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Фонд№З2 

Опис 1 
справ постійного зберігання 

за 1918- 1938 роки 

№ Заголовок справи 
з\п 

1 2 
1 Протоколи засідань членів 

+ . .. 
МІСЬКОІ управи 

2 Циркуляр Тернопільського 

ПОВІТОВОГО староства, 

розпорядження Міністерства 

фінансів, листування і заяви 

службовців міської управи про 
видачу продуктш, про 

надбавки до платні в зв' язку з . . 
шдвищенням ЦІН, списки, . . . . 

анкети І ІНШІ матершли з цього 

питання 

3 Листування з Тернопільською 
~ гмінною управою про найм 

парку Личаківського в Гаях 

Великих для відкриття 

ресторанного павільйону, 

проекти плаюв, кошторис, . . . . 
контракт І ІНШІ матер1али з 

цього питання 

--- -·------····--·---··--·- ---

ерджую 

иректор Держархіву 

нопільської області 

Крайні дати Кіль 

КІСТЬ 

арку 

ШlВ 

3 4 
1918-1923 р.р. 59 

19 березня 1918 р. 105 
30 жовтня 1919 р. 

12 червня 1918 р. 45 
6 червня 1931 р. 

При 

мітка 

5 



-------------- --·····---·-··---·-·-······ ····-- - -- ------------------------- ----- ---------

1 2 3 4 5 
4 Журнал реєстрації невиконаної 1913 р. 108 
t кореспонденції 31 грудня 1923 р. 

5 Річний звіт про роботу міської 28 лютого 1919 р. 16 
-\- електростанції за 1919 р. 

6 Журнал реєстрації вхідної 1920-1925 р.р. 55 
+ кореспонденції за 1920-1925 

роки 

7 Циркуляри Міністерства 14 січня 1922 р. 27 
~ внутрішніх справ, копії 27 січня 1930 р. 

протокошв 1 листування з 

Тернопільською міською 

касою про виплату одноразової 

передсвяткової надбавки до 

платні службовцям міського 
управшння 

8 Циркуляри,розпорядження 23 вересня 1922 р. 31 
--\ Міністерства внутрішніх справ, 31 грудня 1925 р. 

фінансів про сплату за 

навчання дітей службовців 

державних установ і офіцерів, 

листування з Львівським 

кураторіумом шкільного 

округу з цього питання 

9 Листування з кураторіумом 28 квітня 1922 р. 46 
t- Львівського шкільного округу 28 лютого 1927 р. 

про надання безкоштовного 

приміщення для ремісничої 

школи в м. Тернополі 

10 Протоколи засідань членів 5 лютого 1924 р. 175 
+ Тернопільського міського 14 листопада 

управшння 1928 р. 



-------------- --·····---·-··---·-·-······ ····-- - -- ------------------------- ----- ---------

' 

1 2 3 4 5 
11 Службова інструкція для 5 червня 1925 р. 18 ,. 

працівників Краківського . . 
мІського управшння, яка 

затверджена тимчасовим 

управлінням від-5 червня 1925 
року 

12 Інструкція про роботу міських 1925 р. 8 
t- дисциплінарних відділів, 

службовців міських установ і 

ГМlН 

13 Статути про штати службовців 30 червня 1925 р. 27 
t . . .. 

21 вересня 1925 р. МІСЬКОГО управшння І ІНШИХ 

установ 

14 Проекти установ про роботу 24 червня 1925 р. 93 
+ службовців міських установ і 13 грудня 1926 р. 

гмінних управ, копії 

розпорядження Міністерства 

внутр1шюх справ, 

Тернопільського воєводського . . 
управшння І листування з . . . 

ПОВІТОВИМ ВІДДІЛОМ 

самоуправшння про 

затвердження штатш 

службовців міського 

управшння 

15 Розпорядження 1 О січня 1925 р. 36 
+ Тернопільського воєводського 27 червня 1925 р. 

