
Бараниківська сільська рада
Біловодського району 
Луганської області 
с.Бараниківка

ФОНД №_____

ОПИС № 1
справ постійного зберігання 
за 1994 - 2005 роки

№ з/п індекс справи Заголовок справи( тому, частини) дата справи (тому, частини)
КІЛЬКІСТЬ 
аркушів 
у справі 
(томі, 
частині)

примітка

1 2 3 4 5 6
1994 рік

1. 01.01. Протоколи № 1-2 сесій 
сільської ради другого 
скликання

22 липня -
10 листопада
1994р 60

2. 08.02. Річний звіт про 
виконання бюджету за 
1994 рік

1994 р
22

1995 рік
3. 01.01. Протоколи № 3-5 сесій 

сільської ради другого 
скликання

30 березня -
15 грудня 1995 р

110
4. 08.01. Сільський бюджет на 

1995 рік 1995 р. 111
5. 08.02. Річний звіт про 

виконання бюджету за 
1995 рік 1995 р. 34

1996 рік
6. 01.01. Протоколи № 6-9 сесій 

сільської ради другого 
скликання

19 квітня -
09 жовтня 1996р.

122
7. 08.01. Сільський бюджет на 

1996 рік 1996 р 112
8. 08.02. Річний звіт про 

виконання бюджету за 
1996 рік 1996 р. 31

1997 рік
9. 01.01. Протоколи № 10-12 сесій 

сільської ради другого 
скликання

07 лютого -
29 грудня 1997 р

130
10. 08.01. Сільський бюджет на 

1997 рік 1997 р 80
11. 08.02. Річний звіт про 

виконання бюджету за 
1997 рік

1997 р. 35

1998 рік



12. 01.01. Протокол № 13 сесії 
сільської ради другого 
скликання та протоколи 
№ 1 -3 сільської ради 
третього скликання

22 січня -
30 листопада 
1998р.

132

13.
02.02. протоколи №1-9 

засідань виконавчого 
комітету

30 квітня -
23 грудня 1998 р.

62
14. 08.01. Сільський бюджет на 

1998 рік 1998 р. 125
15. 08.02. Річний звіт про 

виконання бюджету за 
1998 рік 1998 р 45

1999 рік
16. 01.01. Протоколи № 4-7 сесій 

сільської ради третього 
скликання

02 квітня -
13 грудня 1999р

164
17. 02.02. протоколи № 1 - 12 

засідань виконавчого 
комітету

29 січня -
17 грудня 1999 р

80
2000 рік

18. 01.01. Протоколи № 8-12 сесій 
сільської ради третього 
скликання

28 лютого -
08 грудня 2000 р.

208
19. 02.02. протоколи № 1 - 13 

засідань виконавчого 
комітету

20 січня -
20 грудня 2000р.

137
2001 рік

20. 01.01. Протокол № 13 сесії 
сільської ради третього 
скликання

28 лютого 2001 р

51
21. 02.02. протоколи № 1- 9 

засідань виконавчого 
комітету

15 січня -
28 листопада 
2001р. 75

22. 08.01. Сільський бюджет на 
2001 рік 2001 р. 83

23. 08.02. Річний звіт про 
виконання бюджету за 
2001 рік 2001 р 25

2002 рік
24. 01.01. Протокол № 17 сесії 

сільської ради третього 
скликання та протоколи 
№ 1 -3 сільської ради 
четвертого скликання

04 лютого -
29 листопада 
2002р.

245
25. 02.02. протоколи № 1 - 12 

засідань виконавчого 
комітету

09 січня -
26 грудня 2002 р

84
26. 08.01. Сільський бюджет на 

2002 рік
2002 р 81

27. 08.02. Річний звіт про 
виконання бюджету за



2002 рік 2002 р 40
2003 рік

28. 01.01. Протоколи № 4-8 сесій 
сільської ради четвертого 
скликання

31 січня -
25 грудня 2003 р

187
29. 02.02. протоколи № 1 - 11 

засідань виконавчого 
комітету

20 січня -
26 листопада 
2003р. 122

ЗО. 08.01. Сільський бюджет на 
2003 рік 2003 р 102

31. 08.02. Річний звіт про 
виконання бюджету за 
2003 рік 2003 р 43

2004 рік
32. 01.01. Протоколи № 9-12 сесій 

сільської ради четвертого 
скликання

22 березня-
26 листопада 
2004р 136

33. 02.02. протоколи № 1-14 
засідань виконавчого 
комітету

21 січня -
30 грудня 2004 р.

