркуляри і розпорядження 14 січня 23
Міністерства внутрішніх справ 1930 рік
та інструкція з питання 1 грудня
забезпечення лікувально 
—санітарним обслугову

1930 рік

ванням закладів і населення.



1 2 3 4 5
Відділ: ветеринарний 1928 рік

8 Циркуляри і розпорядження 
Міністерства внутрішніх справ і 
Тернопільського воєводсь 
кого управління з питання 
боротьби із захворюванням 
тварин.

10 грудня
1928 рік 
2 жовтня
1929 рік

11

9 Розпорядження 
Тернопільського воєводського 
управління про встановлення 
ветеринарного нагляду за 
торгівлею тваринами між 
Польщею і Чехословаччиною.

2 грудня 
1926 рік 
21 грудня 
1926 рік

6

10 Розпорядження Збаразького 
староства про встановлення 
контролю районним інспекто 
ром і плани оглядів коней.

9 серпня 
1928 рік 
19 грудня 
1930 рік

51

Відділ: бюджетно— 
господарський 1922 рік.

11 Розпорядження 
Тернопільського воєводського 
управління з питання надання 
відпусток службовцям установ і 
плани відпусток Збаразького 
староства.

13 квітня 
1922 рік 
6 червня 
1933 рік

55

12 Розпорядження Міністерства 
фінансів Тернопільського 
воєводського управління . 
Інструкція, місячні звіти 
повітового староства і 
листування з Тернопільським 
воєводським управлінням про 
розхід депозитних коштів.

1923 — 
1931 рік

142

13 Річні фінансові звіти гмінних 
управ Синяви і Стриївки 
Збаразького повіту за 
1926—1927 роки.

1927 рік 27



- — ч 3
14 Розпорядження Міністерства 

внутрішніх справ, Міністерства 
фінансів, статут, інструкція та 
листування з Тернопільським 
воєводським управлінням з 
питання організації повітових і 
шкільних ощадкас.

15 квітня
1927 рік 
19 грудня
1928 рік

121

15 Річні бюджети гмінних управ 
Збаразького повіту за 
1927—1928 роки.

1927 рік 24

16 Річні фінансові звіти гмінних 
управ Збаразького повіту за 
1928 рік.

1928 рік 10

17 Річні бюджети гмінних управ 
Збаразького повіту на 
1928—1929 роки.

1928 рік 41

18 Річні фінансові звіти гмінних 
управ Збаразького повіту за 
1928—1929 роки.

1929 рік 15

19 Розпорядження, циркуляри 
Міністерства фінансів і 
Тернопільського воєводського 
управління про стягання сплати 
і збереження цінних фінансових 
документів.

26 квітня 
1929 рік 
11 січня 
1934 рік

9

20 Річні бюджети гмінних управ 
Збаразького повіту на 1920- 
1930 роки.

1029 рік 24

21 Річні фінансові звіти гмінних 
управ Збаразького повіту за 
1929— 1930 роки.

1930 рік 11

22 Книга надходжень і витрат 
комунальних коштів 
Збаразького повітового 
староства.

1929 рік 84

23 Розпорядження, інструкція 
Міністерства фінансів щодо 
правил ведення обліку за 
поточними рахунками.

29 липня 
1929 рік

13



24 Бюджет річної управи 
с.Клебанівка Збаразького повіту 
на 1930 рік.

18 березня 
1930 рік

8

25 Бюджет річної управи 
с.Розношинці Збаразького 
повіту на 1930 рік.

ЗО серпня 
1931 рік

7

26 Бюджет річної гмінної управи 
с.Романове Село Збаразького 
повіту на 1930 рік.

20 лютого 
1930 рік

8

Відділ: громадянської та 
гмінної належності.

27 Списки гмінних управ на землі 
власників із зазначенням 
кількості землі.

1928 рік 28

28 Свідоцтва гмінних управ на 
окремих осіб, які 
підтверджують їх належність до 
гміни.Том 1.

1927—1928 р. 198

29 Те ж, том 2. 1927—1928 р. 200

ЗО Те ж , том 3. 1927—1928 р. 155

31 Те ж , том 4. 1927—1928 р. 104

32 Те ж, том 5. 1927—1928 р. 82

33 Те ж , том 6 і останній. 1927—1928 р. 32

34 Циркуляри і розпорядження 
Міністерства внутрішніх справ і 
Тернопільського воєводського 
управління про порядок 
накладання адміністративних 
стягнень на мешканців, про 
правила помолу зерна та з 
інших питань.

4 грудня
1928 рік
15 жовтня
1929 рік

25

35 Посвідчення гмінних управ на 
окремих осіб, котрі 
підтверджують їх належність до 
гміни.

1928 рік 82



36 Листування Збаразького 
повітового староства з 
гмінними управами та іншими 
установами про накладання 
адміністративних стягнень на 
окремих осіб за дрібні злочини.

1929 рік
т
100

37 Справа про конкуренцію 
костелу проти будівництва 
церкви в Романовому Селі 
Збаразького повіту.

16 вересня 
1925 рік 
26 вересня 
1930 рік

126

38 Відомості гмінних управ про 
будівництво житлових 
будинків.

1919-1928
роки

115

39 Справа про будівництво 
водяного млина в гміні 
Залужжя Збаразького повіту.

28 березня 
1927 рік 
28 .11.1929 р.

41

40 Плани гмінних управ на 
будівництво водяних млинів у 
повіті.

1927 рік 9

41 Інструкція для промислових 
властей про планування 
будівництва і ведення обліку.

7 червня 
1927 рік

44

42 Справа про будівництво 
водяного млина в гміні 
Глущанка Збаразького повіту.

21 листопада 
1926 рік 
13 квітня 
1929 рік

ЗО

43 Справа про будівництво 
водяного млина в гміні 
Доброводи Збаразького повіту.

28 березня 
1927 рік 
11 квітня 
1930 рік

36

44 Справа про будівництво 
водяного млина в гміні 
Клебанівка Збаразького повіту.

5 вересня 
1928 рік 
23 вересня 
1930 рік

23

45 Справа про будівництво 
водяного млина в с.Нове Село 
Збаразького повіту.

28 березня 
1927 рік 
13 вересня 
1930 рік

45

46 Справа про будівництво 
водяного млина в гміні 
Ободувці.

16 березня 
1927 рік 
13 червня 
1929 оік

38



47 Справа про будівництво 
водяного млина в гміні Збараж.

7 січня
1928 рік 

31 грудня
1929 рік

*+
44

48 Справа про будівництво 
водяного млина Черниковою 
Ядвігою в Лисичниках 
Збаразького повіту.

28 березня 
1927 рік 
ЗО листопада 
1930 рік

33

49 Справа про будівництво 
водяного млина в гміні 
Стриївка Збаразького повіту.

22 вересня 
1924 рік 
4 вересня 
1928 рік

38

50 Плани гмінних управ з 
будівництва водяних млинів.

1928 рік 23

51 Циркуляр Міністерства 
внутрішніх справ про 
накладання адміністративних 
стягнень за порушення правил 
ведення промислової 
статистики.

22 серпня 
1929 рік

4

52 Справа про будівництво 
водяного млина Явете Єфимом 
у збаражі

15 грудня 
1926 рік 
25 грудня 
1929 рік

27

53 Справа про будівництво 
водяного млина Тишкевичем в 
Клебанівці Збаразького повіту.

15 грудня 
1926 рік 
23 грудня 
1929 рік

25

54 Справа про будівництво 
водяного млина Оберлектером 
Михайлом та Андрієм у 
Терпилівці.

24 лютого
1928 рік
11 грудня
1929 рік

59

55 Справа про будівництво 
водяного млина Черняховською 
Ядвігою в Лисичинцях 
Збаразького повіту.

23 лютого
1929 рік
ЗО листопада
1930 рік

27

56 Списки гмінних управ на 
власників лісових ділянок.

1927-1929
роки

96



1 2 з Т

;

57 Циркуляр і розпорядження 
Тернопільського воєводського 
управління і Збаразького 
повітового староства про 
організацію повітового комітету 
з надання допомоги населенню 
в нещасних випадках: повені, 
градобої та інше.

22 листопада 
1933 рік 
9 серпня 
1933 рік

5

і

і
і

|
І

1

58 Листування Збаразького 
повітового староства з 
Тернопільським воєводським 
управлінням з питання 
нагороджження окремих осіб 
хрестом "Незалежності".

1933 рік 17

і;

і

і
і

59 Правила і оголошення 
товариства " Державних 
урядників" про правильне 
використання відпусток 
службовцями установ у 
будинках відпочинку.

22 травня 
1933 рік 
28 травня 
1933 рік

5

і
60 Розпорядження 

Тернопільського воєводського 
управління і програма 
проведення святкування 15- 
річчя Польщі.

21 жовтня 
1933 рік 
9 листопада 
1933 рік

8

61 Реклами, розпорядження і 
циркуляри Міністерства 
внутрішніх справ і 
Тернопільського воєводського 
управління з питання 
організації проведення 
" Свята моря".

6 травня 
1933 рік 
12 грудня 
1933 рік

51

62 Циркуляри і розпорядження 
Тернопільського воєводського 
комітету про вшанування 250- 
річчя пам’яті короля 
Собезького і листування з цього 
питання.

2 березня
1933 рік 

9 травня
1934 рік

121



1 2 з ч
Відділ : організаційний 

1931 рік

63 Розпорядження Тернопіль 
ського воєводи щодо придбання 
необхідних для керівництва 
циркулярів і вказівок.

31 січня 
1931 рік 
7 жовтня 
1931 рік

6

64 Річний бюджет гмінної управи 
Клебанівка Збаразького повіту 
на 1931-1932 роки.

26 березня 
1931 рік

9

65 Річний бюджет гмінної управи 
Розношинці Збаразького повіту 
на 1931-1932 роки.

1931 рік 8

66 Річний бюджет гмінної управи 
Романове Село Збаразького 
повіту на 1931-1932 роки.

1931 рік 8

67 Річний бюджет гмінної управи 
Синяви Збаразького повіту на 
1931-1932 рік.

1931 рік 8

68 Циркуляри і розпорядження 
Міністерствап внутрішніх справ 
і Тернопільського воєводського 
управління з організаційних 
питань.

18 червня 
1930 рік 
23 лютого 
1933 рік

10

69 Розпорядження 
Тернопільського воєводського 
управління і перелік правових і 
адміністративних наказів і 
циркулярів для керівництва у 
щоденній роботі староства.

3 жовтня 
1931 рік 
22 лютого 
1933 рік

29

70 Циркуляр Підгаєцького 
старости про встановлення 
контролю за роботою гмінних 
управ.

18 березня 
1933 рік

3

71 Щомісячні касові звіти 
Збаразького повітового 
староства.

22 квітня
1932 рік 
12 червня
1933 рік

29



72 Річний бюджет гмінної управи 
Клебанівка Збаразького повіту 
на 1932—1933 роки.

1932 рік 13

73 Річний бюджет гмінної управи 
Киданці Збаразького повіту на 
1932—1933 роки.

1932 рік 14

74 Листування з Тернопільським 
воєводським управлінням щодо 
асигнувань засобів на оплату 
відряджень.

22 квітня
1932 рік 

11 травня
1933 рік

23

75 Протокол окружної конференції 
заступників старост і реферат 
на тему “Права і обов’язки 
заступника старости щодо 
організації самоуправління”.

6 травня 
1933 рік 
11 листопада 
1933 рік

12

76 Протоколи засідання 
представників
карально—адміністративних 
відділів Тернопільського 
воєводства і листування з цього 
питання.

12 січня 
1933 рік 
20 листопада 
1933 рік

34

77 Розпорядження 
Тернопільського воєводи про 
контрольну перевірку роботи 
старосте інспекторам 
воєводства.