управління, Міністерства 

внутрІшюх справ, листування з ~{Є~ D t' с..<.-, ~ -

(/Тернопільською міською 1<--vч' 0,-(or: t,( ... ц t"veи 
. ,Д ' 

касою про платню службовцям 
<J-t~K. ~f" (,_ 

.. 
І шших виплатах 

16 Списки службовців 6 червня 1925 р. 10 
--\-- Тернопільського міського 24 червня 1925 р. . . . 

управшння І шдприємств 



-------------- --·····---·-··---·-·-······ ····-- - -- ------------------------- ----- ---------

1 2 3 4 5 
17 Списки службовців 1 листопада 7 
-\- Тернопільської міської управи 1927 р. 

18 Циркуляр (копія) Міністерства 18 січня 1928 р. 9 
-\-- . . . 

1 серпня 1929 р. внутрІшюх справ І листування 

з Тернопільським повітовим . . . 
вІддшом самоуправшння, 

повповим староством про 

надання вакантних посад 

офіцерам після закінчення 
військової служби 

19 Послужні списки службовців 1928-1934 рр. 90 
+- Тернопільського міського 

управшння 

20 Заяви робочих Тернопільської 26 березня 1928 р. 27 
+ міської електростанції про 27 грудня 1930 р. 

о.. .. 
видачу грошовІ допомоги , 1х . . 

списки 1 коротю 
автобіографічні відомості 

21 Список установ, підприємств, 1930 р. 2 
-+ товариств на території м. 

Тернополя і їх керівників 

22 Журнал реєстрації вхідної і 13 грудня 1930 р . 250 .,. 
вихідної кореспонденції за 28 вересня 1933 р. 

1930-1933 роки 

23 Інструкція про ведення 1934 р. 22 
-\- діловодства Тернопільського . . 

МІСЬКОГО управшння 

23а Те саме 1934 р. 46 + 
24 Регламент службовців 1934 р. 14 
т Тернопільського міського 

управшння 

25 Список радних м. Тернополя 16 лютого 1934 р. 12 
t 

l 
! 
L _ 
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2 

Статут про організацію роботи . . 
МІСЬКОГО управшння 

Особові справи 

Особова справа фінансового 

працівника Бекальчука 
Стефана 

Особова справа службовця 

магістрату Бейгеля Якуба 

(Якова) 

Особова справа службовця 

Тернопільського міського 
управління Вартенфельда 

Хаіма 

Особова справа замісника 

городника мапстрату 

Василишина Яна 

Особова справа службовця 

Тернопільського міського 
управління Виноградської 

Ядвіги 

Особова справа кочегара 

міського м'ясо комбінату 

Гадомського Михайла 

Особова справа касира 

Грабовського Мар' яна 

Особова справа службовця 
Тернопільського міського 

управління Жешутко 

Валер 'яна 

Особова справа акушерки 
Зелінської Марії 

--- -·------····--·--------- ----····----------------------

3 4 5 
1938 р. 15 

1928-1929 рр. 6 

22 січня 1901 р. 97 
15 листопада 

1926 pf~t- 7 
І 

J 

1932 р. 7 

23 вересня 1897 р. 56 
31 січня 1920 р. 

