
  

          

 

   

  

УКРАЇНА 
Чернівецька обласна державна 

адміністрація 
 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

вул. Стасюка, 20А, м.Чернівці, 58029 

тел. (0372) 57-36-77, тел/факс 57-86-54 

E-mail: chernivtsiarhiv@gmail.com 

Web: http://cv.archives.gov.ua 

Код  ЄДРПОУ № 03494540 

             ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

            Директор держархіву 

            Чернівецької області 

 

             _________ Д.Д. Жмундуляк 

 

             «____»__________ 20__ р. 

           

 

 

 

Фонд № 2949 

Опис № 1 

справ постійного зберігання 

за 1992 – 1994 рр. 

 
№ 

з/п 

Старі 

№№ 

з/п 

 

Заголовок справи (тому, частини) Крайні дати 

справи 

(тому, 

частини) 

Кількість 

аркушів у 

справі 

(томі, 

частині) 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 

                      1992 рік        

  Керівництво    

1 5975 Накази по управлінню  

№ 1 - № 55. 

4 січня 

1992 р.- 

29 червня 

1992 р. 

136  

2 5976 Накази по управлінню  

№ 56 - № 131. 

3 липня 

1992 р.- 

30 грудня 

1992 р. 

133  

3              5977 Протоколи засідань колегії 

управління № 1 - № 6. 

31 січня 

1992 р.- 

25 червня 

1992 р. 

131  

4 5978 Протоколи засідань колегії 

управління № 7 - № 11. 

22 липня 

1992 р.- 

15 грудня 

1992 р. 

150  

mailto:chernivtsiarhiv@gmail.com
http://cv.archives.gov.ua/
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  Бюджетний відділ    

5 5979 Прогнозні розрахунки 

доходів та видатків місцевих 

бюджетів області на 1992 р. 

 97  

6 5980 Прогнозні розрахунки 

доходів та видатків місцевих 

бюджетів районів області та 

м. Чернівці на 1992 р. 

 356  

7 5991 Довідки та відомості про 

виконання районних і 

міського бюджетів за 1992 р. 

Том 1. 

січень 

1993 р. 

160  

8 5992 Довідки та відомості про 

виконання районних і 

міського бюджетів за 1992 р. 

Том 2. 

січень 

1993 р. 

184  

9 5993 Довідки та розрахунки щодо 

направлення і використання 

додаткових доходів бюджету. 

27 лютого 

1992 р.- 

5 січня 

1993 р. 

17  

10 5994 Документи про результати 

перевірок роботи 

Кельменецького 

райфінвідділу щодо 

складання та виконання 

місцевих бюджетів за період 

з 01 серпня 1988 р. по                

01 вересня 1991 р. (акти, 

довідки, доповідні записки). 

27 вересня 

1991 р.0 

24 березня 

1992 р. 

59  

11 5995 Документи про результати 

перевірок роботи 

Глибоцького райфінвідділу 

щодо складання та виконання 

місцевих бюджетів за період 

з 01 вересня 1984 р. по 

жовтень 1992 р. (акти, 

довідки, інформації). 

2 грудня 

1986 р.- 

20 

листопада 

1992 р. 

121  

12 5996 Мережа, штати та контингент 

установ області, які 

знаходяться на державному 

та місцевому бюджетах на    

1992 р. Том 1. 

 102  

13 5997 Мережа, штати та контингент 

установ області, які 

 119  
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знаходяться на державному 

та місцевому бюджетах на    

1992 р. Том 2. 

  Відділ податкової політики 

та економічного аналізу 

   

14 5998 Документи з питань 

фінансово-господарської 

діяльності підприємств 

області (аналізи, довідки, 

акти). 

квітень 

1992 р.- 

20 

листопада 

1992 р. 

141  

15 5981 Основні показники, 

зауваження, висновки для 

складання місцевих бюджетів 

області на 1992 р. Том 1. 

 255  

16 5982 Основні показники, 

зауваження, висновки для 

складання місцевих бюджетів 

області на 1992 р. Том 2. 

 259  

17 5983 Основні показники, 

зауваження, висновки для 

складання місцевих бюджетів 

області на 1992 р. Том 3. 

 305  

18 5984 Зведення місцевих бюджетів 

області на 1992 р. 

 159  

19 5985 Зведені бюджети районів 

області на 1992 р. Том 1. 

 198  

20 5986 Зведені бюджети районів 

області на 1992 р. Том 2. 

 216  

21 5987 Зведення місцевих бюджетів 

районів та м. Чернівці на 

1992 р. (поквартальна 

розбивка). 

 80  

22 5988 Документи про виконання 

обласного та місцевого 

бюджетів за 1992 р. (звіти, 

аналізи, відомості). 

 203  

23 5989 Документи про виконання  

обласного та місцевого 

бюджетів за 1992 р. (звіти, 

розрахунки, довідки). Том 1. 

 310  

24 5990 Документи про виконання  

обласного та місцевого 

бюджетів за 1992 р. (звіти, 

розрахунки, довідки). Том 2. 

 231  
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25 5999 Відомості про вивчення 

практики відшкодування 

податку на добавлену 

вартість та надання 

податкового кредиту в 

галузях народного 

господарства області. 

26 жовтня 

1992 р.- 

5 

листопада 

1992 р. 

54  

26 6000 Документи з питань 

планування, аналізу та 

вивчення фінансів державних 

податків (довідки, 

інформації, відомості). 

15 січня 

1992 р.- 

6 

листопада  

1992 р. 

60  

27 6001 Аналіз стану розвитку 

діяльності нових форм 

господарювання за 1992 р. 

