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I 2 3 4 5

1946ГОД

учреждений и организаций

I. Месячные отчеты о колхозном строительстве январь- 
декабрь 193

2. Месячные отчеты о численности рабо
чих и служащих и фонде зароботной 
платы учреждений и организаций

январь- 
декабрь 136

3«ь Годовой отчет о наличии тракторов 
учреждений и организайий

2

1947год

4. Месячные отчеты о колхозном строительстве январь- 
декабрь 198

5.

6.

Месячные отчеты о численности рабочих 
и служащих и фонде зароботной платы 
учреждений и организаций
Годовой отчет о наличии тракторов 
учреждений и организаций

1948год

январь 
декабрь 520

28

7. Квартальные планы работы инспектуры январь- 
декабрь 5

8. Месячные отчеты околхозном строительстве январь- 
декабрь 224

9. Месячные отчеты о численности рабочих 
и служащих и фонде зароботной платы

январь 
декабрь 498
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IO. Сводный годовой отчет по животноводству 
колхозов и совхозов

Е949ГОД

151

II. Квартальные планы работы инспектуры январь- 
декабрь 3

12. Квартальные отчеты о работе инспекту
ры

март- 
декабрь 3

ІЗ. Месячные отчеты о колхозном строитель
стве колхозов и совхозов

январь- 
деуабрь 394

14. Месячные отчеты о численности рабочих 
и служащих и фонде зароботной платы

январь 
декабрь 527

15.

16.

Годовой отчет о наличии тракторов учреж
дений и организаций
Сводный годовой отчет по животноводству

2

151
колхозов и совхозов

Х9^0год

17. Квартальные отчеты о работе инспектуры марта
декабрь 8

IB. Месячные отчеты о колхозном строитель
стве колхозов и совхозов

январь 
декабрь 184

19.

20.

Месячные отчеты о численности рабочих январь
ии Ш.зШотной 1иатн декаб₽ь

Сводный годовой отчер о наличии тракторов

512

20

21. Годовой отчет по животноводству /сводный/ 107

22.

23.

Документы по учету населения /списки насе
ленных пунков.отчеты и доклады/
Сводный заключительный отчет о размерах 
посевных площадей под урожай

94

103

І95ІГОД

24. Квартальные отчеты о работе инспектуры март 
декабрь 4

25. Месячные отчеты колхозов по животновод
ству колхозов и совхозов

январь 
декабрь 154

І952ГОД

26. Квартальные отчеты о работе инспектуры январь- 
декабрь 5



3.

27. Сводные месячные отчеты о рабочих и 
служащих и фонде зароботнои платы 
учреждений и организаций

январь 
декабрь 533

28. Сводный годовой отчет о наличии тракторов 2

29. Документы по переписи скота в колхозах 
совхозах.©четы,сводки по учет» скота 
на Іянваря

І953Г0Д

и 143

30. Месячные планы работы инспектуры январь- 
декабрь 22

31. Квартальные отчеты о работе инспектуры январь- 
декабрь 8

32. Месячные отчеты о численности рабочих 
и служащих и фонде зароботнои платы 
учреждений и организаций

январь 
декабрь 558

33. Сводный годовой отчет о наличии тракторов 2

34.

35.

Заключительный отчет о размерах посевных 
площадей государственных хозяйств и по 
статистике земледелия

16

І954ГОД

36.