1931-1932 рр. 7 

1932-1935 рр. 28 

1932-1937 рр. 14 

1934 р. 9 

1892-1934 рр}?і+~ 82 



І 
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І 

L 

-------------- --·····---·-··---·-·-······ ····-- - --

1 2 
36 Особовасправа огородника 
+ Козловського Юзефа 

37 Особова справа кур' єра 
+ Корчинського Едварда 

38 Особова справа кур' єра 
t Тернопільського міського 

управління Куявської 
(Творовської) Яніни 

39 Особова справа службовця 
+ Тернопільського міського 

управління Левека Яна 

40 Особова справа санітарного 

t контролера Лісовського 

Юліана-Кароля 

41 Особова справа службовця 
\· магістрату Маркевича 

Станіслава 

42 Особова справа шкільного 
·r наглядача Мілян Ядвіги 

43 Особова справа асистента 
+ будівельного бюро 

Мрочковського Антона 

\4 Особова справа огородника 
Новака Францишка 

45 Пенсійна справа вдови 
.)r 

поліцейського Пецко Анастасії 

46 Особова справа базарного 
+ інкасатора Поплавського 

Валер'яна 

47 Особова справа пенсіонера 
+ Радзишевського Казимира 

------------------------- ----- ---------

3 4 5 
1934 р. 19 

1930-1933 рр. 9 

1924-1935 рр. 49 

1934-1936 рр. 11 

1934-1935 рр. 26 

3 червня 1903 р. 135 
29 квітня 1932 р. 

1934-1935 рр. 5 

1 О червня 1903 р. 83 
24 вересня 1934 р . 

14 жовтня 1903 р. 3-3-~ ~ 1-
~ 

27 березня 1925 р., .. 
1910-1934 рр. 86 

1914-1937 рр. 68 

1932-1934 рр. 10 
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2 з 4 5 
Особова справа шкільного 1924-1937 рр. 37 
сторожа Рикити Ізидора 

Особова справа ветеринарного 1935-1936 рр. 13 
лікаря Садлинського Тадеуша 

Особова справа начальника 30 травня 1903 р. 123 
Тернопільської міської 1 О липня 1920 р . ... . 
електростанцн шженера 

Сальця Мойжеша 

Пенсійна справа вдови 12 січня 1913 р. \ 1 І 59 
бувшого канцелярського 1 березня 1934 р. ~-

службовця магістрату Труг 

Марії 

Особова справа робочого 
Хмеля Казимира-Йосифа 

1901-1939 р.р. 59-1 )l\ 

Статут товариства опіки над 4 листопада 30 
рем1сничим училищем 1909 р. 
(бурсою) в м. Тернополі, 7 березня 1920 р. 

списки учиш 1 листування про 
надання позики на 

облаштування бурси 

Списки осіб, які постраждали 4 вересня 1917 р. 10 
матеріально під час першої 7 січня 1918 р. 

світової війни 

Заяви окремих осіб про 1917-1919 рр. 18t 
відшкодування збитків , які 

були нанесені першою 
світовою війною і листування з 
Тернопільським повітовим 

староством з цього питання 

Заяви службовців магістрату і 1917-1919 рр. 8 
інших осіб про виділення їм 

грошових допомог 1 
листування з цього питання 



- - --- ---·--·-··-·-·--···--- - ----------- ----·-------·-----······- - --- ------------- ------·----·--------------·······----·-·--- ----··---------···-·------------··--·--··--

1 2 з 4 5 
57 Заяви окремих осіб про 1929~1932 рр. 36 
t прийняття їх в будинок 

пристар ших 

58 Статут і регламент 19 травня 1930 р. зо ,-
Тернопільської міської 19 травня 1930 р. 

ощадної каси про виділення 

коштів на утримання будинків . . .. 
пристарших І швашдІв 

59 Циркуляри, розпорядження, 19 жовтня 1917 р. 41 
t- оголошення Тернопільського 11 березня 1918 р. 

поютового староства про 

проведення мобілізації 

військовозобов'язаних 1886-
1900 років народження 

60 Циркуляри Тернопільського 31 травня 1918 р. 32 
+ повІтового староства, накази 7 грудня 1920 р. 

генерального штабу 6-ї 

стрілкової дивізії про 

реквізицію і заборону продажу 

сІльськогосподарських 

продуків, заборону реквізиції 
гужового транспорту, молочної 

худоби і інших питань 

fl Циркуляри Тернопільського 15 вересня 1918 р. 10 
повІтового староства про 5 жовтня 1918 р. 

проведення реєстрації поляків 

вибувших в Росію, 

військовозабов' язаних і осіб , 
які ухилилися від військової 

служби 

62 Розпорядження 15 квітня 1918 р. 1 
Тернопільського повітового 19 квітня 1918 р. 