 196  

28 6002 Планові розрахунки 

надходжень податкових 

платежів у бюджет на 1992 р. 

Том 1. 

 205  

29 6003 Планові розрахунки 

надходжень податкових 

платежів у бюджет на 1992 р. 

Том 2. 

 202  

  Відділ валютно-грошового 

обігу 

   

30 6004 Інформації та відомості про 

сучасний стан, роль банків у 

соціально-економічному 

житті області та перспективи 

розвитку банківської системи 

України. 

15 грудня 

1992 р.- 

5 січня 

1993 р. 

61  

31 6005 Інформації та довідка про 

залучення іноземних 

інвестицій і кредитів до 

економіки для будівництва, 

реконструкції та технічного 

переозброєння об’єктів 

області. 

1 жовтня 

1992 р.- 

лютий 

1992 р. 

19  

32 6006 Дані про реєстрацію та 

розміщення цінних паперів 

на території області станом 

на 01 січня 1993 р. 

 2  

33 6007 Довідки про наслідки 

перевірок суб’єктів 

30 березня 

1992 р.- 

22  
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підприємницької діяльності з 

питань використання 

валютних коштів та їх обігу. 

17 

листопада 

1992 р. 

34 6008 Документи про проведення 

грошово-речової лотереї 

«Спринт» (розпорядження, 

положення, подання, 

розрахунки). 

27 січня 

1992 р.- 

3 лютого 

1992 р. 

21  

  Головна бухгалтерія    

35 6009 Звіти фінорганів області про 

виконання по мережі, штатах 

та контингенту установ, що 

знаходяться на місцевому 

бюджеті за 1992 р. Том 1. 

 143  

36 6010 Звіти фінорганів області про 

виконання по мережі, штатах 

та контингенту установ, що 

знаходяться на місцевому 

бюджеті за 1992 р. Том 2. 

 144  

37 6011 Розпис доходів та видатків 

обласного бюджету з 

поквартальним розподілом на 

1992 р. Том 1. 

 253  

38 6012 Розпис доходів та видатків 

обласного бюджету з 

поквартальним розподілом на 

1992 р. Том 2. 

 128  

39 6013 Звіти фінорганів області про 

виконання місцевих 

бюджетів за 1992 р. Том 1. 

 166  

40 6014 Звіти фінорганів області про 

виконання місцевих 

бюджетів за 1992 р. Том 2. 

 164  

41 6015 Звіти фінорганів області про 

виконання місцевих 

бюджетів за 1992 р. Том 3. 

 223  

42 6016 Звіти фінорганів області про 

виконання місцевих 

бюджетів за 1992 р. Том 4. 

 182  

  Відділ фінансування 

органів управління 

   

43 6017 Призначення на утримання 

органів управління (місцевий 

бюджет) на 1992 р. 

 65  
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44 6018 Пропозиції щодо структури 

органів управління на 1992 р. 

серпень 

1991 р.- 

12 жовтня 

1992 р. 

67  

45 6019 Документи про перевірки 

органів управління області з 

питань фінансування органів 

управління (акт, інформації, 

довідки). 

січень 

1992 р.- 

18 серпня 

1992 р. 

155  

46 6020 Інформації та відомості про 

фінансування органів 

управління, надані 

Міністерству фінансів 

України за 1992-1993 рр. 

26 лютого 

1992 р.- 

6 січня 

1994 р. 

17  

47 6021 Відомості про наявність 

автотранспорту в обласній та 

районних державних 

адміністраціях станом на                 

01 вересня 1992 р. 

 45  

48 6022 Штатні розписи та 

кошториси видатків на 

утримання апарату 

Чернівецької 

облдержадміністрації та 

органів управління 

облдержадміністрації на  

1992 р. Том 1. 

 102  

49 6023 Штатні розписи та 

кошториси видатків на 

утримання апарату 

Чернівецької обласної Ради 

народних депутатів, служб, 

комісій відділів при облраді  

та облдержадміністрації на  

1992 р. Том 2. 

 99  

50 6024 Штатні розписи та 

кошториси видатків на 

утримання органів 

управління 

облдержадміністрації на   

1992 р. Том 3. 

 122  

51 6025 Штатні розписи та 

кошториси видатків на 

утримання органів 

 159  
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управління 

облдержадміністрації на   

1992 р. Том 4. 

52 6026 Штатні розписи та 

кошториси видатків на 

утримання органів 

управління 

облдержадміністрації на   

1992 р. Том 5. 

 175  

53 6027 Штатні розписи та 

кошториси видатків на 

утримання органів 

управління 

облдержадміністрації на   

1992 р. Том 6. 

 61  

54 6028 Зведені штатні розписи 

контингенту обласної та 

районних державних 

адміністрацій, органів 

управління на 1992 р. 

 117  

  Відділ фінансів 

невиробничої сфери 

   

55 6029 Штатні розписи та 

кошториси видатків 

організацій фізичної 

культури і спорту та установ 

соціальної служби на                

1992-1993 рр. 

 108  

  Відділ фінансів виробничої 

сфери 

   

56 6030 Документи про результати 

перевірок організацій та 

підприємств виробничої 

сфери області з питань 

фінансування (аналізи, 

довідка, інформації). 

5 січня  

1992 р.- 

вересень 

1992 р. 

37  

57 6031 Інформації та довідки про 

виплату дотацій та надання 

пільг в оподаткуванні 

організацій, об’єднань та 

підприємств області. 

12 лютого 

1992 р.- 

17 грудня 

1992 р. 