231
34. 08.01. Сільський бюджет на 

2004 рік 2004 р 138
35. 08.02. Річний звіт про 

виконання бюджету за 
2004 рік 2004 р. 124

2005 рік
36. 01.01. Протоколи № 15-21 сесій 

сільської ради четвертого 
скликання

21 січня-
23 грудня 2005 р

161
37. 02.02. протоколи № 1 - 13 

засідань виконавчого 
комітету

01 лютого - 
07 листопада 
2005р. 126

38. 08.01. Сільський бюджет на 
2005 рік 2005 р 106

У цей розділ внесено з 1994 року по 2005 рік 38 (тридцять вісім) справ з № 1 до № 38, 
у тому числі :
літерні номери______ ________________________________________________________
пропущені номери_______ ____________________________________________________

Л.М.Пилипчук

СХВАЛЕНО:
протокол засідання ЕК 
Бараниківської сільської ради 

£3 /



Бараниківська сільська рада
Біловодського району Луганської області 
с.Бараниківка

ФОНД №___

ОПИС № 1 (продовження) 
справ постійного зберігання 
за 2006-2015 роки

№ з/п Індекс 
справи

Заголовок справи 
(тому, частини)

Крайні дати 
документів 

справи 
(тому, частини)

Кількість 
аркушів у 

справі 
(томі, 

частині)

Примітка

1 2 3 4 5 6
2006 рік

39. Протокол № 22, рішення 
засідання сесії сільської 
ради четвертого 
скликання та документи 
(заяви, довідки тощо) до 
них

02 лютого -
2006 31

40. Протоколи № 1-6, 
рішення засідань сесій 
сільської ради п’ятого 
скликання та документи 
(заяви, довідки тощо) до 
них

12 квітня - 19 
грудня 2006 243

41. Протоколи №№ 1-3, 
рішення засідань 
виконавчого комітету 
та документи (заяви, 
довідки тощо) до них

24 січня -
28 березня 2006 27

42. Протоколи №№1-12, 
рішення засідань 
виконавчого комітету 
та документи (заяви, 
довідки тощо) до них

12 квітня - 18 
грудня 2006 79

43. Розпорядження
СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ 3 

основної діяльності

23 січня-31 
грудня 2006

131

44. Звіти по коштах 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою 
працездатності та

2006-2015

69



витратами, зумовленими 
похованням

45. Річні статистичні звіти з 
основних видів 
діяльності сільської ради 
(форми №:
1- приватизація (житла) 
за 2006-2007 роки,
6- сільрада за 2006-2015 

роки, 1- житлофонд за 
2006-2015 роки, 1- АП 
(річна) за 2006- 2015 

роки, 4- житлофонд за 
2010- 2014 роки, 
1-ПГО за 2010-2014 
роки, 1- село за 2013 рік),

2006 -2015 188

46 Річні звіти про 
кількісний та якісний
склад державних 
службовців та посадових 
осіб місцевого 
самоврядування, які 
займають посади 
керівників та 
спеціалістів, 
(форма № 9-ДС) 
за 2006-2015 роки

2006-2015 10

47. Сільський бюджет на 
2006 рік 2006 122

48. Річний звіт про 
виконання бюджету за 
2006 рік

2006 122

2007 рік

49. Протоколи №№ 7-16, 
рішення засідань сесій 
сільської ради п’ятого 
скликання та документи 
(заяви, довідки тощо) до 
них

12 січня -
24 грудня 2007 208

50. Протоколи №№ 1-17, 
рішення засідань 
виконавчого комітету та 
документи (заяви, 
довідки тощо) до них

05 січня -
04 грудня 2007р 93

51. Розпорядження №№ 1-52
СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ 3 