староства про збір білизни для 

військовозобов'язаних 



----·---------·······--·····~ -------------------·····------------· ---------·-----------------------------------~ 

1 

63 
+-

64 
t 

65 

66 

67 
1"' 

69 
t 

2 

Циркуляри, розпорядження , 
оголошення 1 списки 

Тернопільського повітового 

староства про реєстрац1ю 

гужового транспорту для 

військових цілей 

Листування з військовою 

командою 6-ї дивізії стрільців, 

Тернопільською міською . . 
касою про вщкриття лазю для 

військовослужбовців 

Циркуляри, розпорядження, 

оголошення Тернопільського 

"Українського . . . 
нацюнашстичного повпового 

комісаріату" про проведення 

мобілізації осіб 1893-1901 
років народження, про збір 

зброї для мобілізованих 

Розпорядження 

Тернопільського повітового . . . 
ком1сар~ату про реєстрац1ю 

інвалідів першої світової війни 
на отримання пенсії і їх списки 

Заяви 54-го піхотного полку 
про надання площ~ для 

навчання солдат 

Листування з Тернопільським 

пов~товим староством про 

видачу окремим особам 

перепусток на тимчасове 

перебування за кордоном 

Свідоцтва про народження 

окремих осіб ( копії) 

--- -·------····--·--------- ----····----------------------

3 

28 лютого 1914 р. 
1 О січня 1920 р. 

22 травня 1915 р. 
15 вересня 1919 р. 

15 січня 1919 р. 
20 березня 1919 р. 

4 

34 

18 

16 

20 березня 1919 р. 12 
27 березня 1919 р. 

28 січня 1926 р. 
24 листопада 

1928 р. 

1902-1930 рр. 

1860-1924 рр. 

5 

73 

45 

5 



---- -------- ------- ------ --------- -- ---- ----- - --- - ---- - --

1 2 3 4 5 
70 Заяви окремих осіб про 1918-1939 рр. 100 
+ підтвердження гмінної 

приналежності і особисті 

документи. Том 1 

71 Те ж, том 2 і останій 1915-1936 рр. 88 
+ 
72 Заяви осіб про видачу довідок, 1891-1939 рр. 202 
+· . 

яю шдтверджують м1сце 

проживання, сощальне . . 
становище, рщ занять 1 

листування з Тернопільським 

пов1товим староством, 

комісаріатом міської поліції, . . 
гмшним управшнням з цих 

питаннь. Том 1 

'· 

73 Те ж, том 2 1900-1912 рр. 146 
~ 

74 Те ж, том 3 1900-1918 рр. 129 
+ 
75 Те ж, том 4 1900-1913 рр. 136 
t 
76 Те ж, том 5 і останній 1900-1911 рр. 102 
t 
77 Заяви осіб про видачу довідок, 1900-1918 рр. 127 
-t' яю шдтверджують м1сце 

проживання, сощальне . . 
становище, рщ занять 1 

листування з Тернопільським 

пов1товим староством, 

комісаріатом міської поліції, . . 
гмшним управшнням з цих 

питаннь. Том 1 

1 Те ж, том 2 1896-1938 рр. 219 

79 Те ж, том З 1890-1938 рр. 160 
-t 

~о Те ж, том 4 1895-1938 рр. 185 

81 Те ж, том 5 1890-1938 рр. 212 



- ··-----···--·---·-··-··-··-·--·- ~ - -~ - - - --- --- ---·-·--···--···-·· - ---·--·--·- ·---·------····--- ······- - - - -·------····- -·-------·-·-- -····---·---·······----···--- -·--···-----·---··-·----·-----·-·---·-···--