ЗО листопада
1933 рік 
1 лютого
1934 рік

8

78 Відомості Тернопільського 
воєводського управління про 
часткову зміну організаційного 
статуту повітових староств.

3 жовтня 
1933 рік

2

79 Наказ і зведення Тернопільсь 
кого воєводського управління 
про просування поточного діло 
водства за 1—півріччя 1933 р.

9 вересня 
1933 рік

2

80

*------

Розпорядження Тернопільсько 
го воєводського управління з 
питання перепису службовців і 
працівників установ і організа 
цій Збаразького повіту і 
листування з цього питання.

17 січня
1933 рік 
6 лютого
1934 рік

3



61 доповідь заступника 
Чортківського повітового 
старости Г орицького, 
виголошена на навчальній 
конференції службовців.

25 лютого 
1933 рік

5

82 Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ про 
придбання книги “Скоровідз 
уставодавства польського” для 
бібліотек.(“Перелік польського 
законодавства”).

20 квітня 
1933 рік 
4 вересня 
1933 рік

5

83 Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ і комунікації 
про забезпечення установ 
спеціальними поштовими 
марками та дані про їх витрати.

1 березня 
1933 рік 
17 березня 
1933 рік

6

84 Місячні фінансові баланси 
Збаразького повітового 
староства за 1933 рік.

14 лютого 
1933 рік
15 листопада 
1933 рік

10

85 Проект бюджетної системи 
комітету військово—фізичної 
підготовки на 1933 рік.

ЗО червня 
1932 рік

10

86 Касові звіти витрат коштів 
повітового староства за 
1933—1934 роки.

12 червня
1933 рік 
28 квітня
1934 рік

26

87 Річний бюджет гмінної управи в 
Клебанівці Збаразького повіту 
на 1933 — 1934 роки.

4 квітня 
1933 рік

14

88 Річний фінансовий звіт гміни 
Красносільці Збаразького 
повіту за 1933—1934 роки.

15 грудня 
1934 рік

23

89 Річний бюджет гмінної управи 
Киданці Збаразького повіту на 
1933—1934 роки.

4 квітня 
1933 рік

14

90 Річний бюджет гмінної управи 
Розношинці Збаразького повіту 
за 1933—1934 роки.

1933 рік 26
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91 Річний фінансовий звіт гмінної 

управи Розношинці Збаразького 
повіту за 1933—1934 роки.

1933—1934
роки

23

92 Річний бюджет гмінної управи 
Романове Село Збаразького 
повіту за 1933—1934 роки.

4 квітня 
1933 рік

14

93 Річний фінансовий звіт гмінної 
управи Романове Село 
Збаразького повіту за 
1933—1934 роки.

15 грудня 
1934 рік

23

94 Річний фінансовий звіт гмінної 
управи Стриївка Збаразького 
повіту за 1933—1934 роки.

1933 рік 23

95 Листування Збаразького 
повітового староства з 
Тернопільським воєводським 
управлінням щодо витрат 6% 
займу.

21 вересня 
1933 рік 
11 жовтня 
1933 рік

7

96 Листування Збаразького 
повітового староства з Терно 
пільським воєводським упра 
влінням щодо асигнування 
коштів на відрядження.

24 квітня
1933 рік 
24 травня
1934 рік

21

97 План роботи Збаразького 
повітового староства і розпо 
рядження Тернопільського 
воєводського управління з 
цього питання.

21 березня 
1934 рік 
21 червня 
1934 рік

31

98 Циркуляри і розпорядження 
Збаразького тимчасового 
повітового відділу з адмініс 
тративних, господарських і 
фінансових питань.

25 січня 
1934 рік 
29 листопада 
1934 рік

47

99

і

Циркуляри і розпорядження 
Збаразького повітового старос 
тва з адміністративних питань.

23 квітня 
1934 рік 
16 грудня 
1934 рік

14
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100 Наказ Тернопільського воєводи 

про скликання наради 
керівників повітових відділів і 
протокол наради.

14 травня 
1934 рік 
ЗО червня 
1934 рік

34

101 Наказ Збаразького, староства 
про скликання сесії війтів і 
секретатів та протоколи 
перевірки роботи гмінних 
управ.

28 квітня 
1934 рік 

6 жовтня 
1934 рік

14

102 Наказ Тернопільського 
воєводського управління з 
питання навчання службовців і 
доповіді повітових старост.

19 вересня 
1934 рік 
16 листопада 
1934 рік

10

103 Місячні фінансові баланси 
Збаразького повітового 
староства за 1934 рік.

17 лютого 
1934 рік 
9 грудня 
1934 рік

11

104 Річний бюджет гмінної управи 
Зарудечко Збаразького повіту 
на 1934—1935 роки.

1934 рік 15

105 Річний бюджет гмінної управи 
Розношинці Збаразького повіту 
на 1934—1935 роки.

29 березня 
1934 рік

15

106 Листування повітового старое 
тва із Збаразькою гміною євро 
пейського віросповідування про 
перерахунок коштів у фонд 
“Ліги оборони протипо вітряної 
й протигазової”.

2 листопада 
1934 рік 
5 грудня 
1934 рік

4

107 Заяви окремих осіб про прийом 
на роботу і листування з 
Тернопільським воєводським 
управлінням.

Відділ : адміністративний 1931 
рік.

1934 рік 33

108 Заяви окремих осіб про видачу 
дозволів на сплату подоходного 
податку по частинах.

1934 рік 33
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109 Свідоцтва окремихосіб, котрі 

підтверджують їх гмінну 
належність. Том 1 на “А—І”.

1931 рік ПО

110 Те ж , том 2 на “К—С”. 1931 рік 150

111 Те ж , томЗ і останній на 
“Т—Я”.

1931 рік 82

112 Розпорядження воєводського 
управління і звіт повітового 
староства про кількість 
промислових підприємств на 
його території.

1 січня 
1931 рік

2 січня 
1931 рік

72

113 Справа про порядок проведення 
відбудови міст і надання 
кредитів з цією метою.

ЗО червня 
1925 рік 
3 березня 
1933 рік

64

114 Справа про будівництво мосту 
на річці Гнізна в м.Збараж.

27 травня 
1930 рік 
ЗО січня 
1932 рік

47

115 Справа про будівництво млина 
Курайчукрм та іншими в 
Доброводах Збаразького повіту.

18 червня 
1921 рік 
2 квітня 
1931 рік

55

116 Справа про запуск в дію млина 
Диновець Петром та Антоном 
на річці Гнізна с.Нижні 
Луб’янки Збаразькоого повіту.

22 березня 
1928 рік 
27 травня 
1932 рік

51

117 Справа про дозвіл на відкриття 
столярної майстерні 
Дунаєвським Віктором у 
Збаражі.

16 травня 
1931 рік 
2 червня 
1931 рік

11

118 Циркуляри і розпорядження 
Міністерства внутрішніх справ і 
Тернопільського воєводського 
управління про проведення 
контролю за помелом зерна і 
встановлення цін на хліб.

4 грудня 
1928 рік 
8 березня 
1933 рік

64



_ 4 5
119 Розпорядження воєводського 

управління про встановлення 
контролю за м’ясом, про дук 
тами і листування з цього 
питання.

14 вересня
1931 рік 
23 нрудня
1932 рік

17

120 Циркуляр і розпорядження 
Міністерства внутрішніх справ 
загальних робіт землеробства та 
воєводського управління про 
дотримання статуту користува 
ння водоймами і міри покарай 
ня осіб за його порушення.

11 травня 
1923 рік 
22 грудня 
1933 рік

124

121 Листування Збаразького 
повітового староства з 
дирекцією державних залізнич 
них доріг у Львові та воєводсь 
ким управлінням про надання 
права залізничним станціям у 
Збаражі користування водою 
річки Гнізна гміни Базаринці.

16 листопада 
1927 рік 
3 січня 
1929 рік

23

122 Листування Збаразького повіто 
вого староства з Міністерством 
внутрішніх справ і воєводським 
управ лінням з питання зміни 
кор дону гміни Новий Роговець.

22 квітня 
1931 рік 
10 березня 
1933 рік

16

123 Списки виборців по виборах до 
правління гміни Розношинці 
Збаразького повіту.

1931 рік 12

124 Циркуляри і розпорядження 
фінансової палати у Львові 
щодо розміріа оподаткування 
громадян.

5 березня
1930 рік 
26 травня
1931 рік

47

125 Відомості гмінної управи в 
Юськівцях на осіб, котрі 
підлягають обкладанню 
податками за невикористання 
земельних ділянок.

1931 рік 25

126 Свідоцтва на окремих громадян, 
які підтверджують їх гмінну 
належність.

1932 рік 122



і А 3 4
127 Список гмін Збаразького повіту. 1932 рік 2

128 Звіти повітового староства про 
кількість промислових 
підприємств, що знаходяться на 
його території.

1935 рік 
10 січня 
1938 рік

9

129 Розпорядження воєводського 
управління і протоколи 
Збаразького повітового 
дорожного управління з 
питання встановлення цін на 
будматеріали та вартості 
виконаної роботи.

25 березня 
1932 рік 
2 квітня 
1935 рік

33

130 Оголошення Збаразького 
повітового староства про нові 
ціни на муку і мучні вироби.

10 лютого 
1932 рік 
7 грудня 
1932 рік

6

131 Свідоцтва окремих осіб про 
закінчення ними ремісничих 
шкіл.

1932 рік 21

132 Список гмінних управ у 
Юськівцях на осіб, які підля 
гають оподаткуванню за неви 
користання земельних ділянок.

1932 рік 5

133 Свідоцтва окремих громадян, 
які підтверджують їх гмінну 
належність.

1933 рік 135

134 Справа про будівництво мосту в 
селі Гнилички на дорозі 
Збараж— Підволочиськ.

18 травня 
1933 рік 
24 серпня 
1933 рік

9

135 Справа про будівництво 
моторного млина Еляустейном 
Абрагамом у Залужжі 
Збаразького повіту.

31 серпня
1933 рік 
9 січня
1934 рік

27

136 Заяви окремих осіб, протоколи 
будівелької комісії та дозволи 
повітового староства про будів 
ництво житлових будинків у
г т т л л п т т / ч т т т т і т т  « л » «

1933 рік 86



1 £ 3 4 5
137 Заяви та документа окремих 

осіб про видачу їм дозволу на 
ведення самостійного ремесла.

1933 рік 16

138 Розпорядження воєводського 
управління про встановлення 
єдиних цін на товари і 
продукти.

27 жовтня
1933 рік 
4 грудня
1934 рік

45

139 Листування Збаразького 
повітового староства з 
воєводським управлінням і 
корпусом прикордонної 
охорони в Токах з приводу 
скарги поміщика Парнацького 
Романа щодо питання 
незаконного вилову риби у 
прикордонній зоні.

20 травня 
1933 рік 
20 жовня 
1933рік

6

140 Свідоцтва окремих осіб, видані 
їм при закінченні ремісничих 
шкіл.

1933 рік 8

141 Списки гмінних управ Збаразь 
кого повіту греко—римо 
католицького віросповідання у 
віці старше 24 років.

1933 рік 76

142 Список гмінною управи Збара 
жа на осіб єврейського віро 
сповідання у віці від 24 років.

25 вересня 
1933 рік

ЗО

143 Протоколи з’їзду керівників 
адміністративних відділів 
староств , який відбувся 12—13 
лютого 1934 року в Тернополі.

26 березня 
1934 рік

116

144 Розпорядження воєводського 
управління про облік і порядок 
подачі даних про осадників, 
перебувають на території 
староства, і зведення 
постерунків поліції з цього 
питання.

1934 рік 12
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145 Свідоцтва окремих осіб, які 

підтверджують їх гмінну 
належність.

1934 рік 84

146 Розпорядження воєводського 
управління про проведення 
перевірок з питання дотримання 
правил користування водами.