основної діяльності

12 січня -
29 грудня 2007 178

52 Сільський бюджет на



2007 рік 2007 114
53 Річний звіт про 

виконання бюджету за 
2007 рік

2007 130

Документи за даний рік 
дивись у річному розділі 
опису справ за 2006 рік 
справи №№ 44-46

200!? рік

54. Протоколи №№ 17-22, 
рішення засідань сесій 
сільської ради п’ятого 
скликання та документи 
(заяви, довідки тощо) до 
них

18 січня -
19 грудня 2008

206

55 Протоколи №№ 1-14, 
рішення засідань 
виконавчого комітету та 
документи (заяви, 
довідки тощо) до них

17 січня -
17 грудня 2008 99

56. Розпорядження №№1-36
СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ 3 

основної діяльності

03 січня-24 
грудня 2008

160

57 Сільський бюджет на 
2008 рік 2008 163

58. Річний звіт про 
виконання бюджету за 
2008 рік

2008 131

Документи за даний рік 
дивись у річному розділі 
опису за 2006 рік справи 
№№ 44-46

2009 рік

59. Протоколи №№ 23-26, 
рішення сесій сільської 
ради п’ятого скликання 
та документи 
(заяви, довідки тощо) до 
них

30 січня -
18 вересня 2009 177

60. Протоколи №№ 27-29, 
рішення засідань сесій 
сільської ради п’ятого 
скликання та документи 
( заяви, довідки тощо) до 
них

14.ЖОВТНЯ-23
грудня 2009 202

61. Протоколи №№ 1-14, 
рішення засідань 
виконавчого комітету 
та документи (заяви, 
довідки тощо) до них

26 січня - 17 
грудня 2009 72



62. Розпорядження №№1-56 
сільського голови 3 
основної діяльності

02 січня - 25 
грудня 2009 169

63. Сільський бюджет на 
2009 рік 2009 130

64. Річний звіт про 
виконання бюджету за 
2009 рік.

2009 93

Документи за даний рік 
дивись у річному розділі 
опису за 2006 рік справи 
№№ 44-46

20111 рік

65. Протоколи №№ 30-35, 
рішення засідань сесій 
сільської ради п’ятого 
скликання та документи 
(заяви, довідки тощо) до 
них

12 березня -
21 жовтня 2010 216

66. Протоколи №№1-4, 
рішення засідань сесій 
сільської ради шостого 
скликання та документи 
(заяви, довідки тощо) до 
них

12 листопада -
31 грудня 2010

157

67. Протоколи №№ 1-12, 
рішення засідань 
виконавчого комітету та 
документи (заяви, 
довідки тощо) до них

02 лютого- 27 
жовтня 2010 74

68. Протоколи №№ 1-3, 
рішення засідань 
виконавчого комітету та 
документи до них 
(заяви, довідки тощо)

15 листопада-
29 грудня 2010 17

69. Розпорядження №№ 1-53 
сільського голови 3 
основної діяльності

02 січня -
ЗОгрудня 2010

205

70. Сільський бюджет на 
2010 рік 2010 150

71. Річний звіт про 
виконання бюджету за 
2010 рік

2010 84

Документи за даний рік 
дивись у річному розділі 
опису за 2006 рік №№ 
44-46



2011 рік

72. Протоколи №№ 5-9, 
рішення засідань сесій 
сільської ради шостого 
скликання та документи 
(заяви, довідки тощо) до 
них

24 січня -
14 липня 2011

190

73. Протоколи № 10-13, 
рішення сесій сільської 
ради шостого скликання 
та документи 
(заяви, довідки тощо) до 
них

08 вересня-26 
грудня 2011

108

74. Протоколи №№ 1-15, 
рішення засідань 
виконавчого комітету та 
документи (заяви, 
довідки тощо) до них

13 січня- 02 
грудня 2011

111

75. Розпорядження №№ 1-74
СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ 3 

основної діяльності

14січня-27
грудня 2011 211

76. Сільський бюджет на 
2011 рік. 2011 101

77. Річний звіт про 
виконання бюджету за 
2011 рік

2011 92

Документи за даний рік 
дивись у річному розділі 
опису за 2006 рік справи 
№№ 44-46