1 2 3 4 5 
82 Заяви осіб про видачу довідок, 1899-1939 рр. 204 

+ . 
яю шдтверджують м1сце 

проживання, сощальне . . 
становище, рщ занять 1 

листування з Тернопільським 

повповим староством, 

комісаріатом міської поліції, . . 
гмшним управшнням з цих 

питаннь. Том 6 

83 Те ж, том 7 1890-1938 рр. 206' 
+ 
\4 Те ж, том 8 1893-1939 рр. 153 

85 Те ж, том 9 1895-1938 рр. 139 
+ 

~ Те ж, том 10 1901-1939 рр. 176 

87 Те ж, том 11 1898-1939 рр. 222 
+-
t8 Те ж, том 12 1891-1939 рр. 201 

f Те ж, том 13 1893-1936 рр. 186 

90 Те ж, том 14 1896-1938 рр. 184 
+-
~1 Те ж, том 15 1898-1938 рр. 227 

92 Те ж, том 16 1893-1933 рр. 239 
-\--

~ Те ж, том 17 1898-1938 рр. 243 

94 Те ж, том 18 1893-1938 рр. 238 t 
i5 Те ж, том 19 1900-1938 рр. 253 

96 Те ж, том 20 1896-1928 рр. 245 
-t 
97 Те ж, том 21 1893-1938 рр. 267 
t 
98 Те ж, том 22 1880-1938 рр. 214 
-'і 

99 Те ж, том 23 1899-1938 рр. 231 
--,-



-------------- --·····---·-··---·-·-······ ····-- - -- ------------------------- ----- ---------

1 2 3 4 5 

100 Заяви осіб про видачу довідок, 1898-1939 рр. 252 
t . 

яю пщтверджують м1сце 

проживання, соц1альне . . 
становище, рщ занять 1 

листування з Тернопільським 

повІТовим староством, 

комісаріатом міської поліції, . . 
гмшним управшнням з цих 

питаннь. Том 24 

101 Те ж, том 25 1901-1939 рр. 252 
-t 

lf2 Те ж, том 26 1897-1938 рр. 250 

103 Те ж, том 27 1901-1938 рр. 247 
+ 

104 Те ж, том 28 1891-1937 рр. 221 
~ 

105 
..l~ 

Те ж, том 29 і останній 1897-1935 рр . 178 
\ 

106 Заяви осіб про видачу довідок, 1888-1918 рр. 106 
r яю шдтверджують м1сце 

проживання, соц~альне . . 
становище, рщ занять 1 

листування з Тернопільським 

повІТовим староством, 

комісаріатом міської поліції, . . 
гмшним управшнням з цих 

питаннь 

107 Те саме 1894-1918 рр. 179 
k 
108 Заяви окремих осіб про 1919-1937 рр. 178 
+ підтвердження гмінної 

приналежності і особисті 
документи. Том 1 

lf Те ж, том 2 1919-1937 рр. 141 

110 Том 3 і останній 1919-1938 рр. 114 
т 
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1 2 з 4 5 
111 Заяви осіб про видачу довідок, 1919-1939 рр. 162 
t . 

яю шдтверджують м1сце 

проживання, сощальне . . 
становище, рщ занять 1 

листування з Тернопільським 

пов1товим староством, 

комісаріатом міської поліції, . . 
гмшним управшнням з цих 

питаннь 

112 Заяви окремих осіб про 1921-1938 рр. 98 
+ підтвердження гмінної 

приналежності і особисті 
документи 

113 Те саме 1923-1939 рр. 42 
..\-, 

113 Списки жителів євреїв Без дат 351 
a>r м.Тернополя за 1910 рік. Том 1 

113 Те ж, том 2 Без дат 114 
б -\-

1~4 Книга реєстрації за 1900-1944 8 квітня 1900 р. 113 Си'Б~ 
років народження в с.Залісс~ 11 червня 194#/р. 

~ ... JrёfS, 
~ -м'3 vll 

115 Книга реєстрації шлюбів в 1895-1944 рр. 37 /!....с .• - .,.. 

t 1895-1944 роках в с. Шманьків 
'rp./cf.f ( 'Н 
мg AJ:l, 

ці Чортківського району 

116 Книга реєстації померлих в 1870-1924 рр. 94 ( 
,Gµ-61._,_ fD-,, 

~-11 r 1-'t 1870-1924 роках rц~ І./ і~_, 

117 Список жителів будинку 1921-1929 рр. 2 
t Варбана Германа по вул~ці 

Барона Герша № 28 

118 Реєстраційна книга проїзжих за 1922 р. 183 
t 1922 рік 

119 Відомості бюро обліку руху 1932 р. 27 
"\- . . 