Годовой отчет о яисленности рабочих и слу 
жащих и фонде зароботной платы учреждении 
и организаций
Месячные отчеты колхозов по животноводству январь 

декабрь

99

46

37. І955ГОД

Квартальные планы работы инспектуры январь- 
декабрь 13

38. Квартальные отчеты о численности рабочих март 
и служащих и фонде зароботной платы декабрь
учреждении и Организации-

І956ГОД

8

39. Смета расходов и штатное расписание 6

40. Месячные отчеты о численности рабочих и 
служащих и фонде зароботной платы 
учреждений и организации

январь 
декабрь 130

В данный раздел включено 40 дел с МІ по МО.
Итоговую запись к разделу описи за 1956 год заверяю:првдседатепь эпк

ЧЛЕНЫ эпк



ЯШВДАЮ -
ЭПК АРХИВНОГО ОТДЕЛА

ОПИСЬ .№1

ДЕЛА ПОСТОЯЕННОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ 
ЗА 1958-1979 ГОДО

« і -І < & .-Str fi.' лВ •;$ Л -£•• "Ft в-' 4* ф- £'■ ■ < к # 4 JS- 4 S %

п/п : индекс : Заголовки дел : Дата : к-во : пр 
листов

I 2 3 4 5 6

1958год

41. Итоги переписи скота у населения 46
42. Годовые отчеты о половом и возраст

ном составе населения 36

43. Годовые отчеты К0Л3030В и совхозов 
по производстве продукции животно
водства 67

44.
1959год

Итоги переписи скота у населения 48

45. Годовые отчеты о половом и возрастн- 
ном составе населения 43

46. Годовые отчеты по статистике промыш 
ленности 87

47. Годовые отчеты колхозов и совхозов 
о производстве продукции животновод 
ства 78

48. Годовой отчет колхозов и совхозов 
об итогах сева 45

ГЭбОгод

49. Итоги переписи скота у населения 85
50. Ециновременный заключительный отчет 

об итогах сева у населения 46

51. Сводные отчеты по учету тракторов и 
автомобилей 120

52. Годовые отчеты о половом и возраст
ном составе населения 67

53. Годовые отчеты по статистике промы
шленности 87
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54. Годовые отчеты колхозов и совхозов по 
производствен продукции животноводства 58

55. Годовын отчеты по статистике капитально
го строительства 76

56. 1961год

Итоги переписи скота у населения 45
57. Годовые отчеты о половом и возрастном 

составе сельского населения 45

58. Годовые отчеты по статистике промышлен 
нос ти 37

59. Годовые отчеты колхозов и совхозов по 
производству продукции животноводства 78

60. Ь62год

Итоги переписи скота у населения 39

61. Единовременный заключительный отчет 
об итогах сева у населения 42

62. Годовые отчеты о половом и возрастном 
составу сельского населения 38

63. Годовые отчеты по статистике промыш
ленности 47

64. Годовые отчеты по статистике капитально 
го строительства 28

1963-год

65. Итоги переписи скота у населения 29

66. Годовые отчеты по статистике капиталь
ного строительчтва 72

1964год

67. Годовые отчеты по статистике земледелия 
и урожайности 49

68. итоги переписи скота у населения 38

69. Заключительный отчет об итогах сева 48

70. Гидивые итчеты q пиЛипиж «возрастном 
составе сельского населения 36

71. Годовые отчеты по статистике промышлен
ности 73

72. Годовые отчеты колхозов и совхозов по 
производству продукции животноводства 71
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І965ГОД

73. Динамические ряды по статистике 
земледелия

1965-1979

74. Динамические ряды по статистике 
загоотовок 1965-1979

75 Динамические ряды по статистике 
животноводства 196531979

76 Динамические ряды по транспорту 
и связи 1965-1979

77 Динамические ряды по проимышленно- 
сти и торговле 1965-1979

78. Годовые отчеты по статистике зем
леделия и урожайности 76

79. Итоги переписи скота у населения 95
80. Заключительный отчет об итогах сева 59

8Ь Годовые отчеты о сортовых посевах 
колхозов и совхозов 23

82. Сводные отчеты по учету тракторов 
и автомобилей 43

83. Годовые отчеты о половом и возраст
ном составе населения 36

84. Сводки данных о механическом и естест
венном движении населения 58

85. Годовые отчеты по статистике промыш
ленности 39

86. Годовые отчеты по статистике быто
вого обслуживания 41

87. Годовые отчеты колхозов и совхрзов 
о производстве продукции животноводства 47

88. Годовые отчеты по статистике капитально
го строительства 48

89. Годовые отчеты колхозов и совхозов и 
населения о закупке с/х продуктов 38

І966год

90. Годовые отчеты по статистике зеиледе- 
лия и урожайности 43

91 Итоги переписи скота у населения 42

92. Заключительные отчеты об итогах сева 23

93. Годовой отчет по статистике использования 
орошаемых земель 39
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94
95

96.

