ш

Леляк!вська сільська Рада
народних депутатів ! И
виконавчий комітет
Село Леляки Варвинеького району
Чернігівсько! облает!
Фонд 1#
Опис
ШI
справ документів постійного
зберігання за 1994-1995 роки

;інд. І Заголовок справи
п/п:справи:
г

Державного аряіву
Чернігівської області

№

_ 2_

_

Дата

Дата
справи

'

Ш льк!сть При И-і
аркушів
мі тсправ І- ка.
тг

і?

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРОТОКОЛ НМБР

б

1994 рік
58?

Протоколі сесій сіль
0; квітнясько! Ради народних
0 грудня
1994 року.
депутатів двадцять пеі
мого скликання М 6-# ]7
(%
скликання №

588

Протоколи загальних
зборів депутатів ! зві
ти депутатів перед ви
борцями .

1994

589

Протоколи засідань ви
конкому сільсько! Ради
народних депутатів
рішення 1# І- 8

13 січня16 грудня
1994 року,

590,

Перспективний план робо
ти виконкому е!льеько!
Ради на 1994 рік.

591

Протоколи загальних збо Г7 червня
рів /сходу/ громадян
1994 року,
села.

59

Бюджет ! кошторис видат
ків на 1994 рік.

593

Річний б:бухгалтерський
звіт за 1994 рік.

594

Документи по виборах
/протоколи висунення,за
яви,протоколи про рее-

59

І,.9

86

1994

І: б

з

4

страцІ ю. протоколі голорвання/.
1995 ріж*
595

596
597

598
599
600
301 —

Протоколи сесій сіль
сько! Ради народних
депутатів двадцять дру
гого скликання 13-І В»
Протоколі зборів вибор
ців ! звіти децутатів
перед виборцями.

06 квітня-.
07 грудня
1995 рожу.

Протоколи засідань ви
конкому е!льеько! Раді
народних депутатІв
рішення
3 1
Перспективний план
роботи на 1995 рік.
Протокол загальних збо
рів /сходу/ громадян
села.
Бюджет ! кошторис ви
датків на 1995 рік.

19 січня- 117
04 грудня
1995 року.

Річній бухгалтерський
звіт на 1995 рік.

68.

о

1995

3
07 грудня
1995 року.

10
58
34

З даний розділ опису внесено 15 /п'ятнадцять/ справ з
? 587 по ЛР>601 в тому числі
літерні номери
немає
пропущені номери немає
Опис склала секретар виконкому
Відповідальна за діловодство
Відповідальна за архів

ПОГОДЖЕНО
Голова ДелякІВ£ЬКо! сільсько!

D3ТП4-И«Г)0ДНМХ депутатІв

^

• *Щ /:

А. 0.Мітла.

ГЛ.Юхименко,

СХВАЛЕНО
Протокол Ей Леляк!
® jвсько!
СІЛЬСЬКОЇ
від 3.05.1996 року

;
*ч;
... і
?1
і.::1
І