населення про зм1ни адрес 1 
місця проживання 

- --- --·-- ·- - - · - - - - ··- ·- ·· 
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1 2 
Списки жителів 3-ї ділянки м. 

Тернополя із вказанням 

нерухомого майна 

121 Списки виборців м. Тернополя 
t по виборах міських радних 

122 Договора про здачу приміщень 

t шд магазини купцям 
м.Тернополя і листування з 

Тернопільською міською 

касою з цього питання 

123 Заяви осіб про видачу дозволів 

-\-- на право самостійної торгівлі 

124 Справа Урбанського 

Т Станіслава про видачу патенту 
на право самостійної торгівлі 

125 
t 

127 
+ 

Проекти бюджетних 

кошторисш на утримання .. . 
пожежноІкомандиІ 

листування з Тернопільською 

мІською касою з цього питання 

Донесення міської поліції про 

накладання штрафів на осіб, 

ЯКІ порушили громадсько -. . . 
саютарю правила І листування 

з останюми з цього питання 

Листування з Тернопільським . . 
ПОВІТОВИМ староством, МІСЬКОЮ 

командою пожежної охорони, 

гмшними управами про 

накладання штрафів на осіб, 

ЯКІ порушили громадсько

санітарний порядок 

3 
1933 р. 

1938 р. 

19 травня 1910 р. 
11 вересня 1933 р. 

1908-1935 р.р. 

9 липня 1923 р. 
5 серпня 1930 р. 

17 квітня 1918 р. 
6 травня 1919 р. 

1918 р. 

1877-1925 рр. 

4 5 

112 

94 

225 

22 

8 

144 

92 
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1 2 3 4 5 
128 Листування з Тернопільською 11 березня 1918 р. 14 ,-

м1ською касою про зняття 7 червня 1918 р. 
штрафів з окремих осіб, які 

були накладені за порушення 

громадсько-са~птарних правил 

129 Заяви окремих осіб про зняття 1921-1922 рр. 120 
t' штрафів, які були накладені за 

порушення громадсько-

саютарних правил 

130 Оголошення і донесення 1927-1929 рр. 178 
+ Тернопільського комісаріату 

держполіції про санітарний . . 
стан м1ста 1 накладання 

штрафів на осіб, які порушили 

громадсько-санітарний 

порядок 

131 Заява Корфюрста Копля про 3 вересня 1928 р. 13 
+- зняття накладеного штрафу за 25 квітня 1929 р. 

порушення громадсько-. . 
саютарних правил 1 листування 
з Тернопільським повітомим 

староством з цього питання 

132 Плани, кошториси і листування 6 листопада 77 
t з Львівською дирекцією 1901 р. 

залізниці про відкриття в Гаях 27 травня 1925 р. 
Великих полустанка 

133 Листування з міською 21 листопада 26 
'Т будівельною експозитурою про 1918 р. . . 

19 березня 1924 р. видшення земельних дшянок 

під будівництво жилих 
будинків 

134 Заява Окенко Адама про 25 вересня 1911 р. 14 
\- видачу дозволу на будівництво 22 грудня 1921 р. 

хліва біля будинку по вулиці 
Валовій і листування з цього 

питання 
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1 2 3 4 5 
135 Договір з ремісничою палатою 17 травня 1927 р. 44 
t про виділення земельної 4 травня 1936 р. . . 

дІлянки шд розширення 

будівництва ремісничої школи 

в Тернополі, протоколи плани і 

листування з Тернопільським 

воєводським управшнням з 

цього питання 

136 План будівництва будинку 1938-1939 рр. 1 
t-

137 Договір і листування з 14 березня 1902 р. 25 
t Львівською дирекцією залізних 6 травня 1925 р. 