5 березня 
1934 рік 
26 листопада 
1934 рік

10

147 Заява правління “ Окружної 
спілки кооперативів Збаража” 
про дозвіл на відкриття 
магазину для продажі горючих 
матеріалів і план магазину.

13 березня 
1934 рік 
18 жовтня 
1934 рік

26

148 Заява Гіршорна Адольфа про 
видачу дозволу на перебудову 
млина в селі Капустинці та його 
план.

13 березня 
1934 рік 
12 листопада 
1934 рік

10

■ і

149 Заяви окремих осіб і листування 
Збаразького повітового 
староства з парафіяльними 
органами на дозвіл зміни 
віросповідання.

1934 рік 76

150 Списки осіб гмінних управ 
Збаразького повіту, котрі 
підлягають оподаткування за 
використання земельних 
ділянок.

1934 рік 21

151 Заяви окремих осіб, рішення 
воєводського управління і 
листування Збаразького пові 
тового староства з органами 
поліції про надання відстрочок 
від призиву до армії “А—3”.

1931 рік 105

152 Те ж , том 2 на літеру “К—М”. 1931 рік 144

153 Те ж, том 3 на літеру “П—С”. 1931 рік 131

154 Те ж , том 4 і останній на літери
_^5

1931 рік 129



1 2 3 4 5
155 Списки осіб призовного віку 

гмінних управ Збаразького 
повіту.

1932 рік 31

156 Заяви окремих осіб, рішення 
воєводського управління і 
листування з органами поліції 
про надання відстрочок від 
призову до армії.Том 1 на 
літери “А-В”.

1932 рік 140

157 Те ж , том 2 на літери “Г—М”. 1931 рік 162

158 Те ж , том 3 на літери “0 —С”. 1931 рік 99

159 Те ж , том 4 і останній на літери 
“Ф—Я”.

1932 рік 89

160 Листування Збаразького повіто 
вого староства з орга нами 
поліції про розшук осіб, які 
ухилились від призову до армії.

1932 рік 77

161 Анкетні та інші дані гмінних 
управ про матеріальну допо 
могу сім’ям резервістів за 
період відбуття останніми 
військової перепідготовки і 
рішення повітового староства з 
цього питання.

1932 рік 72

162 Листування Збаразького пові 
тового староства з воєводським 
управлінням та іншими 
органами про проведення 
чергового призову до армії та 
облік картки повітового 
староства на осіб призовного 
віку. Том 1 на літери “Б—І”.

1933 рік 155

163 Те ж, том 2 на літери “К—0 ”. 1933—1934
роки

124

164 Те ж, том 3 на літери “П—Т”. 1933 рік 134

165 Те ж, том 4 і останній на літери 
“Ф—Я”.

1933 рік 89



1___

166
2_____________________________________
Заяви окремих осіб, рішення 
воєводського управління та 
листування Збаразького 
повітового староства з органами 
поліції про надання їм 
відстрочок від призову до армії. 
Том 1 на літери “Б—К”.

З_______
1933 рік

4__
150

5

167 Те ж, том 2 і останній на літери 
“М-Ш”.

1933 рік 105

168 Листування з польським 
консульством за кордоном 
Збаразької повітової команди і 
постерунків поліції про розшук 
осіб, які ухиляються від 
призову до армії та списки 
останніх.

1933 рік

169 Розпорядження воєводського 
управління про проведення 
обліку механічних засобів пере 
сування та піврічні дані 
повітового староства з цього 
питання.

2 січня
1933 рік 
8 січня
1934 рік

170 Анкетні дані та інші дані гмін 
них управ про матеріальну допо
могу сім’ям резервістів за пе
ріод відбуття останніми військо
вої перепідготовки і рішення по
вітового староства з цього пита-- 
ння.Том 1 на літери “Б—Г”.

1933 рік

171 Те ж , том 2 на літери “Д—І”. 1933 рік

172 Те ж , том 3 на літери “К—М”. 1933 рік

173 Те ж , том 4 на літери “Н—С”. 1933 рік

174 Те ж , том 5 на літери “Т—Ч”. 1933 рік

175 Те ж , том 6 і останній на літери 
“Ш—Я”.

1933 рік

125

22

155

112

142

126

85

55
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176 Анкетні та інші дані гмінних 

управ про матеріальну 
допомогу сім’ям резервістів за 
період відбуття останніми 
військової перепідготовки і 
рішення повітового староства з 
цього питання . Том 1 на літери 
“А—Г”.

1934 рік 131

177 Те ж , том 2 на літери “Д—3”. 1934 рік 99

178 Те ж, том 3 на літери “К— Л”. 1934 рік 134

179 Те ж, том 4 на літери “М—Р”. 1934 рік 172

180 Те ж , том 5 і останній на літери 
“С—Я”.

1934 рік 184

Відділ: адміністративно- 
дисциплінарний. 1932 рік

181 Циркуляри повітового 
староства з питання 
адміністративних покарань 
жителів за порушення 
державних законів і приписів.

27 квітня 
1932 рік 
10 жовтня 
1932 рік

12

182 Донесення постерунків поліції 
та рішення гмінних управ про 
адміністративне покарання 
окремих осіб за дрібні злочини. 
Том 1 на літери “А—М”.

1932 рік 219

183 Те ж, том 2 і останній на літери 
“Н—Е”.

1932 рік 158

184 Донесення постерунків поліції 
та рішення гмінних управ про 
адміністративне покарання 
окремих осіб за дрібні злочини. 
На літери “А—М”.

1933 рік 175

185 Те ж , на літери “Н—Є”. 1933 рік 146
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Відділ: громадської опіки.

186 Циркуляр Міністерства 
громадської опіки про порядок 
прийому дітей до 
лікувально—виховних закладів 
і проект установ профілакторіїв.

19 жовтня 
1933 рік

10

187 Розпорядження Міністерства 
громадської опіки про надання 
допомоги на компанію щодо 
попередження захворювань та 
інформація воєводського 
управління з цього питання.

3 лютого 
1933 рік

3

188 Розпорядження воєводського 
управління про з’їзду 
повітових лікарів та їх звіти про 
стан опіки на території повіту.

25 вересня
1933 рік 
27 серпня
1934 рік

15

189 Рішення воєводського 
управляння про встановлення 
матеріальної допомоги бідним.

1934 рік 60

Відділ: санітарний 1931 рік

190 Циркуляри і розпорядження 
Міністерства внутрішніх справ 
відділу охорони здоров’я 
Тернопільського воєводського 
управління і повітового 
староства з питання 
встановлення постійного 
лікувально—санітарного 
нагляду за установами і 
населенням.

ЗО листопада 
1920 рік 
2 грудня 
1931 рік

34

191 Регістраційні картки на осіб, 
що прийняли уколи від сказу.

1931 рік 19

192 Листування Збаразького 
повітового староства з 
Тернопільським і Львівським 
воєводським управлінням про 
встановлення спадщини після 
смерті Дзедзіців Станіслава і 
Людвіка.

26 червня 
1928 рік 
26 листопада 
1934 рік

67



1 2 3 4 5
193 Циркуляри і розпорядження 

Міністерства громадської опіки 
і Тернопільського воєводського 
управління про впровадження 
заходів щодо боротьби із 
захворюваннями на туберкульоз 
і трахому.

23 січня 
1933 рік 
ЗО грудня 
1933 рік

22

194 Розпорядження Міністерства 
громадської опіки і 
Тернопільського воєводського 
управління і дані гмінних управ 
про попередження інфекційних 
захворювань серед населення.

1933 рік 22

195 Звіти про роботу Збаразького 
повітового комітету щодо 
боротьби з туберкульозом за 
1933—1934 роки і про 
встановлення громадської 
санітарної опіки серед 
населення.

12 вересня 
1933 рік

7

196 Розпоряжження 
Тернопільського воєводського 
управління про виправлення 
недоліків з перевірки 
санітарного стану місць 
загального користування та 
листування з бурсою товариства 
“Школи людової” з цього 
питання.

10 лютого 
1933 рік 
4 липня 
1933 рік

7

197 Розпорядження 
Тернопільського воєводського 
управління про постійну 
перевірку продуктів харчування 
і питтєвої води 
санінспекторами.

8 серпня 
1933 рік 
17 листопада 
1933 рік

8

198 Інструкція і статистичні 
відомості Збаразької санітарної 
комісії про перевірку 
санітарного стану установ 
м.Збараж.

1933 рік 36



1 2 3 4 5
199 Статистичні відомості про 

кількість інфекційних 
захворювань населення 
Збаразького повіту за 
1924—1933 роки.

6 вересня 
1934 рік

3

200 Статистичні відомості про 
прищеплення віспи серед 
Збаразького повіту.

вересень 
1933 рік

9

201 Регістраційні картки на осіб, які 
мають щеплення від сказу.

1933 рік 9

202 Статут товариства по боротьбі 
із туберкульозом.

2 травня 
1933 рік

11

203 Заяви осіб про видачу довідок, 
які характеризують стан їх 
здоров’я.

1933 рік 21

204 Циркуляри і розпорядження 
Міністерства громадської опіки, 
польської спілки по боротьбі із 
туберкульозом і 
Тернопільського воєводського 
управління щодо організації 
курсів для лікарів.

5 січня 
1934 рік 
19 грудня 
1934 рік

21

205 Розпорядження 
Тернопільського воєводського 
управління про скликання 
конференції лікарів воєводства і 
звіти про роботу Збаразького 
повітового комітету по боротьбі 
із туберкульозом та протоколи 
конференції.

29 серпня 
1934 рік 
31 грудня 
1934 рік

25

206 Інструкції щодо попередження 
захворювання на туберкульоз.

17 вересня 
1934 рік

3

207 Протоколи санітарної комісії 
про перевірку санітарного стану 
окремих об’єктів Збаразького 
повіту.

1934 рік 22



І
210

&
Статистичні відомості 
постерунків поліції про 
санітарний стан гмін 
Збаразького повіту.

О

1934 рік
“Г

17

211 Статистичні відомості про стан 
здоров’я учнів шкіл Збаразького 
повіту.

1934 рік 6

212 Регістраційні картки на осіб, які 
прийняли уколи від сказу.

1934 рік 10

213 Зведення і списки повітового 
староства і гмінних управ на 
осіб, які прийняли уколи проти 
різних захворювань.

1934 рік 149

214 Заяви осіб про видачу довідок 
щодо стану їх здоров’я.

1934 рік 99

215 Заяви окремих осіб і листування 
Збаразького повітового 
староства з постерунками 
поліції про дозвіл на 
перенесення праху родичів до 
фамільного склепу.

1934 рік 13

Відділ: ветеринарний 1931 рік

216 Розпорядження 
Тернопільського воєводського 
управління щодо контрольної 
перевірки м’ясних виробів при 
вивезенні за кордон.

8 травня 
1931 рік 
26 листопада 
1931 рік

7

217 Циркуляри і розпорядження 
Міністерства землеробства і 
Тернопільського воєводського 
управління про попередження 
інфекційних захворювань 
рогатої худоби та свиней.

12 січня
1933 рік 
28 травня
1934 рік

18

218 Розпорядження Міністерства 
землеробства і Тернопільського 
воєводського управління про 
постійну ветеринарну 
перевірку тварин, які 
ек сп огп л ч оть ся  за коолон.

6 березня 
1936 рік 
28 грудня 
1936 рік

10



1 2 3 4 5
219 Циркуляри і розпорядження 

головного статистичного і 
Тернопільського воєводського 
повітового староства про 
надання статистичних 
відомостей про забій тварин і 
ветеринарний контроль при 
забої та відомості з цього 
питання.

12 лютого 
1934 рік 
24 квітня 
1936 рік

11

220 Розпорядження 
Тернопільського воєводського 
управління про скликання 
конференції ветиринарів і 
протокол конференції.