2012 рік
78. Протоколи №№ 14-17, 

рішення засідань сесій 
сільської ради шостого 
скликання та документи 
(заяви, довідки тощо) до 
них

04 січня -
23 серпня 2012 155

79. Протоколи №№18-20, 
рішення засідань сесій 
сільської ради 
шостого скликання 
та документи (заяви, 
довідки тощо) до них

19 вересня-28 
грудня 2012

163

80. Протоколи №№ 1-12, 
рішення за сідань 
виконавчого комітету та 
документи (заяви, 
довідки тощо) до них

10 січня -
27 листопада 
2012

85

81. Розпорядження №№ 1-70
СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ 3

03 січня-21 
грудня 2012 199



основної діяльності
82. Сільський бюджет на 

2012 рік 2012 106
83. Річний звіт про 

виконання бюджету за 
2012 рік

2012 87

Документи за даний рік 
дивись у річному розділі 
опису за 2006 рік справи 
№№ 44-46

2013 рік

84. Протоколи №№ 21-29, 
рішення засідань сесій 
сільської ради шостого 
скликання та документи 
(заяви, довідки тощо) до 
них

22 січня -20 
грудня 2013 203

85. Протоколи №№ 1-11, 
рішення засідань 
виконавчого комітету 
та документи (заяви, 
довідки тощо) до них

05 січня -
19 грудня 2013 57

86. Розпорядження №№ 1 - 
84а сільського голови з 
основної діяльності

02 січня - 24 
грудня 2013 193

87. Сільський бюджет на
2013рік.

2013 104

88. Річний звіт про 
виконання бюджету за 
2013 рік

2013 81

Документи за даний рік 
дивись у річному розділі 
опису справ за 2006 рік 
справи №№ 44-46

2014 рік

89. Протоколи №№ 30-32, 
рішення засідань сесій 
сільської ради шостого 
скликання та документи 
(заяви, довідки тощо) до 
них

06 лютого -
24 червня 2014 195

90. Протоколи №№33-34, 
рішення засідань сесій 
сільської ради 
шостого скликання та 
документи (заяви, 
довідки тощо) до них

03 жовтня -
02 грудня 2014

68

91. Протоколи №№ 1-11, 
рішення засідань

05 січня -
19 грудня 2014 67



виконавчого
комітету та документи 
( заяви, довідки тощо) до 
них

92. Розпорядження №№ 1 -
68 сільського голови 3 
основної діяльності

02 січня - 29 
грудня 2014 180

93. Сільський бюджет на 
2014 рік

2014 112

94. Річний звіт про 
виконання бюджету на 
2014 рік

2014 77

Документи за даний рік 
дивись у річному розділі 
опису за 2006 рік справи 
№№ 44-46

2015 рік

95. Протоколи №№ 35-38, 
рішення засідань сесій 
сільської ради шостого 
скликання та документи 
(заяви, довідки тощо) до 
них

19 січня - 14 
липня 2015 151

96. Протоколи №№ 39-40, 
рішення засідань сесій 
сільської ради шостого 
скликання та документи 
(заяви, довідки тощо) до 
них

19 серпня - 08 
жовтня 2015

29

97. Протоколи №№ 1-4, 
рішення засідань сесій 
сільської ради сьомого 
скликання та документи 
(заяви , довідки тощо) 
до них

06 листопада -
22 грудня 2015

100

98. Протоколи №№ 1-5, 
рішення засідань 
виконавчого комітету 
та документи (заяви, 
довідки тощо) до них

23 січня - 15 
жовтня 2015

19

99. Розпорядження №№ 1 - 
78 сільського голови з 
основної діяльності

05 січня - 23 
грудня 2015 185

100. Сільський бюджет за 
2015 рік

2015 76



101.
Річний звіт про 
виконання бюджету на 
2015 рік

2015 69

Документи за даний рік 
дивись у річному розділі 
опису за 2016 рік справи 
№№ 44-46

У цей розділ внесено 63 (шістдесят три) справи з № 39 до № 101, у тому числі:

літерні номери_________________________________________________________
пропущені номери________________________________________________________