124  

58 6032 Інформації та відомості про 

виплати компенсацій і доплат 

організаціям та 

16 березня 

1992 р.- 

19 січня 

15  
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підприємствам виробничої 

сфери області. 

1993 р. 

  Фінансово-господарський 

відділ 

   

59 6033 Штатні розписи обласного 

фінансового управління на 

1992 р. 

 76  

60 6034 Штатні розписи міського та 

районних фінорганів на    

1992 р. 

 92  

61 6035 Зведений звіт про виконання 

кошторису видатків на 

утримання фінорганів області 

за 1992 р. 

 257  

  Відділ фінансування заходів 

з ліквідації надзвичайних 

ситуацій 

   

62 6036 Положення про відділ 

фінансування заходів з 

ліквідації надзвичайних 

ситуацій.  

22 травня 

1992 р. 

3  

63 6037 Нормативні акти, роз’яснення 

Міністерств фінансів, праці, 

Міністерства України у 

справах захисту населення 

від наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

(Мінчорнобиль) з питань 

соціального захисту 

населення – використання 

державних коштів на 

компенсаційні виплати та 

допомоги. 

14 січня 

1992 р.- 

31 грудня 

1992 р. 

102  

64 6038 План фінансування 

капітальних вкладень на 

ліквідацію наслідків 

Чорнобильської катастрофи 

на 1992 р. 

 9  

65 6039 Інформації та довідки про 

витрати на компенсації затрат 

та надання пільг громадянам 

області згідно з Законом 

України «Про статус і 

соціальний захист громадян, 

4 лютого 

1992 р.- 

20 січня 

1993 р. 

67  
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які постраждали внаслідок 

аварії на Чорнобильській 

АЕС». 

66 6040 Інформації та відомості про 

виплату грошової допомоги 

біженцям з республіки 

Молдова. 

17 липня 

1992 р.- 

17 

листопада 

1992 р. 

45  

67 6041 Довідки перевірок роботи 

міського управління та 

районних фінансових відділів 

з питань виконання Закону 

України «Про статус і 

соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи». 

19 серпня 

1992 р.- 

4 грудня 

1992 р. 

12  

68 6042 Звіти районних фінансових 

відділів області про 

відшкодування витрат на 

виплату компенсацій та 

надання пільг громадянам 

постраждалим від аварії на 

Чорнобильській АЕС за     

1992 р. 

 38  

69 6043 Відомості та розрахунки з 

відшкодування збитків 

завданих повінню на 

території області. 

29 вересня 

1992 р.- 

30 вересня 

1992 р. 

7  

  Відділ фінансування заходів 

з соціального захисту 

населення 

   

70 6044 Положення про відділ 

фінансування заходів з 

соціального захисту 

населення. 

1992 р. 3  

71 6045 Розрахунки до проекту 

видатків бюджетів області на 

1992 р. 

 21  

72 6046 Висновки з питань 

фінансування заходів 

соціального захисту 

населення на додаткове 

виділення коштів. 

18 вересня 

1992 р.- 

22 грудня 

1992 р. 

26  

73 6047 Довідки та інформації з 21 жовтня 41  
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питань компенсаційних 

виплат та допомоги сім’ям з 

дітьми, які постраждали від 

Чорнобильської катастрофи 

за рахунок державних коштів.    

1992 р.- 

18 грудня 

1992 р. 

74 6048 Кошториси видатків 

обласного відділу 

соціального забезпечення 

населення, ради ветеранів 

війни і праці та соціальної 

служби молоді «Довіра» на 

1992 р. 

 33  

  Відділ обліку та підготовки 

кадрів 

   

75 6049 Зведені звіти про роботу з 

кадрами за 1992 р. 

 45  

  Профспілковий відділ    

76 6050 Протоколи засідань 

профспілкового комітету. 

30 січня 

1992 р.- 

13 

листопада 

1992 р. 

33  

  Відділ валютно-грошового 

обігу 

   

77 6260 Довідки Національного банку 

України про виконання 

прогнозних розрахунків 

касового плану. 

січень  

1992 р.- 

грудень 

1992 р. 

50  

78 6261 Листування з 

підприємствами, 

організаціями та установами 

з питань грошового обігу 

дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння. 

16 січня 

1992 р.- 

27 жовтня 

1992 р. 

36  

79 6262 Положення про проведення 

грошово-речової лотереї 

«Спринт». 

січень  

1992 р.- 

грудень 

1992 р. 

65  

80 6263 Журнал реєстрації заяв та 

скарг громадян з питань 

валютно-грошового обігу за 

1992-1995 рр. 

 21  

  1993 рік    

  Керівництво    
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81 6051 Накази по управлінню           

№ 1 - № 74. 

5 січня  

1993 р.- 

30 червня 

1993 р. 

144  

82 6052 Накази по управлінню           

№ 75 - № 141. 

7 липня 

1993 р.- 

30 грудня 

1993 р. 

118  

83 6053 Протоколи засідань колегії 

управління № 1 - № 4. 

28 січня 

1993 р.- 

6 квітня 

1993 р. 

145  

84 6054 Протоколи засідань колегії 

управління № 5 - № 11. 

20 травня 

1993 р.- 

9 грудня 

1993 р. 

215  

  Бюджетний відділ    

85 6055 Листування з Міністерством 

фінансів України з питань 

складання та виконання 

бюджету області. 

10 січня 

1993 р.- 

29 грудня 

1993 р. 

54  

86 6056 Основні показники для 

складання проекту бюджету 

області на 1993 р. подані на 

розгляд Міністерству 

фінансів України. 

 26  

87 6057 Документи про формування 

місцевих бюджетів області 

(концепція, методика, 

інформації, довідки). 