97

Отчет о сортовых посевах колхозов и совхозов
Сводные отчеты по учету тракторов и 
комбайнов
Годовые отчеты колхозов и совхозов по 
внесению минеральных удобрений
Годовые отчеты о половом и возрастном 
составе сельского населения

67

68

62

34

98 Сводки о механическом и естественном 
движении населения 51

99 Годовые отчеты 
ленноети

по статистике промыш-
34

10*0 Годовые отчеты 
обслуживания

по статистике бытового 1966-
Г967 29

ГОГ.

102

Годовые отчеты 
о производстве

Годовые ответы 
ного строительства

колхозов и совхозов 
продукции животноводства

по статистике капиталь-

34

47

ГОЗ. Годовые отчеты КОЛХОЗОВ И СВОХОЗОВ и 
населения о закупке с/х продуктов 35

Г04. Сводные отчеты 
мобилей

105 Годовые отчеты 
удобрений

І967ГОД

по

по

учету тракторови авто-

внесению минеральных

27

34

Г06

Г07

по апробации посевов 29Годовые отчеты
Отчет о численности и составе по обра
зованию руководящих работников в совхозах 
по состоянию на Г апреля Г967 Г967-Г968 35

Т08.

109.

Годовые отчеты о половом и возрастном 
составе сельского населения
Сводки о естевтвенном и механическом 
Движении населения

28

29

ІГ0.

ГГГ.

ГГ2

Годовые отчеты по статистике промышленности 
Годовые отчеты колхозов и совхозов по 
производству продукции животноводства
Годовые отчеты по статистике капиталь
ного строительства

34

28

ГГЗ. Годовые отчеты колхозов и совхозрв и насе
ления о закупке с/х продукции

ГГ4 Годовые отчеты по статистике земледелия 
и урожайности

38

42

44
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І96$год

ІЖ Итоги переписи скота у населення 24
116. Заключительный отчет об итогах сева 36
117. Годовые отчеты по статистике использо

вания орошаемых земель 42

ГІ8. Отчет о сортовых посеваха колхозов и 
совхозов 42

1968год

119. Годовые отчеты по статистике замледе- 
лия и урожайности 123

120. Ит% переписи скота у населения 36

121 Заключительный отчет об итогах сева 25
122. Годовой отчет по статистике исполь

зования орошаемых земель 34

123. Годовой отчет о сортовых посевах кол
хозов и совхозов 27

124. Сводные отчеты по учету тракторов и 
автомобилей 34

125. Годовой отчет по внесению органичес
ких и минеральных удобрений 27

126. Годовые отчеты по апробации посевов 45

127 зШиВ WHWS 5а88»§впо обра- 36

128. Годовоые отчеты о половом и возраст
ном состве сельского населения 47

129. . Сводки о естественном и механическом 
движении населения 32

130. Годовые отчеты по статистике промыш
ленности 47

ІЗІ Годовые отчеты по статистике бытового 
обслуживания 56

132. Годовые отчеты колхозов и совхозов 
о производстве продукции животноводства 47

133. Годовые отчеты по статистике капиталь
ного строительства 37

134. Годовые отчеты колхозов и СОВХОЗОВ О 
закупке с/х продуктов у населения 47
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I 2 3 4 5 6

1969год

135. Годовые отчеты по статистике земле
делия и урожайности 35

136. Итоги переписи скота у населения 46

137. Заключительный отчет об итогах сева 38
138. Годовой отчет по статистике использо