8 січня 
1934 рік 
11 лютого 
1934 рік

7

221 Місячні зведення 
Тернопільського воєводського 
управління і Збаразького 
староства про інфекційні 
захворювання тварин.

ЗО січня 
1934 рік 

29 грудня 
1934 рік

ЗО

222 Листування з гмінними 
управами і постерунками 
поліції з питання інфекційних 
захворювань тварин.

1936 рік 34

223 Звіти гмінних управ і 
листування Збаразького 
повітового староства з 
Тернопільським воєводським 
управлінням і постепунками 
поліції щодо прйнятих заходів 
по боротьбі з інфекційними 
захворюваннями тварин.

1934 рік 120

224 Розпорядження воєводського 
управління і звіт ветеринарної 
комісії про перевірку жеребців 
у Збаразькому повіті.

1 вересня 
1933 рік 
7 жовтня 
1933 рік

7

225 Накази Тернопільського 
воєводського управління 
Збаразького староства про 
взяття на облік лошаків від 
2—річчя до 3—річного віку і 
дані гміни з цього питання.

8 серпня 
1934 рік 
25 серпня 
1934 рік

7



1 2 3 4 5
1935—1939 роки 
Відділ: загальний 1935 рік

226 Послужний список службовця 
староства Г аунової Амелії.

1925—1937
роки

4

227 Послужний список Пікули 
Олександра.

1934 рік 3

228 Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ і 
Тернопільського воєводського 
управління про 
розповсюдження книги 
“Інформатор морський і 
колоніальний”.

25 лютого 
1935 рік 
28 березня 
1935 рік

7

229 Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ воєводського 
управління та інструкція 
головного комітету “Свято гір” 
про проведення святкування і 
відомості з цього питання.

26 черня
1935 рік 
29 серпня
1936 рік

50

230 Звернення Тернопільського 
воєводського комітету “Свято 
моря” про організацію і 
проведення свята.

15 червня 
1936 рік

2

231 Звернення і програма 
цнтрального польського 
комітету “Ощедності” 
(заощаджень) про проведення 
свята “Міжнародного дня 
заощаджень”.

16 жовтня 
1935 рік

3

232 Звернення Г енерального 
воєводського комітету щодо 
вшанування пам’яті 
Пілсудського і дані про збір 
коштів на організацію і 
вшанування пом’яті останнього.

31 березня 
1936 рік 
4 травня 
1936 рік

7

233 Внутрішні описи справ 
Збаразького повітового 
староства.

1936 рік 176



Відділ: організаційний 
1935 рік

234 Циркуляри і розпорядження 28 лютого 6
Міністерства внутрішніх справ і 1935 рік
Тернопільського воєводського 18 березня
управління про правила 
поводження ЧИНОВНИКІВ 3 
населенням.

1935 рік

235 Розпорядження, звернення 15 лютого 33
Тернопільського воєводського 
управління про внесені зміни до 
“Дзеніка законів Польщі”. 
(Звернення законів Польщі).

1935 рік

236 Розпорядження Міністерства 3 січня 9
внутрішніх справ, зведення 1935 рік
Тернопільського воєводського 11 січня
управління про зміни 
діловодсьва в організації 
останнього.

1935 рік

237 Циркуляр і розпорядження 27 грудня 6
Тернопільского воєводи про 
правила оформлення службової

1935 рік

кореспонденції.

238 Розпорядження воєводського ЗО січня 174
управління і квартальні 1920 рік
статистичні звіти про рух 13 жовтня
документів у поточному 1936 рік
діловодстві за період з 
1920—1935 роки.

239 Розпорядження 5 чераня 17
Тернопільського воєводського 1934 рік
управіління про виправлення 17 грудня
недоліків, виявлених під час 
перевірки роботи Збаразького 
повітового староства з цього 
питання.

1935 рік

240 Цикруляр Тернопільського 18 січня 37
воєводського управління про 1935 рік
планування роботи старосте, ЗО квітня
план і звіт про його виконання 
Збаразького повітового 
староства за 1935 рік.

1935 рік



1 ^
241 Листування Збаразького 

повітового староства з Терно 
нільським воєводським управ 
лінням про видачу довідок на 
право володіння зброєю і відо 
мості про конфіскацію зброї в 
окремих осіб.

26 листопада 
1921 рік 
15 вересня 
1934 рік

247

242 Листування Збаразького 
повітового староства з Терно 
пільським воєводським управ 
лінням з питання передплати на 
“Тернопільський воєводський 
щоденник”.

4 червня 
1932 рік 

29 березня 
1932 рік

42

243 Листування Збаразького 
повітового староства з 
Тернопільським воєводським 
управлінням з питання видачі 
службовцям особистих 
посвідчень нового взірця.

7 лютого 
1935 рік 
29 березня 
1935 рік

12

244 Розпорядження Міністерства 
громадської опіки і відомості 
Тернопільського воєводського 
управління про організацію 
лікувальних курсів.

190 серпня 
1935 рік

3

245 Розпорядження Тернопільсь 
кого воєводського управління 
та інструкція про порядок 
практики студентами вищих 
навчальних закладів.

9 березня 
1935 рік 
13 березня 
1935 рік

4

246 Циркуляри і розпорядження 
Міністерства внутрішніх справ 
фінансів, громадської опіки і 
листування повітового ста 
роства з Тернопільським 
воєводським управлінням з 
питання поштових витрат.

27 липня 
1933 рік 
19 жовтня 
1937 рік

95

247 Циркуляр і розпорядження 
Міністерства внутрішніх справ, 
фінансів і землеробства про 
розмір і порядок сплати 
“Гербових” зібрань.

12 березня 
1930 рік 
14 квітня 
1938 рік

25



1 і 4 3

248 Циркуляр Збаразького 
повітового староства з питання 
організації гмінних кас 
взаємодопомоги і статут каси.

25 лютого 
1938 рік

15

249 Листування повітового 
староства з Тернопільським 
воєводським управлінням щодо 
питання асигнування коштів на 
господарські витрати.

8 травня 
1929 рік 
21 червня 
1937 рік

63

250 Листування повітового 
староства з Тернопільським 
воєводським управлінням щодо 
питання асигнування коштів з 
надання допомоги сім’ям 
військовослужбовців запасу, які 
знаходяться на перепідготовці.

26 червня
1935 рік 
ЗО березня
1936 рік

11

251 Листування повітового 
староства з Тернопільським 
воєводським управлінням з 
питання надання приміщення 
для Збаразького податкового 
фінансового управління та 
інших установ.

ЗО листопада 
1933 рік 
11 червня 
1935 рік

16

252 Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ і 
Тернопільського воєводського 
управління з організаційних 
питань.

10 квітня 
1936 рік 
24 вересня 
1936 рік

11

253 Протоколи засідання 
Тернопільської воєводської 
ради.

23 квітня 
1936 рік

17

254 Протоколи наради керівників і 
секретарів повітових відділів 
Тернопільського воєводства.

ЗО листопада 
1936 рік

9

255 Акт про перевірку роботи 
Збаразького повітового 
староства і листування з 
Тернопільським воєводським 
управлінням щодо виконання 
пропозицій з акту.

18 лютого 
1936 рік 
9 жовтня 
1936 рік

61



1 2 3 4 5
256 Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ (копії) і 
Тернопільського воєводського 
управління про правила 
ставлення службовців установ 
до населення.

24 лютого 
1936 рік

6

257 Заяви і довідки Галяс 
Франчишина про прийняття 
його на роботу.

20 жовтня 
1936 рік 
22 жовтня 
1936 рік

6

258 Листування повітового 
староства з Тернопільським 
воєводським управлінням з 
питання виконання поліцією 
функцій, які не входять в її 
статутні обов’язки.

20 липня 
1936 рік 

20 серпня 
1936 рік

4

259 Розпорядження Тернопільсь 
кого воєводського управління 
та інструкція про порядок 
практики студентами вищих 
учбових закладів.

21 березня 
1936 рік 
ЗО березня 
1936 рік

5

260 Місячні фінансові баланси 
Збаразького повітового 
староства.

11 грудня 
1935 рік 
4.12.1936 рік

13

261 Спеціальні щоденники 
регістрації збору податків від 
нерухомості жителів 
Збаразького повіту.

Січень 1936 
рік
Грудень 1936 
рік

140

262 Щотижневі зведення про збір 
податків з населення гміни 
Капустинці Збаразького повіту.

вересень
1936 рік 

квітень
1937 рік

16

263 Відомості Тернопільського 
воєводського управління і 
списки студентів, які отримали 
із спеціального фонду кошти 
для сплати навчання.

12 квітня 
1936 рік 
26 жовтня 
1936 рік

8



1 2 3 4 5
264 Листування повітового 

староства з Тернопільським 
воєводським управлінням з 
питання асигнування коштів на 
господарькі потреби.

13 квітня 
1935 рік 
22 лютого 
1938 рік

71

265 Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ і землероб 
ства Тернопільського воєвод 
ського управління і Збаразько 
го староства з організаційних 
питань.

15 січня 
1937 рік 
10 грудня 
1937 рік

32

266 Розпорядження Ради Міністрів, 
Міністерства внутрішніх справ 
Тернопільського воєвод ського 
управління про скликання з’їзду 
польських громадських 
організацій.

1 березня 
1937 рік 
19 листопад 
1937 рік

18

267 Протоколи засідань членів 
Тернопільської воєводської 
ради.

5 серпня 
1937 рік

17

268 Протоколи з’їздів кервників 
повітових старосте 
Тернопільського воєводства.

8 березня 
1937 рік 
11 грудня 
1937 рік

12

269 План роботи Збаразького повіто 
вого староства на 1937 —1938 
роки і звіти про виконання 
плану за 193 6—1937 роки.

7 квітня 
1937 рік 

9 квітня 
1937 рік

7

270 Протоколи прийому—здачі 
відділів староства.

21.05.1935 р. 
13 .11.1937 р.

32

271 Розпорядження 
Тернопільського воєводського 
управління про організацію і 
порядок керівництва 
установами повітовими 
староствами.

10 липня 
1937 рік 
6 вересня 
1937 рік

4



А 4 *

272 Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ про 
порядок прийому на роботу і 
листування з Тернопільським 
воєводським управлінням з 
цього питання.

13 сячня 
1937 рік 
25 жовтня 
1937 рік

11

273 Листування повітового 
староства з Тернопільским 
воєводським управлінням з 
питання звільнення і 
переміщення по роботі окремих 
службовців староства.

лютий 
1937 рік 
жовтень 
1937 рік

31

274 Наказ Тернопільського 
воєводського управління про 
подання відомостей щодо 
складу службовців і відповідні 
дані, які вимагаються.

лирень 
1937 рік 
5 жовтня 
1937 рік

12

275 Анкети на службовців, котрі 
представленні до нагороди.

1937 рік 32

276 Протоколи конференцій, з’їздів 
членів польського туристичного 
краєзнавчого товориства і звіт 
про його діяльність.

3 березня 
1937 рік 

11 листопада 
1937 рік

51

277 Загальні зведення про 
економічне ставлення 
Збаразького повіту.

9 квітня 
1937 рік 
14 квітня 
1937 рік

5

278 Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ та інформації 
і Тернопільського воєводського 
управління про реорганізацію 
шкільних округів.

17 березня 
1937 рік 
25 березня 
1937 рік

3

279 Заключення Збаразького 
староства щодо перевірки 
роботи гмінних управ.

28 квітня 
1937 рік 
26.11.1937 р.

13

280 Інструкція щодо ведення 
діловодства повітових відділів 
самоуправління.

1937 рік 11



1 3 4 5
281 Річний фінансовий звіт гмінної 

управи Капустинці Збаразького 
повіту за 1937-1938 роки

Вересень 
1938 рік

29

282 Листування Збаразького пові 
тового староства з гмінними 
управами з питання розробки 
проекту статуту сільської 
громади.

