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3
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І
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4

ВІДДІЛ: громадянської і гмінної
приналежності
1927 рік
1.

Відомості постерунка поліції про
членів, вибраних в гмінну раду.

1927

34

1930

126

Те ж, том 2.

1930

129

Заяви осіб про видачу свідоцтв
про смерть їхніх родичів і про
токоли свідків по цьому питанню.

1930

81

1930 рік
2.

Заяви батьків про видачу св і
доцтв про народження їх дітей і
протоколи свідків по цьому питанню. Том І.

5. Свідоцтва моральності окремих осіб
Борщівеького повіту.

1930

14

! При(мітка
! 5

І

!

!

4

! 5

ВІДДІЛ: Загальний
1931 рік
6.

Покажчик до щоденника вхідної і
вихідної кореспонденції за І93Ір,

1931

240

Заяви батьків про видачу свідоцтв
про народження їхніх дітей і про
токоли свідків з цього питання.

1930-193І

158

8. Розпорядження Тернопільського воє
водського управління про зміни
розкладу руху автобусів.

червень 1931
жовтень 1931

18

9. Відомості повітового староства і
постерунків поліції про кількість
готелів, що знаходяться на терито
р ії Борщівського повіту.

10 лютого 1931
26 лютого 1931

ІЗ

ВІДДІЛ: Адміністративний

7.

10. Списки водяних млинів, що знахо
дяться на території Борщівського
повіту.

березень 1931

11. Листування з воєводським управлі
нням з питання закриття пекарні
Хаіма Ліндмана в с. Скала.

28 березня 1929
ІЗ квітня 1931

12. 0б"ява повітового староства про
встановлення максимальних цін на
промтовари.

ЗІ січня 1931
18 грудня 1931

1933 рік
13. Заяви окремих осіб і листування з
воєводським управлінням про забез-

' Ч ґ/

1931 рік

27‘іV

І

!

2

І

печення їх коштами у зв"язку із
хворобою.

З

1933-1934

!

4

81

1934 рік
14. Заяви і особисті документи окре
мих осіб про видачу їм метричних
свідоцтв.

1934

5

15. Заяви окремих о сіб , листування
з гмінними управами і рішення
повітового староства про надання
дозволу на торгівлю спиртними і
безалкогольними напоями.

1934

49

16. Циркуляр Міністерства Внутрішніх
справ та інструкція центральної
прокуратури для установ, що зай
маються екзекуцією з нерухомого
15 січня 1934
майна.
З березня 1934

З

17. Розпорядження Тернопільського
воєводського управління про під
тримання порядку на дорогах громадського користування.

5

15 червня 1934
8 листопада 1934

18. Інформації воєводського управлі
ння про зміни розкладу руху
поїздів.
19. Циркуляри Міністерства Внутрішніх
справ про визнання пільг бідним.

1934

6

серпень 1934

4

1934

72

20. Донесення дирекції громадського
страхування про нещасні випадки
на підприємствах.
21. Заяви окремих осіб і листування з
воєводським управлінням про забез
печення їх коштами на випадок хвороби.

1934

63

! 5

22. Інформації воєводського управління
про видання журналу."Порадник туристичний".

7 липня 1934
22 грудня 1934

7

23. Завальні характеристики гмінних управ
про географічне і економічне стано
вище Борщівського повіту.

1934

23

24. Донесення гмінних управ про проведе
ння реєстрації старовинних пам’я т 
ників.

1934

69

1931

69

ВІДДІЛ: військовий
1931 рік
25. Табеля Міністерства Внутрішніх справ
про знаки державної приналежності
повітряних кораблів.
1934 рік
26. Розпорядження повітового староства
і реєстраційні листи гмінних управ
цро надання грошової допомоги
сім"ям військовослужбовців. Том І.

1934

27. Те саме, том 2.

1934

127

28. Те саме, том 3.

1934

100

29. Те саме, том 4.

1934

104

30. Те саме, том 5.

1934

124

31. Те саме, том 6.

1934

126

32. Те саме, том7 /останній/.

1934

148

155

І

2

!

\

З

!

4

ВІДДІД: ветеринарний
1934 ріа
33. Протокол конференції ветеринарних
лікарів за 1934 р.

1934

34. Розпорядження Тернопільського
воєводського управління про припи
нення вивозу із Польщі рогатої
худоби у зв"язку з епідемією.

1934

35. 0б"яви і списки воєводського
управління, повітового староства
про інфенкційні хвороби домашніх
тварин, які поширені на території
воєводства.

28 квітня 1934
ЗІ грудня 1934

19

36. Інструкції і звіти про діяльність
ветеринарної комісії з обстеже
ння коней.

1934

34

37. Відомості ветеринарних лікарів
Борщівського повіту про обстеже
ння інфекційних хвороб домашніх
тварин.

1934

45

38. Списки і донесення гмінних управ
про о сіб , які тримають нелегально
племінну худобу.

1934

52

1937

І

1937-1939 рр.
ВІДДІЛ: адміністративний
1937 рік
39. Циркуляр Міністерства освіти про
збір характеристик на окремих осіб
для надання дозволу на виїзд за
кордон на навчання.