вания орошаемых земель 43
139. Отчет о сортовых посевах колхозов и 

совхозов 28

140 фодные отчеты по учету тракторов и 
автомобилей 72

iai. Годовой отчет КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ 0 
наличии семян и посадочных материалов 43

142. Годовой отчет КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ 0 
заготовке кормов 34

143. Годовой отчет по внесению минеральных 
удобрений 47

144. Отчеты предприятий и орнанизиций об 
участии в коммунистическом субботнике 48

145. Годовой отчет об апробации посевов 36

147. Годовые отчеты о половом и возрастном 
составе сельского населения 42

148. Сводки о естественном и механическом 
движении населения 37

149. Годовые отчеты по статистике промышлен
ности 42

150. Годовые отчеты по статистике бытового 
обслуживания 37

151. Отчеты и сводки единовременных учетов 
численности и состава работников:спис-

35ки предприятий и учреждений

152. Годовые отчеты КОЛХОЗОВ И СВ0Х030В 0 
производстве продукции животноводства 42

153. Годовые отчеты по статистике капитально 
го строительства 44

154 Годовые отчеты колхозов и совхозов 0 
закупке с/х продукции 47

1970год

155. Годовые отчеты по статистике земледе
лия и урожайности 39

156. Итоги переписи скота у населения 42
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Г57. Заключительный отчет об итогах сева 36
158. Годовые отчеты по статистике использования 

орошаемых земель 45

159 Отчеты колхозов и свохозов о сортовых по
севах 43

160. Сводные отчеты по учету тракторов и авто/ 
мобилей 44

161. Годовые отчеты колхозов и совхозов 0 
наличии семян и посадочного материала 33

162. Годовые отчеты колхозов и совхозов 0 
заготовке кормов 35

163. Годовой отчет по внесению минеральных и 
органических удобрений 42

164. Отчеты предприятий и организаций об 
участии в коммунистическом субботнике 32

165. Годовые отчеты об апробации посевов 42

166. Годовой отчет о введении и освоении 
севооборотов 32

167. Годовые отчеты предприятий о выполне
нии плана по труду 46

168. Годовые отчеты о численности и составе 
руководящих работниковв колхозах и сов
хозах на I апреля 1971 38

169. Годовые отчвты о половом и возрастном 
составе сельского населения 42

170. Сводки о естественном и механическом 
.движении 44

171. Годовые отчеты по статистике промышлен
ности 46

172. Годовые отчеты по статистике бытового 
обслуживания 47

173. Отчеты и сводки единовременных учетов 
численности и состава работников,спис 
ки предприятий и организаций 35

174. Годовые отчеты КОЛХОЗОВ И СВВХОЗОВ 0 
производстве продукции ЖИВОТНОВОДСЖЕЭ 42

175. Годовые отчеты по статистике капиталь
ного строительства 46

176. Годовые отчеты КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ 0 
закупке с/х продуктов 38
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1777

178
179.
180.

181.

182.

183.

184.

185.

Т86

187.
188.

189.

190

191.

192

Г93
194

І97ІГОД

Годовые отчеты по статистике земледе
лия и урожайности

Итоги переписи скота у населения 
Заключительный отчет об итогах сева 
Годовые отчеты по статистике использования 
орошаемых земель

Годовые отчеты 
зов и совхозов

Сводные 
мобилей

Годовые 
наличии

45

76
45

47

отчеты

о сортовых посевах колхо-

по учету тракторов и авто-

колхозов и совхозов оотчеты
семян и посадочных материалов

отчеты колхозов и совхозов оГодовые 
заготовке кормоЕ

Годовые отчеты по внсению органических и 
минеральных удобрений

Отчеты предприятий и организаций об учас
тии в коммунистическом субботнике

Годовые отчеты об апробации посевов
Годовой отчет о ведении и освоении се
вооборотов
Годовые отчеты предприятий и орагвизаций 
о выполнении плана по труду