1 лютого 

1993 р.- 

25 серпня 

1993 р. 

106  

88 6058 Зведення місцевих бюджетів 

області на 1993 р. 

 150  

89 6059 Зведення місцевих бюджетів 

районів області на 1993 р. 

Том 1. 

 296  

90 6060 Зведення місцевих бюджетів 

районів області на 1993 р. 

Том 2. 

 232  

91 6061 Зведення місцевих бюджетів 

районів області на 1993 р. 

Том 3. 

 238  

92 6062 Пояснювальні записки до 

зведення бюджетів місцевих 

районів області на 1993 р.  

 181  
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93 6063 Основні показники для 

складання проектів бюджетів 

районів області, зауваження 

адміністрацій та висновки до 

них на 1993 р. Том 1. 

 148  

94 6064 Основні показники для 

складання проектів бюджетів 

районів області, зауваження 

адміністрацій та висновки до 

них на 1993 р. Том 2. 

 174  

95 6065 Документи про уточнення 

обласного бюджету на      

1993 р. (рішення, подання, 

плани, висновки). 

14 червня 

1993 р.- 

28 грудня 

1993 р. 

281  

96 6066 Розпис доходів та видатків 

обласного бюджету на            

I півріччя 1993 р. 

 185  

97 6067 Розпис доходів та видатків 

обласного бюджету з 

поквартальним розподілом на 

1993 р. 

 233  

98 6068 Зведення бюджетів районів 

області на 1993 р. 

 188  

99 6069 Зведення по мережі, штатах 

та контингенту, що 

перебувають на місцевому 

бюджеті на 1993 р. 

 57  

100 6070 Мережа, штати та 

контингенти установ, що 

перебувають на місцевих 

бюджетах на 1993 р. 

 198  

101 6071 Звіти про виконання 

обласного бюджету за 1993 р. 

Том 1. 

 240  

102 6072 Звіти про виконання 

обласного бюджету за 1993 р. 

Том 2. 

 146  

103 6073 Довідки про виконання 

місцевих бюджетів області за 

1993 р. 

 138  

104 6074 Звіти про виконання 

районних бюджетів за 1993 р. 

 68  

105 6075 Звіти про виконання 

обласного бюджету за 1993 р. 

 82  
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106 6076 Документи про виконання 

місцевих бюджетів області за 

1993 р. (звіти, відомості, 

аналізи). 

 191  

  Відділ податкової політики 

та економічного аналізу 

   

107 6077 Планові розрахунки 

надходжень податкових 

платежів у бюджет на 1993 р. 

Том 1. 

 222  

108 6078 Планові розрахунки 

надходжень податкових 

платежів у бюджет на 1993 р. 

Том 2. 

 200  

109 6079 Листування з Міністерством 

фінансів України з питань 

забезпечення надходжень 

платежів до бюджету. 

 49  

110 6080 Інформації та довідки про 

надходження платежів до 

бюджету. 

22 січня 

1993 р.- 

21 грудня 

1993 р. 

199  

111 6081 Документи про результати 

перевірок стану контрольно-

економічної роботи відділів 

податкової політики та 

економічного аналізу 

фінвідділів області 

(інформації, довідки, аналіз, 

доповідна записка). 

25 червня 

1993 р.- 

16 

листопада 

1993 р. 

23  

  Відділ валютно-грошового 

обігу 

   

112 6082 Показники економічного та 

соціального розвитку 

Чернівецької області на   

1993 р. 

 70  

113 6083 Інформації та довідки про 

надходження і використання 

коштів валютного фонду. 

18 серпня 

1993 р.- 

листопад 

1993 р. 

55  

114 6084 Інформації та акт про 

наслідки перевірок, збору, 

зберігання та переробки 

брухту і відходів 

20 травня 

1993 р.- 

30 грудня 

1993 р. 

186  
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дорогоцінних металів. 

115 6085 Документи про проведення 

грошово-речової лотереї 

«Спринт» (положення, 

розрахунки, довідки, 

інформації). 

20 травня 

1993 р.- 

20 серпня 

1993 р. 

25  

116 6086 Акти та інформації про 

наслідки перевірок 

фінансово-господарської 

діяльності Чернівецької 

дирекції акціонерно-

комерційного 

агропромислового банку 

«Україні» проведені 

облфінуправлінням та 

обласною державною 

податковою інспекцією. 

19 лютого 

1993 р.- 

11 червня 

1993 р. 

118  

  Головна бухгалтерія    

117 6087 Звіти фінорганів області про 

виконання плану по мережі, 

штатах та контингентах 

установ, що знаходяться на 

місцевих бюджетах за 1993 р. 

Том 1. 

 180  

118 6088 Звіти фінорганів області про 

виконання плану по мережі, 

штатах та контингентах 

установ, що знаходяться на 

місцевих бюджетах за 1993 р. 

Том 2. 

 210  

119 6089 Звіти фінорганів області про 

виконання місцевих 

бюджетів за 1993 р. Том 1. 

 166  

120 6090 Звіти фінорганів області про 

виконання місцевих 

бюджетів за 1993 р. Том 2. 

 177  

121 6091 Звіти фінорганів області про 

виконання місцевих 

бюджетів за 1993 р. Том 3. 

 196  

122 6092 Звіти фінорганів області про 

виконання місцевих 

бюджетів за 1993 р. Том 4. 

 213  

123 6093 Відомості про кількість 

бюджетних установ, що 

листопад 

1993 р. 

29  
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фінансуються з місцевих 

бюджетів області. 