26 червня 
1937 рік 
8 листопада 
1937 рік

13

283 Листування повітового 
староства з інженером 
Гронспаном щодо виплати йому 
належної суми за перезамірення 
земельних ділянок громад.

29 квітня 
1937 рік 
23 червня 
1937 рік

5

284 Місячні фінансові баланси 
Збаразького повітового 
староства.

11 січня 
1937 рік 
26 листопада 
1937 рік

16

285 Спеціальні щоденники 
регістрації збору податків від 
нерухомості.

січень 
1937 рік 
березень 
1937 рік

65

286 Дані про друкарські машинки, 
які знаходяться в управлінні 
Збаразького повітового 
староства.

26 січня 
1937 рік 
ЗО січня 
1937 рік

3

287 Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ і Тернопіль 
ського воєводського управління 
з організаційних питань.

19 січня 
1938 рік 
1 листопада 
1938 рік

13

288 Розпорядження Ради Міністрів, 
Міністерства внутрішніх справ 
про скликання з’їзду польських 
громадських організацій.

24 червня 
1938 рік 
10 листопада 
1938 рік

7

289 Протокол з’їзду керівників 
повітових відділів 
самоуправління 
Тернопільського воєводства.

13 січня 
1938 рік 
19 вересня 
1938 рік

7



290 Заяви осіб про прийом на 
роботу.

10 січня 
1938 рік 
28 травня 
1938 рік

5

291 Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ і. 
Тернопільського воєводського 
управління про створення умов 
студентам вищих навчальних 
закладів для проходження 
практики.

21 лютого 
1938 рік 
25 лютого 
1938 рік

6

292 Дані про друкарські машинки, 
які знаходяться у розпоряд 
женні Збаразького староства.

17 жовтня 
1938 рік 18 
жовтня 
1938 рік

3

293 Розпорядження Президії Ради 
Міністрів внутрішніх справ і 
Тернопільського воєводського 
управління про скликання з’їзду 
польських громадських 
організацій і надання відпусток 
учасникам з’їздів.

11 квітня 
1939 рік 
9 червня 
1939 рік

4

294 Протокол з’їзду повітових 
староств Тернопільського 
воєводсьва від 2 квітня 1925 
року.

2 травня 
1935 рік 
7 грудня 
1935 рік

10

295 Розпорядження Президії Ради 
Міністрів, Міністерства 
внутрішніх справ і 
Тернопільського воєводського 
управління про порядок 
представлення до нагород 
службовців установ.і

23 березня 
1939 рік 
17 червня 
1939 рік

5

Відділ: адміністративний 
1935 рік

296 Заяви, документи окремих осіб, 
листування з гмінними 
управами про встановлення 
громадянства і рішення 
повітового староства з цього 
питання.

1929—1939
рік

97



297 Циркуляри і розпорядження 
Міністерства промисловості та 
торгівлі (копії) воєводського 
управління про права 
промислових підприємців.

лютой
1935 рік 
12 серпня
1936 рік

9

298 Рішення гмінних управ, видані 
окремим особам на право 
будівництва житлових 
будинків.

1935 рік 85

299 Заяви і документи окремих осіб 
і листування повітового 
староства з гмінними управами 
про видачу дозволів на право 
відкриття промислових 
підприємств.

1938—1939
роки

41

300 Заява Абрагамова Вінклера про 
надання йому дозволу на 
установку електрообладнання і 
рішення воєводського 
управління з цього питання.

6 лютого 
1939 рік 
17 травня 
1939 рік

3

301 Плани будівництва коксово- 
газового млина в і(ошляках 
Збаразького повіту.

22 вересня 
1922 рік

3

302 Заяви окремих осіб і свідоцтва, 
видані їм при закінченні 
ремісничих шкіл.

1935-1936 рік 24

303 Циркуляри і розпорядження 
Міністерства внутрішніх справ і 
воєводського управління про 
встановлення єдиних цін на 
товари першої необхідності і 
боротьбу із спекуляцією та 
донесення постерунків 3 цього 
питання.

4 липня 1932 
грудень 1936

26

304 Розпорядження воєводського 
управління про подання 
місячних звітів щодо обігу 
муки, мучних і м’ясних виробів 
і цін на них.

6 січня 1935 
19 жовтня 
1935

7



1 і
305 Списки виборців на вибори 

громадських рад в селі 
Охримівці Збаразького повіту.

1935 рік 60

306 Бюджетний річний кошторис 
гмінної управи Клебанівка 
Збаразького повіту на 1934- 
1935 роки.

1935 рік 31

307 Бюджетний річний кошторис 
гмінної управи Стриївка 
Збаразького повіту на 1934- 
1935 роки.

1935 рік 15

308 Розпорядження воєводського 
управління з питання подання 
відомостей про участь осіб у 
туризмі та екскурсіях і дані 
гмінних управ з цього питання.

19 квітня 
1938 рік 
5 грудня 
1938 рік

31

309 Списки осіб гмінної управи в 
Капустинцях, які підлягають 
оподаткуванню за користування 
земельними ділянками.

15 лютого 
1932 рік 
9 грудня 
1934 рік

9

310 Розпорядження воєводського 
управління про порядок 
встановлення гмінної і 
громадянської належності 
окремих осіб.

23 квітня 
1936 рік 

5 грудня 
1936 рік

9

311 Листування Збаразького 
повітового староства з 
польським консульством у 
Будапешті та міською управою 
в Збаражі про встановлення 
підданства Багрена Сабіна.

7 березня 
1936 рік 
10 лютого 
1938 рік

20

312 Дозволи гмінних управ, видані 
окремим особам на право 
будівництва житлових будинків 
і протоколи обговорення 
будівництва. Том 1.

1936 рік 161

313 Те ж , том 2. 1936 рік 106

314 Те ж , том 3. 1936 рік 73



315 Те ж , том 4. 1936 рік 92

316 Те ж , том 5 і останній. 1936 рік 67

317 Справа про видачу Бронет 
Абрагаму Свідоцтва на право 
шефства над промисловими 
підприємствами.

22 серпня 
1936 рік 
15 березня 
1939 рік

48

318 Розпорядження воєводського 
управління про встановлення 
ринкових цін на продукти 
харчування і таблиці.

18 березня
1936 рік 
11 січня
1937 рік

50

319 Розпорядження воєводського 
управління повітового 
староства і відомості гмінних 
управ про дрібні господарства, 
що перебувають у користуванні 
осадників.

25 вересня 
1936 рік 
жовтень 
1936 рік

24

320 Щоденники фінансового 
управління з регістрації 
сплачуваного податку від 
прибутків з промислових 
підприємств.

травень 
1936 рік 
грудень 
1936 рік

47

321 Розпорядження воєводського 
управління і листування 
повітового староства із 
шкільним інспектором і 
гмінними управами про надання 
допомоги дітям землевласників.

8 вересня 
1936 рік 
вересень 
1936 рік

13

322 Листування повітового 
староства з воєводським 
управлінням, постерунками 
поліції і гмінними управами про 
встановлення підданства 
окремих осіб.

1937-1938 рік 68

323 Заяви, документи окремих осіб і 
листування з воєводським 
управлінням і парафіяльними 
органами про підтвердження 
виправлення дати народження.

1937 рік 80



324 Дані повітового староства про 
кількість народних будинків і 
костелів Збаразького повіту, 
побудованих до 1918 року.

1937 рік 6

325 Журал регістрації ремісничих 
цехів на території Збаразького 
повіту.

1837 рік 10

326 Дозволи гмінних управ , видані 
окремим особам на право 
будівництва магазинів та 
житлових будинків і протоколи 
обговорення будівництва.

1937 рік 252

327 Справа про будівництво 
моторного млина Березою 
Юзефом в с.Чернихівці 
Збаразького повіту.

28 жовтня 
1937 рік 
23 червня 
1939 рік

52

328 План машинного відділення 
млина в Доброводах 
Збаразького повіту.

1937 рік 8

329 Листування повітового 
староства з господарською 
палатою у Львові і воєводським 
управлінням про відкриття 
молочних пунктів і списки 
останніх.

1938-1939
роки

ЗО

330 Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ і воєводського 
управління про проведення 
перевірки цін на продутки 
харчування.

17 серпня 
1937 рік 
11 грудня 
1937 рік

15

331 Розпорядження воєводського 
управління повітового 
староства про встановлення цін 
на предмети першої 
необхідності.

29 вересня 
1936 рік 
5 січня 
1938 рік

58

332 Відомості повітового староства 
про нерухомість гмінних управ.

1937 рік 2



1 2 3 4 5
333 Список землевласників 

повітового староства 
Збаразького повіту.

1937 рік 1

334 Нагородні листи на окремих 
осіб за участь в будівництві 
“Народного будинку” в Синяві 
та іншу громадську діяльність.

1937 рік 9

335 Щоденник фінансового 
управління обліку сплати 
податку з прибутку від проми 
слових підприємств за 1937 рік.

січень 
1937 рік 
березень 
1937 рік

24

336 Заяви , документи окремих осіб, 
листування з воєводським 
управлінням і гмінними 
управами про встановлення їм 
громадянства. Том 1.

1938-1939
роки

84

337 Те ж, том 2. 1938-1939
роки

94

338 Те ж, том 3. 1938-1939
роки

138

339 Те ж , том 4. 1938-1939
роки

159

340 Те ж, том 5 і останній. 1938-1939
роки

160

341 Листування повітового 
староства з польськими 
консульствами за кордоном, 
воєводським управлінням і 
гмінними управами про зняття 
польського підданства з 
окремих осіб.Том 1.

1937-1939
роки

134

342 Те ж, том 2 і останній. 1937-1939
роки

146



1 2 3 4 5
343 Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ, 
розпорядження воєводського 
управління і повітового 
староства з питання 
підтвердження і позбавлення 
польського громадянства.

6 квітня 
1938 рік 
1 жовтня 
1938 рік

20

344 Заяви окремих осіб і листування 
повітового староства з 
воєводським і парафіяльним 
управлінням щодо надання 
дозволу на одруження.

1938 рік 60

345 Протоколи повітового староства 
про встановлення дати 
народження окремих осіб.
Том 1.

1938 рік 103

346 Те ж , том 2 і останній. 1938 рік 110

347 Листування повітового 
староства з воєводським і 
парафіяльним управлінням про 
внесення змін у метричні 
виписки окремих осіб. Том 1.

1937-1939
роки

188

348 Те ж , том 2. 1938-1939
роки

209

349 Те ж, том 3. 1938-1939
роки

192

350 Те ж, том 4. 1938-1939
роки

198

351 Те ж , том 5 . 1938-1939
роки

154

352 Те ж, том 6 і останній. 1938-1939
роки

103

353 Список осіб гмінної управи в 
Доброводах, незареєстрованих в 
актах громадянського стану.

1938 рік 2



1 2 3 4 5
354 Листування повітового 

староства з гмінними управами 
про реєстрацію новоприбулих 
осіб.

1938 рік 60

355 Справа про будівництво купцем 
Горнстейном Якубом складу 
машинних мастел в Збаражі.

22 лютого
1938 рік 
10 січня
1939 рік

55

356 Справа про відкриття 
хлібопекарні Павловським 
Мар’яном в м.Збаражі.

12 серпня
1938
22 серпня
1939 рік

13

357 Заяви, документи окремих осіб і 
листування з гмінними 
управами про надання дозволу 
на відкриття промислових 
підприємств.

1938-1939
роки

95

358 Плани, технічні описи побудови 
приміщення і пристосування 
для виготовлення газованої 
води Тадейшем Заходним в 
Базаринцях.

ЗО січня 
1939 рік

6

359 Рішення Тернопільського 
воєводського управління і 
повітового староства про 
порядок вирубки і насадження 
лісу.

28 січня 
1938 рік 
22 березня 
1938 рік

24

360 Заяви окремих осіб і листування 
повітового староства з 
ремісничою палатою в 
Тернополі про видачу їм 
свідоцтв про закінчення 
ремісничих шкіл і дані 
свідоцтва.