Годовые отчеты о численности и составе 
руководящих работников колхоза и совхо
за по состоянию на I апреля

годовые отчеты о половом и возрастном 
составе сельского населения

Сводки о естественной и механическом 
движении населения

Годовые отчеты по статистике промышленности
Годовые отчеты по статистике бытово
го обслуживания
Отчеты и сводки единовременных учетов 
численности и состава работников,спис
ки предприятий и организаций

Годовые отчеты К0ДХ030Е И ССЕХОЗОЕ о 
производстве продукции животноводства

Годовые отчеты по статистике капиталь
ного строительства

36

78

43

66

72

72

45

36

29

42

44

35

38

44

49

196
53

197
48
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198 Годовые отчеты колхозов и совхозов о 
закупке с/х продукции 49

І972год

199. Годовые отчеты по статистике и урожай 
ности 46

200. Итоги переписи скота 32

201. Заключительные отчеты об итогах сева 45
202. Годовой отчет по статитстике использо

вания орошаемых земель 37
203. Годовой отчет о сортовых посевах колхозов 

и совхозов 42
204. Сводные отчеты по учету тракторов и авто

мобилей 44

205. Годовые отчеты колхозов и совхозов о на
личии семян 42

206. Годовые отчеты колхозов и СОВХОЗОВ О 
заголовке кормов 36

207. Годовой отчет по внсении минеральных 
удобрений 42

208. Отчеты предприятий и организаций об участии 
коммунистическом субботнике 44

209. Годовой отчет об апробации посевов 36

210. Годовой отчет об введении и освоении 
севооборотов 32

2IT. Годовые отчеты предприятий и организаций 
о выполнении плана по труду 46

212 Отчет о численности и составе по обра
зованию руководящих работников в колхо
зе и совхозе 28

213 Годовые отчеты о половом и возрастном 
составе сельского населения 29

214 Сводки о естественном и механическом дви
жении населения 42

215. Годовые отчеты по статистике промышлен
ности 43

216 Годовые отчеты по статистике бытового 
обслуживания 45

217 Годовыет отчеты КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ О 
производстве продукции животноводства 24
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I

218

2 3 4 5 6

Годовые отчеты по статистике капиталь-

219

220.

221.

222.
223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232

233.

234.

235.

236.

237.

ного строительства 35

Годовые отчеты колхозов и совхозов о за
купке с/х продукции 37

197Згод

Годовоые отчеты по стати/стике земле
делия и урожайности 39
Итоги преписи скота у населения 40

Заключительные отчеты об итогах сева 31
Годовой отчет по статистике использо
вания орошаемых земель 42

Годовой отчет о сортовых посевах колхо
зов и совхозов 42
Сводные отчеты по учету тракторов и авто
мобилей 42

Годовые отчеты колхозов и совхозов о на
личии семян 36

Годовой отчет колхозов и совхозов о за
готовке кориов 41
Годовой отчет о внесении минеральных и орга
нических удобрений 40

Ответы колхозов и совхозов об апробации
посевов 23

Отчеты предприятий и организаций об учас
тий в коммунистическом субботнике 41
Годовой отчет о введении и освоении севов-
боротов 31

Годовые отчеты предприятий и учреждений
о выполнеии шва на 28
Отчет о численности и составе по образо- 1973-
ванию руководящих работников на I апреля 1974 46

Годовоые отчеты о половом и возрастном
составе населения 35

Сводки о ествественном и механческом дви
жении населения 52

Годовые отчеты по статистике промышлен
ности 35

Годовые отчеты по статистике бытового
обслуживания 28

г



II.
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238. Годовые отчеты колхозов и совхозов 
о производстве продукции животноводства 35

239. отчеты и сводки единовременных учетов
численности и совтава работников
Списки учреждений и организаций 1973-1974 25

240. Годовые отчеты колхозов и совхозов 
о производстве продукции животноводства 46