  Відділ фінансування 

органів управління 

   

124 6094 Проект бюджету області на 

утримання органів 

регіонального та місцевого 

самоврядування на 1993 р. 

 62  

125 6095 Річні призначення на 

утримання органів місцевого 

та регіонального 

самоврядування на 1993 р. 

 29  

126 6096 Звіти обласної та районних 

державних адміністрацій про 

видатки на утримання 

апарату управління за 1993 р. 

 13  

127 6097 Штатні розписи та 

кошториси видатків на 

утримання апарату 

Чернівецької 

облдержадміністрації та 

управлінь 

облдержадміністрації на               

1993 р. Том 1. 

 129  

128 6098 Штатні розписи та 

кошториси видатків на 

утримання Чернівецької 

обласної Ради народних 

депутатів, управлінь, 

інспекцій, служб 

облдержадміністрації на  

1993 р. Том 2. 

 169  

129 6099 Штатні розписи та 

кошториси видатків на 

утримання управлінь та 

інспекцій 

облдержадміністрації на   

1993 р. Том 3. 

 93  

130 6100 Штатні розписи та 

кошториси видатків на 

утримання управлінь 

облдержадміністрації на   

1993 р. Том 4. 

 160  

131 6101 Штатні розписи та  117  
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кошториси видатків на 

утримання управлінь 

облдержадміністрації на   

1993 р. Том 5. 

132 6102 Зведені штатні розписи 

контингенту районних 

державних адміністрацій та 

органів управління на 1993 р. 

 84  

133 6103 Довідки перевірок 

облфінуправління стану 

роботи з фінансування 

органів управління в 

райміськфінвідділах області. 

26 березня 

1993 р.- 

29 грудня 

1993 р. 

83  

134 6104 Довідки перевірок стану 

контрольно-економічної 

роботи з фінансування 

органів управління в 

райміськфінвідділах області. 

19 березня 

1993 р.- 

15 вересня 

1993 р. 

25  

  Відділ фінансів 

невиробничої сфери 

   

135 6105 Штатні розписи та 

кошториси видатків установ 

культури на 1993 р. Том 1. 

 112  

136 6106 Штатні розписи та 

кошториси видатків установ 

культури на 1993 р. Том 2. 

 151  

137 6107 Інформація з питань 

фінансування установ 

охорони здоров’я та 

соціального захисту 

населення області. 

17 серпня 

1993 р.- 

10 грудня 

1993 р. 

19  

  Відділ фінансів підприємств 

комунальної власності 

   

138 6108 Положення про відділ. 1993 р. 6  

139 6109 Акти та довідки перевірок 

використання коштів 

фінансування 

підприємствами комунальної 

власності області. 

15 березня 

1993 р.- 

17 вересня 

1993 р. 

187  

140 6110 Документи про результати 

перевірок ефективності 

використання бюджетних 

коштів підприємствами та 

організаціями комунальної 

19 березня 

1993 р.- 

18 

листопада 

1993 р. 

87  
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власності області (аналіз, акт, 

довідки). 

141 6111 Інформації та відомості про 

стан фінансів підприємств 

комунальної власності 

області. 

17 березня 

1993 р.- 

21 

листопада 

1993 р. 

55  

  Відділ фінансування заходів 

з ліквідації надзвичайних 

ситуацій 

   

142 6112 Листування з Міністерством 

фінансів України з питань 

фінансування заходів з 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській атомній 

електростанції (ЧАЕС). 

5 січня  

1993 р.- 

січень 

1994 р. 

56  

143 6113 Інформації та довідки про 

наслідки перевірок установ, 

організацій та підприємств 

щодо правильності та 

ефективності витрачання 

коштів на виплату 

громадянам області, які 

постраждали внаслідок аварії 

на Чорнобильській атомній 

електростанції. 

6жовтня 

1993 р.- 

17 січня 

1994 р.  

83  

144 6114 Звіт про відшкодування 

витрат на виплату 

компенсацій та надання пільг 

громадянам, які постраждали 

внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС за    

1993 р. 

 27  

  Відділ фінансування заходів 

з соціального захисту 

населення 

   

145 6115 Інформації про 

відшкодування витрат на 

соціальний захист населення 

області за 1993 р. 

23 

листопада 

1993 р.- 

10 січня 

1994 р. 

13  

146 6116 Довідки про результати 

перевірок призначення, 

виплати допомоги та 

4 лютого 

1993 р.- 

29 грудня 

132  
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компенсацій з соціального 

захисту населення області. 

1993 р. 

147 6117 Інформації районних 

фінансових відділів області 

про результати перевірок 

ефективності використання 

бюджетних коштів на 

соціальний захист та 

обслуговування одиноких 

престарілих громадян за     

1993 р. 

4 січня  

1994 р.- 

11 січня 

1994 р. 

13  

  Фінансово-господарський 

відділ 

   

148 6118 Штатні розписи фінансового 

управління на 1993 р. 

 97  

149 6119 Штатні розписи міського та 

районних фінансових органів 

на 1993 р. 

 98  

150 6120 Звіти про виконання 

кошторису видатків по 

бюджету фінорганами 

області за 1993 р. 

 12  

151 6121 Звіт про виконання 

кошторису видатків на 

утримання фінорганів області 

за 1993 р. 

 173  

  Відділ обліку та підготовки 

кадрів 

   

152 6122 Зведені звіти про роботу з 

кадрами за 1993 р. 

 27  

  Профспілковий комітет    

153 6123 Протоколи засідань 

профспілкового комітету. 

30 січня  

1993 р.- 

30 квітня 

1993 р. 

5  

154 6264 Довідки перевірок 

Хотинського райфінвідділу з 

питань складання та 

виконання бюджетів. 