1938-1939
роки

66

361 Розпорядження воєводського 
управління і повітового старо 
ства про подання квартальних 
звітів щодо цін на продутки хар 
чування і дані гмінних управ.

1938-1939
роки

36
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362 План поділу на виборчі округи 

м.Збаража і звіти міської управи 
про результати виборів.

ЗО грудня
1938 рік 
14 січня
1939 рік

6

363 Скарги жителів євреїв і рішення 
повітового староства про 
неправильне визначення 
розмірів внесків на користь 
гміни єврейського 
віросповідання в Збаражі.

1938-1939
роки

131

364 Заяви і документи окремих осіб, 
листування з воєводським 
управлінням і гмінними 
управами про підтвердження їх 
громадянської належності.

1939 рік 96

365 Те ж , том 2. 1939 рік 79

366 Те ж , том 3. 1939 рік 96

367 Те ж , том 4 і останній. 1939 рік 46

368 Заяви, документи окремих осіб і 
листування повітового 
староства з гмінними управами 
про видачу свідоцтв їх 
громадянської 
приналежності.Том 1.

1939 рік 113

369 Те ж, том 2 і останній. 1939 рік 44

370 Заяви окремих осіб, листування 
повітового староства з 
парафіяльними органами і 
гмінними управами про видачу 
їм свідоцтв про народження і 
зміну віросповідання.

1939 рік 95

371 Заяви, документи окремих осіб і 
листування повітового 
староства з польськими 
консульствами гмінними 
управами про надання їм 
дозволу на одруження.

1939 рік 25
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372 Листування повітового 

староства з воєводським 
управлінням, гмінними 
управами і парафіяльними 
органами про уточнення і 
виправлення свідоцтв про 
народження і одруження 
окремим особам. Том 1.

1939 рік 152

373 Те ж, том 2. 1939 рік 128

374 Те ж, том 3 1939 рік 83

375 Те ж , том 4. 1939 рік 123

376 Те ж, том 5. 1939 рік 174

377 Те ж, том 6 і останній. 1939 рік 156

378 Статистичні відомості 
парафіяльних управлінь про рух 
населення на території повіту за 
2 квартал 1939 року. Том 1.

липень 
1939 рік

60

379 Те ж, том 2 і останній. липень 
1939 рік

75

380 Заява і листування повітового 
староства з Родзехом Якубом 
про відкриття приватного 
виробництва цегли в с.Козярі 
Збаразького повіту.

4 березня 
1939 рік 
2 серпня 
1939 рік

14

381 Проект турбіни млина в 
Терпилівці Збаразького повіту.

1939 рік 11

382 Заяви і документи окремих осіб 
на отримання свідоцтва на 
право ведення ремісничих 
підприємств.

лютий 
1939 рік 
серпень 
1939 рік

35

382
а

Заяви і документи окремих осіб 
на отримання свідоцтва на 
право ведення ремісничих 
підприємств, листування з гмін 
ним управлінням про надання 
дозволів на право відкриття 
промислових підприємств.

1939 рік 55
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383 Інструкція Міністерства 

землеволодіння з питання 
нагляду за цінами на товари 
першої необхідності.

10 лютого 
1939 рік 
6 квітня 
1939 рік

8

384 Місячні звіти повітового 
староства і гмінних управ про 
ціни на продукти харчування і 
помелу зерна.

31 березня 
1939 рік 
1 серпня 
1939 рік

55

385 Листування повітового 
староства з фінансовим 
управлінням і гмінними 
управами про надання дозволу 
окремим особам і кооперативам 
на право торгівлі спиртними 
напоями.

1939 рік 35

386 Протоколи голосування, списки 
кандидатів, статистичні 
відомості повітового староства і 
листування з воєводським 
управлінням про результати 
виборів до органів 
самоуправління.Том 1.

14 березня 
1939 рік 
22 травня 
1939 рік

68

387 Те ж, том 2. лютий 
1939 рік 
липень 
1939 рік

105

388 Те ж , том 3 і останній. березень 
1939 рік 
липень 
1939 рік

110

389 Протоколи розслідування, 
рішення повітового староства, 
листування з органами поліції 
та самоуправління про 
притягнення до 
відповідальності солтисів 
громад за зловживання 
службовим становищем.

1939 рік 35
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390 Відомості гмінних управ в 

с.Максимівка про кількість 
жителів, виборців і плани 
поділу громад на виборчі 
округи.

лютий 
1939 рік

17

391 Протоколи виборчої КОМІСІЇ 3 
виборів у гмінну управу 
с. Шельпаки і протести 
виборців проти незаконного 
проведення виборів.

15 березня 
1939 рік 
23 березня 
1939 рік

15

392 Списки виборців у вибори в 
громадську раду в с.Капустинці 
Збаразького повіту.

лютий 
1939 рік

28

393 Розпорядження воєводського 
управління і листування із 
Збаразькою гмінною управою 
єврейського віросповідання з 
результатів проведення 
перевірки.

17 грудня
1938 рік 
2 березня
1939 рік

6

394 Заяви окремих осіб, листування 
повітового староства з 
парафіяльними органами і 
гмінними управами про зміну 
віросповідання. Том 1.

1939 рік 128

395 Те ж, том 2. 1939 рік 105

396 Те ж , том 3. 1939 рік 152

397 Те ж , том 4. 1939 рік 117

398 Те ж, том 5. 1939 рік 115

399 Те ж, том 6. 1939 рік 74

400 Те ж, том 7. 1939 рік 59

401 Те ж, том 8 і останній. 1939 рік 50



Відділ: військовий 1935 рік

402 Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ про підготовчі 
роботи і проведення призову в 
армію.

26 березня 
1935 рік 
15 травня 
1935 рік

21

403 Відомості гмінних управ на осіб 
1914 року народження.

15 грудня
1934 рік 
23 березня
1935 рік

7

404 Листування повітового 
староства з воєводським 
управлінням і гмінними 
управами про проведення 
додаткового призову в 
армію.Том 1.

1934-1936 рік 168

405 Те ж, том 2 і останній. 1935 рік 191

406 Листування повітового 
староства з організаціями і 
гмінними уравами про розшук 
осіб, які ухиляються від 
призову в армію.

1932-1935 рік 210

407 Заяви окремих осіб, рішення 
воєводського управління про 
листування повітового 
староства з органами поліції 
щодо відстрочок від призову в 
армію. Том 1.

1935 рік 164

408 Те ж , том 2. 1935 рік 111

409 Те ж, том 3. 1935 рік 134

410 Те ж, том 4. 1935 рік 123

411 Те ж, том 5. 1935 рік 115

412 Те ж, том 6. 1935 рік 119

413 Те ж , том 7. 1935 рік 150

414 Те ж, том 8. 1935 рік 122
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415 Те ж, том 9. 1035 рік 157

416 Те ж , том 10. 1935 рік 144

417 Те ж, том 11. 1935 рік 127

418 Те ж, том 12. 1935 рік 123

419 Те ж, том 13. 1935 рік 83

420 Те ж, том 14. 1935 рік 110

421 Те ж, том 15. 1935 рік 77

422 Те ж, той 16. 1935 рік 107

423 Те ж, том 17. 1935 рік 92

424 Те ж, том 18. 1935 рік 135

425 Те ж, том 19 і останній. 1935 рік 64

426 Розпорядження командування 
6-го корпусу повітового 
староства про подання зведень і 
дані гмінних управ про 
наявність гужового транспорту.

17 січня 
1936 рік 

ЗО січня 
1936 рік

23

427 Розпорядженн, план повітового 
староства і зведення гмінних 
управ про проведення конного 
спорту.

січень 
1936 рік 
ЗО березня 
1936 рік

34

428 Листування повітового 
староства з воєводським 
управлінням і постерунками 
поліції про реєстрацію 
механічного транспорту 
військовими комісіями.

20 листопада 
1934 рік 
20 листопада 
1936 рік

150

429 Анкетні та інші дані гмінних 
управ про матеріальну 
допомогу сім’ям резервістів за 
період відбуття останніми 
військової підготовки і рішення 
повітового староства з цього 
питання.Том 1.

1935 рік 142
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430 Те ж, том 2. 1935 рік 131

431 Те ж, том 3. 1935 рік 123

432 Те ж, том 4. 1935 рік 126

433 Те ж, том 5. 1935 рік 133

434 Те ж, том 6 і останній. 1935 рік 138

435 Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ, плани 
воєводського управління і 
повітового староства про 
проведення призову в армію в 
1936 році.

3 березня 
1936 рік 
22 серпня 
1936 рік

16

436 Листування Збаразького 
повітового староства з 
Тернопільським, Скалатським 
та іншими повітовими 
староствами, гмінними 
управами і постерунками 
поліції про перевірку 
додаткового призову в армію і 
облікові картки призивників. 
Том 1.

1936 рік 130

437 Те ж, том 2 і останній. 1936 рік 178

438 Заяви окремих осіб, рішення 
воєводського управління і 
листування повітового 
староства з органами поліції 
про надання відстрочок від 
призову в армію.Том 1.

1933-1936
роки

121

439 Те ж, том 2 . 1933-1936
роки

132

440 Те ж, том 3. 1934-1936
роки

112

441 Те ж, том 4. 1934-1936
роки

91

442 Те ж, том 5. 1934-1936
роки

151

443 Те ж, том 6 і останній. 1936 роки 122
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444 Відомості гмінних управ на 

осіб, які обкладаються 
військовим податком.

10 лютого 
1936 рік 
29 лютого 
1936 рік

20

445 Анкетні та інші дані гмінних 
управ про матеріальну 
допомогу сім’ям резервістів за 
період відбуття останніми 
військової перепідготовки і 
рішення повітового староства з 
цього питання.Том 1.

1936-1937
роки

136

446 Те ж, том 2. 1936 рік 88

447 Те ж, том 3. 1936 рік 142

448 Те ж, том 4. 1936-1938
роки

193

449 Те ж, том 5. 1936-1937
роки

181

450 Те ж, том 6. 1936 рік 136

451 Те ж, том 7 і останній. 1936 рік 104

452 Заяви окремих осіб, рішення 
воєводського управління і 
листування з органами поліції 
щодо надання відстрочок від 
призову в армію. Том 1.

1937-1939
роки

106

453 Те ж, том 2. 1937-1939
роки

118

454 Те ж, том 3. 1936-1939
роки

154

455 Те ж, том 4. 1937-1939
роки

115

456 Те ж, том 5. 1937-1939
роки

129

457 Те ж, том 6 і останній. 1937-1939
роки

147



458 Листування повітового 
староства з гмінними управами 
щодо зняття з воєводського 
обліку окремих осіб.

5_______
24 червня 
1937 рік 
4 травня 
1939 рік

4_
10

5

459 Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ і воєводського 
управління про проведення 
перевірки і обліку коней в 1937 
році і дані гмінних управ з 
цього питання.

19 лютого 
1937 рік 
9 листопада 
1937 рік

26

460 Листування повітового старо 
ства з воєводським управлін 
ням і гмінними управами про 
проведення реєстації механіч 
них засобів пересування.

4 січня
1937 рік 
1 жовтня
1938 рік

461 Анкетні та інші дані гмінних 
управ про матеріальну 
допомогу сім’ям резервістів за 
період відбуття останніми 
військової перепідготовки і 
рішення повітового староства з 
цього питання. Том 1.

1937 рік

97

136

462

463

464

465

Те ж , том 2.

Те ж, том 3.

Те ж, том 4.

Те ж, том 5 і останній.

1937 рік

1937 рік

1937 рік

1937-1938
роки

139

133

159

103

466 Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ і оголошення 
воєводського управління про 
порядок організації і проведен 
ня призову і армію у 1938 році.