доріг про найм магістратом 

криниці, яка розміщена біля 

залізничного мосту над Рудкою 

138 Листування з повітовим 20 квітня 1906 р. 69 
~ . . 

28 жовтня 1931 р. староством І помІщицею 

Маєровою Оленою про 

очистку ставу в м. Тернополі 

139 Проекти бюджетних 18 липня 1918 р. 13 
t кошторисш мІського 30 серпня 1918 р. 

магістрату на 1915 рік 

140 Проект бюджетного 26 березня 1916 р. ~ ! ~і ·\:-- ; . . 
30 серпня 1918 р. І кошторису мІського мапстрату ' 

на 1916 рік і листування з . . . 
ПОВІТОВИМ ВІДДІЛОМ З ЦЬОГО 

питання 

141 Те ж, на 1917 рік 18 липня 1918 р. 12 
~ 30 серпня 1918 р. І 

lf 2 Проекти бюджетних 15 березня 1918 р. 35 
кошторисІв мІського 17 травня 1920 р. 

управління на 1918-1919 роки і 
листування з Тернопільською . . 
м1ською касою про видшення 

КОШТІВ 
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ltЗ Листування з Тернопільською 2 серпня 1918 р. 70 . . 
1 липня 1932 р. м1ською касою про видшення 

кредитш на утримання 

єврейської школи ім. Перля і . . 
рІшення ради МІСЬКОГО 

управшння з цього питання 

144 Заява службовця ремісничої 7 лютого 1918 р. 41 
t школи 1 листування з 30 травня 1921 р. 

шкшьною краєвою радою, 

господарсько-будівельним 

відділом Галицького . . . 
намІсництва, комІсар~атом 

поліції і міською касою про 

виділення засобів на відбудову . . 
школи І погашення витрат, яю 

пов' язані з військовими діями 

145 Списки заяв службовців і 26 листопада 36 
-t листування з касою про 1915 р. 

виплату надбавок до зарплати 15 листопада 
у зв' язку з подорожчанням 1919 р. 

146 Заяви осіб про видачу допомог 4 березня 1904 р. 39 
'1" . . 

24 вересня 1919 р. І листування з м1ською касою з 

цього питання 

147 Листування з Тернопільською 5 жовтня 1918 р. 75 
+ . . 

22 грудня 1921 р. мІською касою про видшення 

одноразової допомоги 

службовцям міського 

управшння 

148 Боргові розписки ремісників 1914-1921 р.р. 57 
t про сплату позик , які були 

видаю з каси взаємодопомоги 

1_~9 Книга обліку розприділення 18 лютого 1909 р. 245 
коштів Тернопільського 13 серпня 1919 р. . . 

МІСЬКОГО мапстрату 
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150 Попередження Львівського 5 листопада 28 
t страхового управшння, листу 1919 р. 

вання з Тернопільським повіто 21 березня 1923 р. 
вим староством про стягнення 

заборгованості· з окремих осіб 

по страхових внесках 

151 Статут , циркуляри, 12 червня 1922 р. 82 
+ розпорядження Міністерства 29 грудня 1924 р. 

внутрішніх справ фінансів про 

надбавки до платні, 
·~ 

призначення пенс1и 

службовцям і працівникам 

державних комунальних 

установ 1 листування з 
Тернопільською міською 

касою з цього питання 

152 Копії циркулярів, 14 червня 1922 р. 126 
Т" розпоряджень Міністерства 28 грудня 1923 р. 

внутрішніх справ фінансів і 

Тернопільського воєводського . . 
управшння про шдвищення 

платні службовцям державних 

установ, про видачу 

передсвяткових одноразових 

допомог, про вщкриття 

товарного кредиту для м1ських 

службовців і інше 

153 Річний бюджет 1924 р. 16 
т Тернопільського міського 

управління на 1924 рік 

154 Відозва міського управління 1927-1932 рр. 131 ,. 
про внесок грошей на ремонт 

парафіяльного костелу в м. 
Тернополі і листування з цього 

питання з Львівським міським . . 
управлшням, м1ською касою, . . . 
ГМІННИМИ управами 1 ІНШИМИ 