січень 

1993 р.- 

грудень 

1993 р. 

88  

155 6265 Довідки перевірок 

фінуправління м. Чернівці з 

питань складання та 

виконання бюджетів. 

січень 

1993 р.- 

грудень 

1993 р. 

100  

156 6266 Довідки перевірок січень 148  
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Заставнівського 

райфінвідділу з питань 

складання та виконання 

бюджетів. 

1993 р.- 

грудень 

1993 р. 

157 6267 Довідки перевірок 

Новоселицького 

райфінвідділу з питань 

складання та виконання 

бюджетів. 

січень 

1993 р.- 

грудень 

1993 р. 

117  

  Відділ доходів    

158 6268 Положення про відділ з 

фінансових питань 

економічної реформи та 

планування доходів бюджету. 

 9  

159 6269 Положення про відділ 

податкової політики та 

економічного аналізу. 

1993 р. 30  

  Відділ валютно-грошового 

обігу 

   

160 6270 Довідки Національного банку 

України про виконання 

прогнозних розрахунків 

касового плану. 

3 лютого 

1993 р.- 

грудень 

1993 р. 

84  

161 6271 Листування з 

підприємствами, 

організаціями та установами 

з питань грошового обігу, 

дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння. 

23 січня 

1993 р.- 

24 червня 

1993 р. 

17  

162 6272 Листування з митницями з 

питань зовнішньоекономічної 

діяльності.  

січень 

1993 р.- 

21 грудня 

1993 р. 

11  

163 6273 Листування з установами 

банків з питань банківської 

діяльності. 

14 травня 

1993 р.- 

27 грудня 

1993 р. 

97  

164 6274 Листування з питань 

державної реєстрації 

іноземних інвестицій. 

29 жовтня 

1993 р.- 

22 грудня 

1993 р. 

10  

165 6275 Довідки про результати 

перевірок суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

12 червня 

1993 р.- 

грудень 

22  
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1993 р. 

166 6276 Положення про проведення 

грошово-речової лотереї 

«Спринт». 

січень 

1993 р.- 

грудень 

1993 р. 

93  

167 6277 Документи про проведення 

грошово-речової лотереї 

«Спринт» (розпорядження, 

угоди, довідки). 

лютий 

1993 р.- 

грудень 

1993 р. 

78  

  1994 рік    

  Керівництво     

168 6278 Накази з основної діяльності. 3 січня 

1994 р.- 

29 грудня 

1994 р. 

179  

169 6279 Протоколи засідань колегії   

№ 1 - № 6. Том 1. 

26 січня 

1994 р.- 

30 червня 

1994 р. 

94  

  Бюджетний відділ    

170 6280 Бюджет Чернівецької області 

на 1994 р. 

 55  

171 6281 Зведення місцевих бюджетів 

області на 1994 р. 

 226  

172 6282 Зведення місцевих бюджетів 

районів області на 1994 р. 

Том 1. 

 352  

173 6283 Зведення місцевих бюджетів 

районів області на 1994 р. 

Том 2. 

 451  

174 6284 Документи про зведення 

місцевих бюджетів області 

(накази, рішення, доповідні 

записки). 

січень 

1994 р.- 

грудень 

1994 р. 

254  

175 6285 Мережа, штати та 

контингенти установ, які 

перебувають на місцевих 

бюджетах на 1994 р. Том 1. 

 277  

176 6286 Мережа, штати та 

контингенти установ, які 

перебувають на місцевих 

бюджетах на 1994 р. Том 2. 

 236  

177 6287 Проект обласного бюджету 

на 1994 р. 

 60  
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178 6288 Затверджений поквартальний 

розпис обласного бюджету та 

зміни, що вносяться до нього 

на 1994 р. Том 1. 

 194  

179 6289 Затверджений поквартальний 

розпис обласного бюджету та 

зміни, що вносяться до нього 

на 1994 р. Том 2. 

 142  

180 6290 Затверджений поквартальний 

розпис обласного бюджету та 

зміни, що вносяться до нього 

на 1994 р. Том 3. 

 130  

181 6291 Затверджений поквартальний 

розпис обласного бюджету та 

зміни, що вносяться до нього 

на 1994 р. 

 137  

182 6292 Розпис доходів та видатків 

обласного бюджету на            

1994 р. Том 1. 

 106  

183 6293 Розпис доходів та видатків 

обласного бюджету з 

поквартальним розписом на            

1994 р. Том 2. 

 108  

184 6294 Накази Міністерства фінансів 

України щодо формування 

місцевих бюджетів. 

19 січня 

1994 р.- 

25 квітня 

1994 р. 

87  

185 6295 Звіти про виконання місцевих 

бюджетів області за 1994 р. 

Том 1. 

 85  

186 6296 Звіти про виконання місцевих 

бюджетів області за 1994 р. 

Том 2. 

 176  

187 6297 Звіти про виконання місцевих 

бюджетів області за 1994 р. 

Том 3. 

 121  

188 6298 Звіти про виконання місцевих 

бюджетів області за 1994 р. 

Том 4. 

 23  

189 6299 Звіти про виконання місцевих 

бюджетів області за 1994 р. 

Том 5. 

 202  

190 6300 Звіти про виконання місцевих 

бюджетів області за 1994 р. 

 132  
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Том 6. 

191 6301 Звіти про виконання місцевих 

бюджетів області за 1994 р. 

Том 7. 

 156  

192 6302 Звіти про виконання місцевих 

бюджетів області за 1994 р. 

Том 8. 