22 лютого 
1938 рік 
15 квітня 
1938 рік

467

1—

Оголошення командування 
штабу окружного корпусу № 6 
про призов підофіцерів і 
рядових на військову 
перепідготовку в 1938-1939 
роках.__________________ .

квітень 
1938 рік

13

1
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468 Відомості повітового староства 

і гмінних управ на осіб, які 
підлягають призову в армію.

1938-1939
роки

29

469 Листування повітового 
староства з повітовою 
призовною командою і 
гмінними управами про розшук 
осіб, що ухиляються від 
призову в армію.

1938-1939
роки

20

470 Листування повітового 
староства з воєводським 
управлінням і гмінними 
управами про проведення 
додаткового призову в армію.

1938 рік 246

471 Заяви окремих осіб,рішення 
воєводського управління і 
листування повітового 
староства з органами поліції 
про надання відстрочок від 
призову в армію.Том 1.

1938 рік 123

472 Те ж, том 2. 1937-1938
роки

128

473 Те ж, том 3. 1938-1939
роки

182

474 Те ж, том 4. 1938 рік 105

475 Те ж, том 5. 1938 рік 134

476 Те ж, том 6 і останній. 1938 рік 90

477 Розпорядження воєводського 
управління і повітового 
староства про взяття на 
військовий облік осіб 1920-1921 
років народження.

12 квітня 
1938 рік 
12 серпня 
1938 рік

1

478 Листування повітового старо 
ства з побутовою призивною 
командою про зняття з військо 
вого обліку окремих осіб.

1938 рік 46
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479 Розпорядження і план 

воєводського управління 
повітового староства щодо 
перевірки гмінних книг з обліку 
коней та їх наявностей.

5 жовтня 
1938 рік 
10 жовтня 
1938 рік

9

480 Анкетні та інші дані, відомості 
гмінних управ про матеріальну 
допомогу сім’ям резервістів у 
період відбуття останніми 
військової перепідготовки і 
рішення повітового староства з 
цього питання. Том 1.

1938-1938
роки

159

481 Те ж, том 2. 1938-1939
роки

153

482 Те ж, том 3. 1938-1939
роки

216

483 Те ж, том 4. 1938-1939
роки

107

484 Те ж, том 5 і останній. 1938-1939
роки

108

485 Відомості міської управи в 
Збаражі на дільничих 
комендантів житлових будинків 
та їх заступників.

24 лютого 
1938 рік 
10 березня 
1938 рік

9

486 Протоколи комісій щодо 
відшкодування збитків окремим 
особам, які причинені 
військовими підрозділами.

19 вересня 
1938 рік 
29 листопада 
1938 рік

32

487 Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ воєводського 
управління повітового 
староства про підготовку, 
організацію і проведення 
призову в 1936 році.

27 березня 
1939 рік 
27 квітня 
1939 рік

34



488 Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ про 
проведення призову в юнацькі 
військові робочі загони та 
листування з органами поліції і 
гмінними управами з цього 
питання.

19 січня 
1939 рік 
27 березня 
1939 рік

43

489 План повітового староства з 
проведення призову в армію 
осіб 1918 року народження.

5 квітня 
1939 рік

490 План роботи призивних комісій 
на території Тернопільського 
воєводства на 1939 рік.

1939 рік

491 Листування повітового старо 
ства з Тернопільським повіто 
вим староством і гмінними 
управами про проведення 
додаткового призову в армію і 
облікові картки призивників.

1938-1939
роки

492 Листування повітового 
староства з воєводським 
управлінням, постерунками 
поліції і гмінними управами про 
розшук осіб, які ухиляються від 
призову в армію.

1938-1939
роки

493 Заяви окремих осіб, рішення 
воєводського управління і 
листування повітового 
староства з органами поліції 
про надання відстрочок від 
військової служби. Том 1.

1939 рік

494 Те ж, том 2 і останній. 1939 рік

1

1

112

114

104

97

495 Інструкція Тернопільського 
воєводського управління про 
порядок реєстрації призивників 
міськими і гмінними управами.

червень 
1939 рік

14

496 Листування повітового старос 
тва з постерунками поліції і гмі 
нними управами про зняття з ві 
йськового обліку окремих осіб.

1939 рік 81
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497 Листування повітового 

староства з повітовою 
призивною командою і 
гмінними управами про 
внесення змін в облікових 
картках призивників і особисті 
документи останніх.

1939 рік 139

498 Протоколи з’їзду представників 
автобусних підприємств, що 
відбувся в м.Тернополі 18 
квітня 1939 року.

5 липня 
1939 рік

7

499 Відомості повітового староства 
і гмінних управ про проведення 
реєстрації велосипедів.

10 січня 
1939 рік 
5 серпня 
1939 рік

18

500 Анкетні та інші дані гмінних 
управ про метеріальну 
допомогу сім’ям резервістів за 
період відбуття останніми 
військової перепідготовки і 
рішення повітового староства з 
цього питання.Том 1.

1939 рік 128

501 Те ж, том 2 і останній.

Відділ: адміністративно- 
дисциплінарний .

1939 рік 133

502 Циркуляри і розпорядження 
Міністерства внутрішніх справ і 
Тернопільського воєводського 
управління про порядок 
накладання адміністративних 
покарань.

2 травня 
1928 рік 
2 липня 
1938 рік

160

503 Циркуляри і зведення 
Збаразького повітового 
староства про перерахування 
фінансовим органам сум із 
зібрань за штрафи.

30 березня 
1932 рік 
29 травня 
1936 рік

26



1
504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

2___________________________________

Місячні статистичні звіти 
повітового староства про 
кількість накладених штрафів 
на окремих осіб за дрібні 
злочини.

Протоколи, донесення органів 
поліції та рішення повітового 
староства про покарання 
окремих осіб в 
адміністративному порядку.

Те ж , томІ 2.

Те ж, том 3.

Те ж , том[ 4.

Те ж, том 5.

Те ж, том 6 .

Те ж, том 7.

Те ж, том 8.

Те ж, том 9.

Те ж , том: 10.

Те ж, том 11.

Те ж, том 12.

Те ж, том 13.

Те ж, том 14.

Те ж, том 15.

Те ж, том 16.

Те ж, том 17 і останній.

3 4 5
3 лютого 
1932 рік 
9 листопада 
1937 рік

119

1935 рік 82

1935 рік 132

1935 рік 130

1935 рік 207

1935 рік 217

1935 рік 163

1935 рік 133

1935 рік 176

1935 рік 109

1935 рік 144

1935 рік 244

1935 рік 154

1935 рік 149

1935 рік 143

1935 рік 113

1935 рік 107

1935 рік 100
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522 Рішення повітового староства, 

листування повітового 
староства з органами поліції та 
іншими установами про 
покарання окремих осіб в 
адміністративному порядку. 
Том 1.

1936-1937 рік 136

523 Те ж, том 2. 1936 рік 137

524 Те ж, том 3. 1936-1939
роки

167

525 Те ж, том 4. 1936-1937
роки

117

526 Те ж, том 5. 1936 рік 121

527 Те ж, том 6. 1936-1937
роки

97

528 Те ж, том 7. 1936 рік 197

529 Те ж, том 8. 1936 рік 134

530 Те ж, том 9. 1936-1937
роки

169

531 Те ж, том 10. 1936 рік 124

532 Те ж, том 11. 1936-1939
роки

170

533 Те ж, том 12. 1936 рік 183

534 Те ж, том 13. 1936 рік 143

535 Те ж, том 14. 1936 рік 154

536 Те ж, том 15. 1936 рік 194

537 Те ж, том 16. 1936 рік 179

538 Те ж, том 17. 1936 рік 172

539 Те ж, том 18. 1936 рік 145
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540 Те ж, том 19 і останній. 1936-1937

роки
159

541 Інструкція повітового староства 
для роботи адміністративно- 
дисциплінарного відділу і 
статистичні відомості та 
донесення гмінних управ про 
кількість осіб, покаранних в 
адміністративному порядку.

13 квітня
1937 рік 
травень
1938 рік

16

542 Вироки Тернопільського 
окружного суду на осіб, які 
звинуваченні у порушенні 
адміністративного порядку.

1938 рік 7

543 Рішення повітового староства, 
листування з органами поліції 
та іншими установами про 
покарання окремих осіб в 
адміністративному порядку. 
Том 1.

1937 рік 143

544 Те ж, том 2. 1937-1938
роки

169

545 Те ж, том 3. 1937-1938
роки

189

546 Те ж, том 4. 1937-1938
роки

162

547 Те ж, том 5. 1937-1938
роки

135

548 Те ж, том 6. 1937-1938
роки

196

549 Те ж, том 7. 1937-1938
роки

179

550 Те ж, том 8. 1937-1938
роки

231

551 Те ж, том 9. 1937-1938
роки

190
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552 Те ж, том 10. 1937-1938

роки
208

553 Те ж, том 11. 1937-1938
роки

164

554 Те ж, том 12. 1937-1938
роки

186

555 Те ж, том 13. 1937-1938
роки

147

556 Те ж, том 14. 1937-1938
роки

95

557 Те ж, том 15. 1937-1938
роки

100

558 Те ж, том 16. 1937-1938
роки

208

559 Те ж, том 17. 1937-1938
роки

161

560 Те ж, том 18. 1937-1938
роки

158

561 Те ж, том 19. 1937-1938
роки

154

562 Те ж, том 20. 1937-1938
роки

156

563 Теж, том 21. 1937-1938
роки

232

564 Те ж, том 22. 1937-1938
роки

180

565 Те ж, том 23. 1937-1938
роки

155

566 Те ж, том 24. 1937-1938
роки

131

567 Те ж, том 25. 1937-1938
роки

132
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568 Те ж, том 26.

569 Те ж, том 27.

570 Те ж, том 28.

571 Те ж, том 29.

572 Те ж, том ЗО

573 Те ж, том 31.

574 Те ж, том 32.

575 Те ж, том 33.

576 Те ж, том 34.

577 Те ж, том 35.

578 Те ж , том 36.

579 Те ж , том 37.

580 Те ж, том 38.

581 Те ж, том 39.

582 Те ж, том 40.

583 Те ж, том 41.

1937-1938
роки

122

1937-1938
роки

115

1937-1938
роки

64

1937-1938
роки

163

1937-1938
роки

155

1937-1938
роки

173

1937-1938
роки

157

1937-1938
роки

150

1937-1938
роки

141

1937-1938
роки

115

1937-1938
роки

143

1937-1938
роки

141

1937-1938
роки

131

1937-1938
роки

136

1937-1938
роки

141

1937-1938
роки

112



1
584 Те ж, том 42. 1937-1938

роки
03

585 Те ж, том 43. 1937-1938
роки

103

586 Те ж, том 44. 1937-1938
роки

103

587 Те ж, том 45. 1937-1938
роки

59

588 Те ж, том 46. 1937-1938
роки

102

589 Те ж, том 47. 1937-1938
роки

111

590 Те ж, том 48. 1937-1938
роки

134

591 Те ж, том 49. 1937-1938
роки

158

592 Те ж, том 50. 1937-1938
роки

66

593 Те ж, том 51. 1937-1938
роки

108

594 Те ж, том 52 і останній. 1937-1938
роки

78

595 Рішення, листування 
повітового староства з органами 
поліції та іншими установами 
про покарання окремих осіб в 
адміністративному порядку.
Том 1.