241. Годовые отчеты по статистике капиталь
ного строительства 36

242. Годовые отчеты колхозов и совхозов 
о закупке с/х продукции 32

І974ГОД

243. Годовые отчеты по статистике земле
делия и урожайности 42

244 Итоги переписи скота у населения 37
245. Заключительный отчет об итогах сева 42
246. Годовой отчет по статистике использова

ния орошаемых земель 23

247 Годовой отчет о сортовых посевах 
колхозо и совхозов 23

248. Сводные отчеты по учету тракторов и 
автомашин 62

249. Годовые отчеты колхозов И СОВХОЗОВ о 
наличии семян и посадочного материала 42

250. Годовые отчеты КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ О 
заготовке кормов 34

251. Годовой отчет о внесении органических 
и минералтных удобрений 38

252. Отчеты предприятий и организаций об 
участии в коммунистическом субботнике 42

253.
254.

Годовые отчеты об апробации посевов
Годовой отчет о введении и освоении 
севооборотов

28

29

255. Годовые отчеты предприятий о выполне
нии плана по труду 35

256. Отчет о численности и составе по обра
зованию руководящих работников колхоза
и совхоза 35

257. Годовые отчеты о половом и возрастном 
составе сельского населения 37



II.
■ 1 2 3 ’ 4 5

258* Сводки о естественной и механическом дви
жении населения 26

259 Годовые отчеты по статистике промышленнос
ти 28

260. Годовые отчеты по статистике бытового 
обслуживания 30

261. Годовые отчеты колхозов и совхозов о про- 
изводствн продукции животноводства 32

262 Годовые отчеты по статистике капитального 
строительства 41

263. Годовые отчеты колхозов и совхозов о закуп 
ке с/х продукции. 39

І975ГОД

264 Годовые отчеты по статистике земледаиия 
и урожайности 51

265. Итоги переписи скота у населения 34

266. Заключительный отчет об итогах сева 35
267 Годовой отчет по статистике использова

ния орошаемых земель 38

268. Отчет о сортовых посевах колхозов и сов
хозов 28

269. Сводные отчеты по учету тракторов и авто
мобилей 34

270. Годовые отчеты колхозов и совхозов о на
личии семян и посадочных материалов 32

27 Г. Годовой отчет колхозов и совхозов о за
готовке кормов 32

272. Годовой отчет о внесении минеральных 
удобрений 28

273.

274.

Отчеты предприятий и организаций об учас
тий в коммунистическом субботнике
Годовой отчет об апробации посевов

38
43

275. Годовой отчет о введении и освоении 
севооборотов 32

276. Годовые отчеты предприятий о выполне
нии плана по труду 29

277. Отчет о численности и составы по обра
зованию руководящих работников в 
колхозе й совхозе на I апреля 68

278. Годовые отчеты о половом и возрастном 
составу сельского населения 35
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279. Ободки о естественной и механическом 
движении 57

280. Годовые отчеты по статистике промыш
ленности 48

281. Родовый отчет по статистике бытового 
обслуживания 34

282. Годовые отчеты колхозов и совхозов 
по производстве нродукции животноводства 28

283. Годовые отчеты по статистике капитальногр 
строительства 38

284. Годовые отчеты колхозов и совхозов О 
закупке с/х продуктов 27

І976ГОД

285. Годовые отчеты по статитстике земледе
лия и урожайности 23

286. Итоги переписи скота у населения 24
287. Заключительный отчет об итогах сева 26
288 Годовой отчет по сшатиетике использова

ния орошаемых земель 35

289. Годовой отчет о сортовых посевах колхо
зов и совхозов 42

290. Сводные отчеты по учету тракторов и 
автомобилей 36

291. Годовые отчеты КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ О 
наличии семян и посадочных материалов 39

292. Годовой отчет колхозов И СОВХОЗОВ О 
заготовке кормов 54

293. Годовой отчет поьвнесению минеральных И 
органических удобрений 53

294. Отчеты предприятий и организаций обучас- 
тии в коммунистическом субботнике 42

295). Годовой отчетоб апробации посевов 39
296. Годовой отчет о введении и освоении 

севооборотов 42

297. Годовые отчеты предприятии о выполнении 
плана по труду 29

298. зойш по обра- 35

299. Годовые отчеты о половом и возрастном 
движении 29

300. Сводки о естественном и механическом дви
жении населении 36



■ІЗ.