 156  

193 6303 Довідки перевірок 

Вижницького райфінвідділу з 

питань складання та 

виконання бюджету. 

13 жовтня  

1994 р.- 

28 жовтня 

1994 р. 

19  

194 6304 Довідки перевірок 

Герцаєвського райфінвідділу 

з питань складання та 

виконання бюджету. 

20 липня 

1994 р.- 

30 березня 

1995 р. 

167  

195 6305 Довідки перевірок 

Глибоцького райфінвідділу з 

питань складання та 

виконання бюджету. 

12 жовтня 

1994 р.- 

19 жовтня 

1994 р. 

13  

196 6306 Довідки перевірок 

Кельменецького 

райфінвідділу з питань 

складання та виконання 

бюджету. 

20 березня 

1994 р.- 

по 

жовтень 

1994 р. 

119  

197 6307 Довідки перевірок 

Кіцманського райфінвідділу з 

питань складання та 

виконання бюджету. 

1 червня 

1994 р.- 

15 вересня 

1994 р. 

128  

198 6308 Довідки перевірок 

Сторожинецького 

райфінвідділу з питань 

складання та виконання 

бюджету. 

6 травня 

1994 р.- 

23 травня 

1994 р. 

137  

199 6309 Бюджет на 1994 р.  80  

  Відділ доходів    

200 6310 Розрахунки з складання 

бюджету на 1994 р. Том 1. 

 163  

201 6311 Розрахунки з складання 

бюджету на 1994 р. Том 2. 

 95  

202 6312 Довідки перевірок районних 

фінансових відділів. 

10 травня 

1994 р.- 

16 вересня 

1994 р. 

41  

  Відділ валютно-грошового    
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обігу 

203 6313 Довідки Національного банку 

України про виконання 

прогнозних розрахунків 

касового плану. 

28 квітня 

1994 р.- 

13 грудня 

1994 р. 

80  

204 6314 Листування з Міністерством 

фінансів України з питань 

грошового обігу, 

дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння та 

банківської діяльності. 

29 лютого 

1994 р.- 

1 грудня 

1994 р. 

97  

205 6315 Листування з Кабінетом 

Міністрів України з питань 

грошового обігу, 

дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння. 

20 січня 

1994 р.- 

20 жовтня 

1994 р. 

18  

206 6316 Листування з 

підприємствами, організаціям 

та установами з питань 

грошового обігу, 

дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння. 

5 січня  

1994 р.- 

8 грудня 

1994 р. 

100  

207 6317 Листування з фінансовими 

органами області з питань 

зовнішньоекономічної 

діяльності. Том 1. 

січень 

1994 р.- 

3 грудня 

1994 р. 

7  

208 6318 Листування з митницями з 

питань зовнішньоекономічної 

діяльності. Том 1. 

січень 

1994 р.- 

23 грудня 

1994 р. 

48  

209 6319 Листування з митницями з 

питань зовнішньоекономічної 

діяльності. Том 2. 

19 березня 

1994 р.- 

21 грудня 

1994 р. 

11  

210 6320 Листування з установами 

банків з питань банківської 

діяльності. Том 1. 

3 січня  

1994 р.- 

2 липня 

1994 р. 

68  

211 6321 Листування з установами 

банків з питань грошового 

обігу. Том 2.  

14 лютого 

1994 р.- 

15 

листопада 

1994 р. 

59  

212 6322 Листування з питань 17 січня 21  
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державної реєстрації 

іноземних інвестицій. 

1994 р.- 

25 грудня 

1994 р.  

213 6323 Звіти про використання 

валютних коштів 

облдержадміністрації за   

1994 р. Том 1. 

 193  

214 6324 Звіти про використання 

валютних коштів 

облдержадміністрації за   

1994 р. Том 2. 

 175  

215 6325 Звіти про використання 

валютних коштів 

облдержадміністрації за   

1994 р. Том 3. 

 64  

216 6326 Довідки перевірок суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

січень 

1994 р.- 

грудень 

1994 р. 

212  

217 6327 Документи про проведення 

грошово-речової лотереї 

«Спринт» (розпорядження, 

угоди, довідки). 

4 січня 

1994 р.- 

1 грудня 

1994 р. 

43  

218 6328 Документи про проведення 

грошово-речової лотереї 

«Спринт» (розпорядження, 

угоди, довідки). 

5 липня 

1994 р.- 

21 грудня 

1994 р. 

56  

  Головні бухгалтерія    

219 6329 Листування з банками щодо 

позик під гарантію обласного 

бюджету. 

10 січня 

1994 р.- 

23 

листопада 

1994 р. 

45  

220 6330 Довідки перевірок стану 

бухгалтерського обліку в 

облфінуправлінні, 

проведених Міністерством 

фінансів України. 

5 березня 

1994 р.- 

9 грудня 

1994 р. 

50  

221 6331 Звіт про виконання плану по 

мережі, штатах та 

контингентах установ 

місцевих бюджетів по 

Чернівецькій області за    

1994 р. 

 42  
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222 6332 Звіти фінорганів про 

виконання плану по мережі, 

штатах та контингентах 

установ, які перебувають на 

місцевих бюджетах за 1994 р. 

 247  

223 6333 Пояснювальна записка до 

звіту про виконання місцевих 

бюджетів Чернівецької 

області за 1994 р. 

 39  

224 6334 Звіти установ, що 

утримуються з обласного 

бюджету за 1994 р. 

 495  

225 6335 Звіти фінорганів про 

виконання місцевих 

бюджетів за 1994 р. 