1938-1939
роки

146

596 Те ж, том 2. 1938-1939
роки

171

597 Те ж, том 3. 1938-1939
роки

179

598 Те ж, том 4. 1938-1939
роки

137
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599 Те ж, том 5. 1938-1939
роки

147

600 Те ж, том 6. 1938-1939
роки

134

601 Те ж, том 7. 1938-1939
роки

138

602 Те ж, том 8. 1938-1939
роки

139

603 Те ж, том 9. 1938-1939
роки

138

604 Те ж, том 10. 1938-1939
роки

145

605 Те ж, том 11. 1938-1939
роки

124

606 Те ж, том 12. 1938-1939
роки

160

607 Те ж, том 13. 1938-1939
роки

149

608 Те ж, том 14. 1938-1939
роки

78

609 Те ж, том 15. 1938-1939
роки

137

610 Те ж, том 16. 1938-1939
роки

166

611 Те ж, том 17. 1938-1939
роки

154

612 Те ж, том 18. 1938-1939
роки

137

613 Те ж, том 19. 1938-1939
роки

117

614 Те ж, том 20. 1938-1939
роки

96
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615 Те ж, том 21. 1938-1939

роки
94

616 Те ж, том 22. 1938-1939
роки

126

617 Те ж, том 23. 1938-1939
роки

193

618 Те ж, том 24. 1938-1939
роки

191

619 Те ж, том 25 і останній. 1938-1939
роки

130

620 Рішення повітового староства, 
листування з органами поліції 
про покарання окремих осіб в 
адміністративному порядку. 
Том 1.

1939 рік 122

621 Те ж, том 2. 1939 рік 113

622 Те ж, том 3. 1939 рік 99

623 Те ж, том 4. 1939 рік 114

624 Те ж, том 5. 1939 рік 125

625 Те ж, том 6. 1939 рік 157

626 Те ж, том 7. 1939 рік 164

627 Те ж, том 8. 1939 рік 159

628 Те ж, том 9. 1939 рік 151

629 Те ж, том 10. 1939 рік 189

630 Те ж, том 11. 1939 рік 116

631 Те ж, том 12. 1939 рік 96

632 Те ж ,том 13. 1939 рік 147

633 Те ж, том 14. 1939 рік 188
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634 Те ж, том 15. 1939 рік 101

635 Те ж, том 16. 1939 рік 146

636 Те ж, том 17. 1939 рік 127

637 Те ж, том 18. 1939 рік 101

638 Те ж, том 19. 1939 рік 96

639 Те ж, том 20 і останній.

Відділ: праці, опіки і здоров’я.

1939 рік 90

641 Розпорядження Міністерства 
соціальної опіки, тижневі 
статистичні звіти Збаразького, 
Зборівського, Тернопільського 
повітових старосте інфекційних 
захворювань населення і 
смертності від них.

8 січня
1935 рік 
7 січня
1936 рік

215

642 Статистичні відомості 
Збаразького управління і 
окружного лікаря с.Нове Село 
про стан здоров’я учнів шкіл.

червень
1935 рік 
січень
1936 рік

3

643 Циркуляри, розпорядження 
Міністерства внутрішніх справ, 
соціальної опіки (копії) 
воєводського управління, 
інструкція для членів комітетів 
з проведення профілактики 
щеплень проти туберкульозу і 
заходи щодо проведення ” Дня 
боротьби з туберкульозом”.

жовтень
1934 рік
ЗО листопада
1935 рік

37

644 Заяви окремих осіб Краківської 
фінансової палати про 
перевірку стану здоров’я, 
видачу медичних свідоцтв.

31 січня 
1935 рік 
27 квітня 
1935 рік

46

645 Список розумово хворих і 
непрацездатних осіб.

жовтень 
1935 рік

7



646 Розпорядження Міністерства 
громадської опіки, 
Тернопільського воєводського 
управління і програми питання 
встановлення громадського 
санітарного нагляду.

7 лютого 
1935 рік 
6 березня 
1935 рік

9

647 Циркуляри і розпорядження 
Міністерства освіти і 
громадської опіки, кураторії 
Львівського шкільного округу і 
листування повітового 
староства з постерунками 
поліції з питання санітарного 
стану в школах.

22 вересня
1934 рік
1 березня
1935 рік

47

648 Розпорядження 
Тернопільського воєводського 
управління про скликання з’їзду 
повітових лікарів, протокол 
з’їзду і звіти лікаря про стан 
гігієни і громадської опіки на 
території Збаразького повіту.

1 серпня 
1935 рік 
31 грудня 
1935 рік

24

649 Протоколи перевірки 
санітарного стану шкіл 
Збаразького повіту і донесення 
постерунків ПОЛІЦІЇ 3 цього 
питання.

грудень
1934 рік 
січень
1935 рік

64

650 Розподядження 
Тернопільського воєводського 
управління про встановлення 
постійного санітарного нагляду 
на території м.Збараж і 
донесення Збаразького 
магістрату з цього питання.

18 січня 
1935 рік 
31 жовтня 
1935 рік

44

651 Розпорядження Міністерства 
громадської опіки і 
Тернопільського воєводського 
управління про надання звітів 
установами охорони здоров’я 
про їх роботу і звіт Збаразького 
відділу охорони зборов’я.

10 лютого 
1935 рік 
1 квітня 
1935 рік

4
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652 Розпорядження 
Тернопільського воєводського 
управління про організацію 
курсів для фармацевтів.

22 лютого 
1935 рік 
26 березня 
1935 рік

3

653 Донесення завідуючими 
аптеками Збаразького повіту 
про укомплектованість штатів.

17 січня 
1935 рік 
7 жовтня 
1935 рік

17

654 Розпорядження Міністерства 
громадської опіки і 
Тернопільського воєводського 
управління про подання даних 
медпунктами щодо 
необхідності грошових коштів 
на лікування хворих.

11 лютого 
1935 рік 
1 березня 
1935 рік

2

655 Розпорядження 
Тернопільського воєводського 
управління про надання 
статистичних даних про 
встановлення громадської опіки 
над дітьми сиротами та бідних 
сімей.

25 січня 
1935 рік 
5 лютого 
1935 рік

9

656 Зведення Тернопільського 
воєводського управління про 
видачу одноразової допомоги 
окремим мешканцям 
Збаразького повіту.

січень
1935 рік 
січень
1936 рік

73

657 Розпорядження воєводського 
управління Збаразького 
повітового староства про 
реєстрацію установ громадської 
опіки і відомості гмінних управ 
з цього питання.

7 грудня
1935 рік
ЗО березеня
1936 рік

22

658 Положення про роботу комісії 
громадської опіки, списки 
опікунів і опікунських 
товариств, які функціонують на 
території Збаразького повіту.

жовтень
1935 рік 
ЗО березня
1936 рік

22
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659 Відомості гмінних управ про 
діяльність рад щодо 
встановлення громадської опіки 
над сиротами і списки членів 
рад.

22 серпня 
1935 рік 
8 вересня 
1935 рік

14

660 Справа про встановлення 
громадської опіки над майном 
Чагайди Клеменса.

13 травня 
1924 рік 
7 грудня 
1935 рік

106

661 Циркуляр, розпорядження 
Польської спілки по боротьбі 3 
туберкульозом,
Тернопільського воєводського 
управління щодо представлення 
даних про хворих на 
туберкульоз і трахому, про 
побудову санаторію і лікарні 
для стаціонарного лікування.

27 лютого 
1936 рік 
23 листопада 
1936 рік

14

662 Розпорядження Збаразького 
статистичного зведення, 
Кременецького, Скалатського, 
Тернопільського повітових 
старосте про кількість 
інфекційних захворювань і 
смертність населення.

12 лютого 
1937 рік
13 груждня 
1937 рік

25

663 Заяви осіб Тернопільського 
шкільного інспектора про 
видачу медичних довідок щодо 
стану здоров’я окремих 
учителів і мешканців 
Збаразького повіту.

січень 
1936 рік 
грудень 
1936 рік

ЗО

664 Листування повітового 
староства з гмінними управами 
з питання прищеплення віспи 
дітям.

22 березня
1936 рік
2 листопада
1937 рік

13

665 Статут Збаразького повітового 
центру охорони здоров’я.

14 вересня
1936
8 січня
1937 рік

7
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666 Статистичні відомості гмінних 

управ про кількість житлових 
будинків і колодязів.

14 травня 
1936 рік 
2 червня 
1936 рік

16

667 Розпорядження 
Тернопільського воєводського 
управління про перераховані 
кошти на організацію дитячих 
літніх таборів.

31 січня 
1936 рік 
26 вересня 
1936 рік

23

668 Відомості Тернопільського 
воєводського управління про 
надання безвідплатної грошової 
допомоги установам опіки над 
дітьми і молоддю.

4 липня 
1936 рік 
3 листопада 
1936 рік

9

669 Рішення воєводського 
управління щодо заяв про 
одноразові допомоги інвалідам 
Збаразького повіту (копії).

21 лютого 
1936 рік 
11 липня 
1936 рік

29

670 Розпорядження воєводського 
управління про подання списку 
і наявний список членів комісії 
громадської опіки Збаразького 
повіту.

19 березня 
1936 рік 
4 вересня 
1936 рік

3

671 Листування повітового 
староства з Львівським 
воєводським управлінням з 
питання вироблення проекту 
статуту фундації ім.Дзендзиків.

28 січня 
1936 рік 
1 серпня 
1936 рік

5

672 Розпорядження Тернопільсько 
го воєводського управління про 
покращення санітарного стану 
населених пунктів, про скликан 
ня з’їзду лікарів воєводства і 
доповідь про роботу 
Збаразького повітового лікаря.

24 січня 
1937 рік 
21 листопада 
1937 рік

21



1 2 3
673 Розпорядження Тернопільсь 

кого воєводського управління 
про перевірку стану здоров’я 
поліцейських, які знаходяться в 
казармах, і листування повітово 
го староства з кураторією 
Львівського шкільного округу 
про перевірку стану здоров’я 
вчителів Залеського Романа.

8 жовтня 
1934 рік 
20 лютого 
1937 рік

15

674 Відомості Збаразького 
повітового староства про 
поповнення коштами бюджетів 
гмінних управ на їх санітарне 
обслуговування.

8 грудня 
1932 рік 
22 грудня 
1932 рік

5

675 Розпорядження Міністерства 
громадської опіки, школи 
гігієни і Тернопільського 
воєводського управління про 
організацію лікарських курсів 
та їх програма.

22 листопада
1937 рік 
3 січня
1938 рік

17

676 Розпорядження Польської 
спілки по боротьбі 3 
туберкульозом про уточнення 
назви підвідомчих установ і про 
органцзацію курсів для 
спеціалістів штучного дихання.

22 січня 
1937 рік 
29 квітня 
1937 рік

6

677 Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ і 
Тернопільського воєводського 
бюро з питання надання 
допомоги дітям-сиротам і 
безробітним у зимовий період і 
про подання звітів установам 
громадської опіки.

12 лютого 
1937 рік 
11 грудня 
1937 рік

16

678 Розпорядження 
Тернопільського воєводського 
управілння з питання 
організації та звітності літніх 
дитячих таборів на території 
Збаразького повіту.

24 травня 
1937 рік 
5 листопада 
1937 рік

23



1 2 3 4 5
679 Звіт про роботу дитячого 

притулку в м.Збаражі за період 
від 1 квітня 1936 року по 
1 березня 1937 року.
Відділ: ветеринарний.

24 травня 
1937 рік

8

680 Статистичні відомості 
повітового староства про 
інфекційні захворювання 
тварин на території повіту.

1 січня 
1935 рік 
7 грудня 
1935 рік

5

681 Листування повітового 
староства з Міністерством 
землеробства і Тернопільським 
управлінням з питання 
захворювання коней сапом.

5 жовтня
1935 рік 
4 квітня
1936 рік

58

682

683

Листування повітового 
староства з гмінними управами 
і постерунками поліції про 
перевірку донесень щодо 
інфекційних захворювань 
тварин і відомості 
Тернопільського воєводського 
управління про надання 
допомоги окремим громадянам 
за коней, які загинули.
Опис фонду

1935 рік 32

№ 640 -  розформований 
№ 382 а -  літерний

В даний опис внесено 683 
(шістсот вісімдесят три) справи.

Друкувала провідний спеціаліст С. Найчук.


