Передмова до розділу
опису № 1 справ постійного зберігання фонду № 51
Брагінцівської сільської ради за 2005-2006 роки.

1. Історія установи-фондоутворювача.
В квітні 2006 року розпочалося після проведення виборів до
місцевих рад розпочалося У депутатське скликання Брагінцівської сільської
ради. 20 квітня 2006 року відбулася І організаційна сесія У скликання.
Відповідно до рішення І сесії Брагінцівської сільської ради У скликання
створені слідуючи депутатські комісії: постійна комісія з питань бюджету,
комунальної власності та соціально-економічного розвитку села, постійна
комісія з питань забезпечення законності та правопорядку, постійна комісія
з питань соціального захисту населення.
2. Історія фонду.
Упорядкування документів постійного зберігання Брагінцівської
сільської ради проведено в лютому 2007 року.
На постійне зберігання відібрані наступні різновиди документів
за 2005-2006 роки:
Документи сільської ради - розпорядження сільського голови з основної
діяльності, протоколи сесій сільської ради ІУ та У скликань, документи про
роботу постійних депутатських комісій
Документи виконавчого комітету сільської ради: протоколи засідань
виконкому сільської ради та рішення до них, перспективні та квартальні
плани роботи виконкому сільської ради, протокол загальних зборів /сходу/
громадян села
Документи з питань організаційно-масової роботи: звіти депутатів перед
виборцями про проведену роботу;
Бухгалтерія: бюджет і кошторис видатків на 2005 та 2006 роки, річні
бухгалтерські звіти.
Інших документів постійного зберігання в діяльності сільської
ради не створилось.
На зберіганні в районному державному архіві знаходяться
документи за 1978-2002 роки в кількості 248 справ.
3. Характеристика описів.
Документи постійного зберігання Брагінцівської сільської ради
включені до розділу опису № 1 справ постійного зберігання за 2005-2006
роки в кількості 18 справ з № 698 до № 715.
В річному розділі опису за 2006 рік відсутній протокол загальних
зборів /сходу/ громадян села - схід не проводився. В цей розділ включені

документи про роботу постійних депутатських комісій У скликання, які
розпочали свою діяльність в 2006 році.
Опис складений за хронологічно-структурною ознакою.
Документи з особового складу - розпорядження сільського
голови з особового складу, відомості нарахування заробітної плати, перші
примірники нотаріальних дій /заповіти, доручення/, до розділу опису № 1-0
справ з особового складу за 2005-2006 роки в кількості 6 справ з № 128 до
№ 133. В опису відсутній реєстр нотаріальних дій - книга заведена в 1992
році і до цього часу не завершена.
До опису № 2-П погосподарських книг включені погосподарські
книги за 2001-2005 роки в кількості 2 справи з № 139 до № 140.
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