 627  

  Відділ фінансів АПК та 

охорони природи 

   

226 6337 Довідки та акти перевірок 

обстежень і аналізів 

проведених райфінвідділами 

в організаціях та 

підприємствах народного 

господарства. 

січень  

1994 р.- 

грудень 

1994 р. 

155  

227 6337а Висновки податкової 

інспекції про повернення 

доходів з бюджету. 

січень  

1994 р.- 

грудень 

1994 р. 

226  

  Відділ фінансів 

невиробничої сфери 

   

228 6338 Зведені кошториси витрат 

установ охорони здоров’я на 

1994 р. 

 43  

229 6339 Кошториси бюджетних 

установ з охорони здоров’я 

на 1994 р. Том 1. 

 51  

230 6340 Кошториси бюджетних 

установ з охорони здоров’я 

на 1994 р. Том 2. 

 72  

231 6341 Кошториси спеціальних 

коштів установ охорони 

здоров’я на 1994 р. 

 92  

232 6342 Листування з Міністерством 

фінансів України з питань 

фінансування соціально-

7 лютого 

1994 р.- 

26 грудня 

20  
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культурних заходів. 1994 р. 

233 6343 Листування з облвиконкомом 

з питань фінансування 

соціально-культурних 

заходів. Том 1. 

2 лютого 

1994 р.- 

17 березня 

1994 р. 

146  

234 6344 Листування з облвиконкомом 

з питань фінансування 

соціально-культурних 

заходів. Том 2. 

17 березня 

1994 р.- 

27 червня 

1994 р. 

152  

235 6345 Листування з 

райфінвідділами та 

міськфінуправлінням з 

питань фінансування 

соціально-культурних 

заходів. Том 3. 

19 травня 

1994 р.- 

23 грудня 

1994 р. 

146  

236 6346 Листування з облвиконкомом 

з питань фінансування 

соціально-культурних 

заходів. Том 4. 

16 червня 

1994 р.- 

24 

листопада 

1994 р. 

214  

237 6347 Листування з облвиконкомом 

з питань фінансування 

соціально-культурних 

заходів. Том 5. 

4 

листопада 

1994 р.- 

30 грудня 

1994 р. 

138  

238 6348 Листування з 

райфінвідділами та 

міськфінуправлінням з 

питань фінансування 

соціально-культурних 

заходів. Том 1. 

10 березня 

1994 р.- 

15 вересня 

1994 р. 

104  

239 6349 Листування з 

райфінвідділами та 

міськфінуправлінням з 

питань фінансування 

соціально-культурних 

заходів. Том 2. 

22 березня 

1994 р.- 

29 грудня 

1994 р. 

116  

  Відділ з питань 

фінансування соціального 

захисту населення 

   

240 6350 Листування з Міністерством 

фінансів України з питань 

фінансування соціального 

захисту населення. 

3 лютого 

1994 р.- 

25 жовтня 

1994 р. 

127  
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241 6351 Листування з обласною 

державною адміністрацією з 

питань фінансування 

соціального захисту 

населення. 

15 січня 

1994 р.- 

16 грудня 

1994 р. 

216  

242 6352 Листування з районним та 

міськими фінвідділами з 

питань соціального захисту 

населення. 

17 січня 

1994 р.- 

22 

листопада 

1994 р. 

53  

243 6353 Листування з різними 

установами з питань 

соціального захисту 

населення. 

26 січня 

1994 р.- 

13 грудня 

1994 р. 

117  

244 6354 Листування з управлінням 

соціального захисту 

населення обласної 

державної адміністрації з 

питань соціального захисту 

населення. 

12 січня 

1994 р.- 

20 грудня 

1994 р. 

171  

245 6355 Зведення про додаткове 

виділення коштів. 

25 лютого 

1994 р.- 

15 грудня 

1994 р. 

245  

  Відділ фінансів підприємств 

комунальної власності 

   

246 6356 Зведення про виконання 

бюджету області за 1994 р. 

 35  

247 6357 Листування з банками, 

обласною державною 

адміністрацією, 

підприємствами та 

організаціями з питань 

фінансування галузей 

народного господарства.    

Том 1. 

12 січня 

1994 р.- 

25 травня 

1994 р. 

157  

248 6358 Листування з банками, 

обласною державною 

адміністрацією, 

підприємствами та 

організаціями з питань 

фінансування галузей 

народного господарства.    

Том 2. 

2 червня 

1994 р.- 

22 грудня 

1994 р. 

166  
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249 6359 Листування з районним 

державними адміністраціями 

з питань фінансування 

галузей народного 

господарства. 

2 січня 

1994 р.- 

2 грудня 

1994 р. 

131  

250 6360 Документи про результати  

розгляду скарг громадян 

(листи, заяви, довідки). 

10 січня 

1994 р.- 

22 грудня 

1994 р. 

28  

  Відділ методології    

251 6361 Довідки перевірок відділів та 

управлінь 

облдержадміністрації.  

20 січня 

1994 р.- 

29 грудня 

1994 р. 

134  

252 6362 Довідки перевірок організації 

бухгалтерського обліку в 

райфінвідділах і установах. 

14 січня 

1994 р.- 

16 

листопада 

1994 р. 

93  

  Профком    

253 6364 Фінансовий звіт профкому за 

1994 р. 

 8  

 

У цей розділ опису внесено          253   (двісті п’ятдесят три)                справи 
                                               (числом і словами)  

з №  1  по №  253 , у тому числі: 

     

літерні №№ ——                                                              , вибули №№  —— 

          

 

Укладач опису   

головний спец. відділу обліку та довідкового апарату                          Демчук А.І. 
                  (посада                      підпис   розшифрування підпису) 
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