! 5

І

!

2

З

!

40. Донесення гмінних управ про будів
ництво шкіл в Борщівському повіті.

1937р.

! 4

! 5

І

1938 рік
41. Заяви окремих осіб про надання їм
позики для придбання землі і плани
розподілу земельних ділянок.

1938-1939

62

1938-1939

84

1939 рік
42. Заяви окремих осіб і рішення пові
тового староства про зміну їхнього
віросповідання.
ВІДДІЛ: адміністративнодисциплінарний
1937 рік
43. Рішення міського суду про арешт
Антонюк Катерини за проституцію без
медичного контролю.

1937-1938

7

44. Особова справа інваліда Фостія
Василя.

1920-1933

18

45. Те ж Фучкевича Зігмунта.

1920-1933

42

25 вересня 1930
5 листопада 1930

27

ВІДДІЛ: безпеки
1930 рік
46. Статут єврейського товариства
"Гістадрута Гафоцим Брити
Тумпельдор".
1938 рік
47. Заяви окремих осіб про надання їм
дозволу на проживання в прикордонній
смузі і листування з цього питання із
адміністративними установами. Том І.

1937-1938

230

І т

2

48. Заяви окремих осіб про надання їм
дозволу на проживання в прикордон
ній смузі і листування з цього пи
тання із адміністративними устано
вами. Том 2.
49. Те саме, том 3 /останній/.

і

З

1932-1938
1938

!

4

12

'

88

1933 рік
50. Закони про громадські збори.

16 березня 1933
23 березня 1933

4

23 березня 1933

4

II жовтня 1933
2 листопада 1933

9

53. Розпорядження президента Польщі з
питання злочинності проти безпеки
Польщі,

24 жовтня 1934

4

54. Розпорядження Міністерства Внут
рішніх справ про скликання з ” їзду
делегатів спілки "Офіцерів резерву"
у Варшаві.

12 липня 1935

І

7 березня 1932
6 грудня 1935

9

10 квітня 1935
19 грудня 1936

39

51. Розпорядження Міністерства
Внутрішніх справ про надання дозво
лу на право користування вогнепаль
ної зброї.
52. Вироки окружного суду на о сіб , які
скоїли пограбування Макогоненка
Альбіна.
1934 рік

55.

Циркуляр і статут Тернопільського
' воєводського управління про додер
жання закону про риболовство.

56. Циркуляри і розпорядження воєвод
ського управління і комітету про
паганди щодо поширення польських
позик.

І

!

t

!

4

57. Розпорядження Міністерства Внутрішніх
справ, повітового староства про хід
святкування українських релігійних
свят.

19 грудня 1935
28 грудня 1935

58. Розпорядження Міністерства Внутрішніх
справ і донесення постерунка поліції
в Королівці про хід святкування польських свят.

8 листопада 1935
ІЗ листопада 1935

! 5

З

З

59. Розпорядження організаційного комі
тету, донесення постерунка поліції
і гмінних управ про порядок святку
вання іменин Пілсудського.

20 березня 1935
14 травня 1935

53

60. Відозва виконавчого комітету і роз
порядження повітового староства про
увіковічнення пам”яті міністра внут
рішніх справ Перацького Броніслава.

18 січня 1935
26 лютого 1935

18

61. Звернення і відозва морської і коло
ніальної ліги про святкування свята
моря і розпорядження агітаційної
літератури.

29 січня 1935
ЗІ жовтня 1935

9

1936 рік
62. Списки виборців в Сейм гміни Дзвиняче.

29 липня 1935

1937 рік
63. Донесення постерунка поліції в Бор
щові про вибори нового правління
польського товариства "Звензда” .

ЗО квітня 1937
15 травня 1937

64. Розпорядження Тернопільського воє
водського управління про заборону
користування прапорами із зображен
ням українсько-націоналістичного
тризуба.

25 березня 1939
6 червня 1939

42

І

!

2

?

!

З

4

65. Донесення постерунка поліції про
проведення зборів українського націоналістичного товариства.

3 квітня 1939
19 липня 1939

5

66. Заяви членів українських націона
лістичних товариств про дозвіл на
проведення художніх вечорів та ігр.

28 березня 1939
5 липня 1939

57

67. Розпорядження Міністерства Внутріш
ніх справ і Тернопільського воєвод
ського управління та відомості пос
терунків поліції про вилучення зброї
та вибухових речовин у жителів сільської місцевості.

29 травня 1939
4 вересня 1939

68. Листування з органами поліції, Коло
мийським і Снятинським повітовими
староствами про затримання Пушка
ря А., Микитюка П., Карбутяка М.,
Васайчука, які намагалися перейти
кордон в Радянський Союз.

1928

67

ІЗ

69. Опис фонду.
дев"ять
Всього в даний опис внесено від /шістдесят
зберігання.

одиниць

Зав. відділом

В. Котляр

Друкувала архівіст II категорії

Р. Філь

17Л І .2005 р

! 5