шдприємствами 
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155 Річний бюджет 1929 р. 39 
+ Тернопільського міського 

управління на 1929-1930 роки 

156 Те ж, на 1930~ 1931 роки 1930 р. 41 
-t 

157 Те ж, на 1933-1934 роки 1933 р. 49 ,:r 

158 Те ж, на 1934-1935 роки 1934 р. 52 ,-
159 Річний фінансовий звіт 1935 р. 59 
+ Тернопільського міського 

управління за 1934-1935 роки 

1~0 Річний бюджет 1935 р. 54 
Тернопільського міського 

управління на 1935-1936 роки 

160 Бюджет м.Тернополя на 1938- 1938-1939 рр. 60 
а + 1939 роки 

161 Позовні заяви Грюнберг Лаури 19 лютого 1906 р. 27 
~ .. 

8 серпня 1921 р. про зменшення розм1рш 

прибуткового податку від 

земельної ділянки під кіоском 

162 Позовні заяви осіб про 1907-1918 рр. 33 
+ . . . 

звшьнення вщ сплати дорожюх 

податюв 1 листування з 
Тернопільським відділом 

повітової ради, гмінними 

управами з цього питання 

163 Журнал обліку засобів, які 1921-1925 рр. 282 
~\- надійшли від конфіскації 

майна 

164 Річний баланс 31 грудня 1918 р. 9 
1 адміністративного фонду 

міського управління за 1918 рік 
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165 Журнал обліку коштів фонду 
-r- позик службовців міського 

166 
+ 

167 
+ 

168 

+ 

управління за 2-е півріччя 1918 
року 

Річний фінансовий звіт 
Тернопільської міської лікарні 

за 1914-1919 роки 

Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ, фінансів про 

видачу надбавок до платні 

службовцям міського . . 
управшння 1 листування з 
Тернопільською міською 

касою з цього питання 

Розпорядження Львівського . . . . 
краєвого вщдшу 1 вщомост~ 

бюро бухгалтерії магістрату . . . 
про перев1рку наявност~ кошт~в 

в кас1 

169 Касова книга магістрату 
+ 

170 Статут і відомості 

'1" Тернопільської ощадної каси 

171 

+ 
172 
,·\" 

про видачу авансів службовцям . . 
1 пенсюнерам 

Касовий щоденник пенсійного 

фонду 

Відомості про перевірку . . . 
наявност~ кошт~в в кас1 

мапстрату 

1 73 Касова книга адміністративних 

~ витрат за 1924 рік 

3 

1 червня 1918 р. 
31 грудня 1918 р. 

1919 р. 

23 серпня 1924 р. 
22 грудня 1928 р. 

19 квітня 1918 р. 
18 січня 1920 р. 

1 січня 1900 р. 
14 вересня 1926 р. 

21 серпня 1919 р. 
24 січня 1920 р. 

2січня 1919р. 

31 грудня 1926 р. 

10 травня 1921 р. 
27 грудня 1921 р. 

5 січня 1924 р. 
30 грудня 1924 р. 

4 5 

3 

4 

47 

19 

69 

17 

38 

7 

17 



1 2 3 
174 Відомості на виплату зарплати серпень 1925 р. 
t . . 

працшникам м1ського 

управління за серпень 1925 рік 

175 Касова книга міського 1925 р. 
~ 

управління ·за 1925 рік І 

176 Касова книга за 1926 рік січень 1936 р. 
--т· березень 1927 р. 

177 Касова книга за 1936 рік 20 травня 1936 р. 
·r 28 вересня 1936 р. 

178 Касова книга за 1937-1938 роки грудень 1936 р. 
;- грудень 1938 р. 

179 Опис справ 

+ 

В даний опис внесено 183 ( сто вісімдесіт три) справи 
Літерні 23а, 160а, 113а, 1136 
Удосконалення, переклад та комп'ютерний набір Найчук С. 

4 5 
2 

37 

240 

50 

184 
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