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Фонд № 228 

Опис № 6 

справ постійного зберігання 

за 1941 – 1944 рр. 

 
№ 

з/п 

Індекс 

справи 

(тому, 

частини) 

Заголовок справи (тому, частини) Крайні дати 

справи 

(тому, 

частини) 

Кількість 

аркушів у 

справі 

(томі, 

частині) 

Примітка 

  1     2                                 3          4                       5      6 

                      1941 рік        

1  Протоколи засідань 

навчальних рад ліцеїв. 

1941 р.-

1942 р. 

  

2  Справа про організацію 

примусових робіт 

педагогічним колективом. 

1941 р.- 

1942 р. 

  

3  План уроків вчителя  

французької мови Лук’яна 

Трояна.  

1941 р.- 

1942 р. 

  

4  Плани уроків викладачів. 1942 р.- 

1942 р. 

  

5  Плани занять по класам. 1941 р.   

6  Розклад занять по класам. 1941 р.- 

1942 р. 

  

7  Відомості обліку зібраних 

коштів для потреб 

румунської армії. 

1941 р.   

8  Відомості на виплату 1941 р.   
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заробітної плати технічному 

персоналу. 

9  Відомості обліку 

відвідування занять учнів. 

1941 р.- 

1942 р. 

  

10  Журнал реєстрації 

відвідування занять 

вчителями, учнями та 

розклад уроків. 

1941 р.- 

1942 р. 

  

                      1942 рік        

11  Листування з установами в  

м. Чернівці з питань 

виділення учнів на примусові 

роботи. 

1942 р.   

12  Заяви учнів про розподіл 

примусових робіт по 

вказаним ними установами. 

1942 р.   

13  Заяви батьків учнів про 

призначення їх на примусові 

роботи. 

1942 р.   

14  Списки учнів з зазначенням 

їхнього розподілу на 

примусові роботи в установи 

та підприємства м. Чернівці. 

1942 р.   

15  Листування з шкільними 

інспекторатами та ліцеями з 

питань надання матеріалів 

для виставки. 

1942 р.   

16  Відомості обліку зібраних 

коштів у мешканців                       

м. Чернівці в фонд допомоги 

румунській армії. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

17  Відомості обліку зібраних 

теплих речей у мешканців                  

м. Чернівці в фонд допомоги 

румунській армії. 

1942 р.   

18  Відомості обліку зібраних 

коштів у мешканців                         

м. Чернівці в фонд допомоги 

румунській армії. 

1942 р.   

19  Відомості обліку зібраних 

коштів у мешканців                     

м. Чернівці в фонд допомоги 

румунській армії. 

1942 р.   

20  Заяви  викладачів про 1942 р.   
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надання їм відпусток. 

21  Заяви викладачів про надання 

їм відпусток та розподіл 

місць на виконання ними  

примусових робіт. 

1942 р.   

22  Особові картки викладачів та 

працівників ліцею. 

1942 р.   

23  Журнал реєстрації шкільних 

рішень та оголошень. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

24  Журнал реєстрації шкільних 

рішень та оголошень. 

1942 р.   

25  Журнал обліку успішності 

учнів 1-го класу за 1942-1943 

навчальний рік. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

26  Журнал обліку успішності 

учнів 4-го «В» класу за    

1942-1943 навчальний рік. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

                      1943 рік        

27  План роботи вчителів. 1943 р.   

28  План роботи вчителів. 1943 р.   

29  Відомості обліку зібраного 

металолому та 

утильсировини зібраних у 

мешканців м. Чернівці для 

потреб румунської армії. 

1943 р.   

30  Списки учнів по класам з 

зазначенням місця роботи та 

виконання ними примусових 

робіт. 

1943 р.   

31  Фінансовий звіт ліцею за 

1942-1943 навчальний рік. 

1943 р.   

32  Списки та заяви викладачів 

про надання їм відпусток та 

розподіл місць на виконання 

ними примусових робіт. 

1943 р.   

33  Журнал обліку успішності 

учнів 3-го класу за 1943-1944 

навчальний рік. 

1943 р.-

1944 р. 

  

34  Журнал відвідування уроків 

учнями. Розклад уроків. 

1943 р.-

1944 р. 

  

35  Журнал відвідування уроків 

учнями. Розклад уроків. 

1943 р.-

1944 р. 

  

36  Журнал відвідування уроків 

учнями. Розклад уроків. 

1943 р.-

1944 р. 
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37  Журнал відвідування уроків 

учнями. Розклад уроків. 

1943 р.-

1944 р. 

  

38  Журнал відвідування уроків 

учнями. Розклад уроків. 

1943 р.-

1944 р. 

  

39  Журнал відвідування уроків 

учнями. Розклад уроків. 

1943 р.   

40  Інвентарні картки книг. Не раніше 

1941 р.- 

Не пізніше 

1944 р. 

  

41  Списки учнів по класам, які 

здали документи для вступу в 

ліцей. 

Не раніше 

1941 р.- 

Не пізніше 

1944 р. 

  

 

  

У цей розділ опису внесено        41     (сорок одна)       справа 
  

з №  1  по №  41, у тому числі: 

     

літерні номери  ——,                                                                     

пропущені номери —— 

          

Укладач опису   

головний спец. відділу обліку та довідкового апарату                         Демчук А.І. 
 

10 липня 2015 р. 

 

 

 