Секретар сільської ради
2017 року

Проценко А.М

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК 
Держархіву області
Луганської області 
від </. і ■ 2017р.№
ії / Ексйертя®А ■ 
U * І переі®іРна І fl 
\ А КОМІСІЯ А/

ІЬІ

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК 
архівного відділу 
Біловодської РДА 
від 2017р.№ А

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК

Бараниківської с/ради 
від /22 2017р.№



Бараниківська сільська рада
Біловодського району Луганської області 
с.Бараниківка

ФОНД №

Н2 о

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.М.Горбуліч

_ 2018 року

ОПИС № 1 ( продовження) 
справ постійного зберігання 
за 2016-2017 роки

№ з/п Індекс 
справи

Заголовок справи 
(тому, частини)

Крайні дати 
документів 

справи 
(тому, частини)

Кількість 
аркушів у 

справі 
(томі, 

частині)

Примітка

1 2 3 4 5 6
2016 рік

102. Протокол №№ 5-9, 
рішення засідання сесії 
сільської ради сьомого 
скликання та документи 
(заяви, довідки тощо) до 
них

20 січня - 
21червня

2016
100

103. Те саме, №№ 10-12, т. 2 13 липня - 19 
серпня 2016 160

104. Те саме, №№ 13-15, т. 3 ІЗжовтня- 23 
грудня 2016 140

105. Журнал реєстрації 
рішень сесій 
Бараниківської сільської 
ради сьомого скликання

06 листопада
2016- 06 
листопада 2017

29

106. Протоколи №№ 1-10, 
рішення засідань 
виконавчого комітету 
та документи (заяви, 
довідки тощо) до них

23 січня - 15 
грудня 2016 42



107. Журнал реєстрації 
рішень виконавчого 
комітету Бараниківської 
сільської ради сьомого 
скликання

23січня 2016-08
листопада 2017 18

108. Розпорядження 
сільського голови 3 
основної діяльності

05 січня-26 
грудня 2016

205

109. Журнал реєстрації 
розпоряджень сільського
ГОЛОВИ 3 основної
ДІЯЛЬНОСТІ по
Бараниківській сільській 
раді

05 січня 2016-
1Злистопада
2017 9

ПО. Звіти по коштах 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою 
працездатності та 
витратами, зумовленими 
похованням

2016
г

6

111. Річні статистичні звіти з 
основних видів 
діяльності сільської ради 
(форми№ 6- сільрада за 
2016 рік, 1 - житлофонд 
за 2016 рік, 1 -АП ( 
річна) за 2016 рік.

2016 11

112. Сільський бюджет на 
2016 рік 2016 64 .

113. Річний звіт про 
виконання бюджету за 
2016 рік

2016 54

2017 рік

114. Протокол №№ 16-20, 
рішення засідання сесії 
сільської ради сьомого 
скликання та документи 
(заяви, довідки тощо) до 
них

18 січня -15 
червня

2017
138

115. Те саме, №№ 21-28, т.2 13 липня - 06 
листопада 2017 98

116. Протоколи №№ 1-18, 
рішення засідань 
виконавчого комітету 
та документи (заяви,

05 січня - 08 
листопада 2017 103



довідки тощо) до них
117. Розпорядження 

сільського голови 3 
основної діяльності

03 січня-13 
листопада 2017

144
118. Сільський бюджет на 

2017 рік 2017
83

119. Річний звіт про 
виконання бюджету за 
2017 рік

2017

Документи за даний рік 
дивись у річному розділі 
опису справ за 2016 рік 
справи № 105, 107, 109

У цей розділ внесено 18 ( вісімнадцять) справ з № 102 до № 119, у тому числі:

літерні номери_________________________________________________________
пропущені номери________________________________________________________

Спеціаліст відділу ведення державних 
Реєстраційних дій виконавчого комітету 
Білодської селищної ради 
______________2018 року

А.М.Проценко

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК

Бараниківської с/ради
від___________2018р.№

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК 
архівного відділу 
Біловодської РДА 
відД^^2£ 2018р.№-З

СХВА
Прото 
Держ 
Луга 
від

.Г