I 2 3 ■ 4 5 6

301. Годовые отчеты 
ленности

по статистике промыш-
35

302. Годовые отчеты 
обслуживания

по статистике бытового
37

303. Годовые отчеты колхозов и совхозов о 
производстве продукции животноводства 42

304. Годовые отчеты 
строительства

по статистике капитального
36

305. Годовые отчеты колхозов и совхозов о 
закупке с/х продукции 28

1977 года
л 'o'

306. Годовые отчеты о статистике земледелия
и урожайности 67

307 Итоги переписи скота у населения 72
308. Заключительный отчет об итогах сева 72
309. Годовой отчет по статистике использо

вания орошаемых земель 48

310. Отчет о сортовых посевах колхозов и сов
хозов ' 32

311. Сводные отчеты по учету тракторов и авто
мобилей 42

312. Годовые отчеты колхозов и совхозов о
наличии семян и посадочных материалов 28

313. Годовые отчеты колхозов и совхозов о
заготовке кормов 32

314 Годовой отчет по внесении органических
и минеральных удобрений 41

ЗГ5. Отчеты предприятий и организаций об
участии в коммунистическом субботнике 38

316. Годовой отчет об апробации посевов 41
317. Годовой отче о введении и освоении

севооборотов 38

318. Годовые отчеты предприятий о выполнении
плана по труду 38

319. Отчет о численности и соатаве по обра
зованию руководящих работников на
I апреля 29

320. Годовые отчеты о половом и возрастном
составе сельского населения 47
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32 Г СВОДКИ О ЄСТВЄСТВЄННОМ м механическом 
движении сельского населения 28

322. £ой®ые отчеты по статистике промышлен-
32

323. Годовые отчеты по статистике бытового 
обслуживания 28

324. Отчеты и сводки единовременных учетов 
о численности и составе работников,спис
ки предприятий и учреждений

1977-
1978 47

325. Годовые отчеты колхозов и совхозов 0 
производстве продукции животноводства 32

326. Годовые отчеты по статистике капитально
го строительства 41

327. Годовые отчеты КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ 0 
закупке сельскохозяйственной продукции 38

І978ГОД

328. Годовые отчеты по статистике земледалия 
и урожайности 28

329. Итоги переписи скота у населения 32

330. Заключительный отчет об итогах сева 48

331. Годовые отчеты по статистике использо
вания орошаемых земель 43

332. Отчет о сортовых посевах колхозов и сов 
хозов 32

333. Сводные отчеты по учету тракторов и 
автомобилей 42

334. Годовые отчеты колхозов и совхозов 0 
наличии семян и посадочных материалов 36

335. Годовой отчет колхозов и совхозов о за
готовке кормов 42

336_ Годовой отчет по внсении минеральных 
и оряанических удобрений 44

337. Отчеты предприятий и организацйи об 
участии в коммунистическом субботнике 42

338. Годовые отчеты об апробации, посевов 28

339. Годовые отчеты о введении и освоении 
севооборотов 31

340. Годовые отчеты предпр ятий о выполнении 
плана по труду 34
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341. Отчет о численности и составе по образова 
нию руководящихс работников на Іапреля 36

3&2. Годовые отчеты о половом и возрастном сос
таве сельского населения 32

343. Сводки о естественном и механическом дви
жении населения 42

344. Годовые отчеты по статистике промышленнос
ти 46

345. Годовые отчеты по статистике бытового 
обслуживания 42

348. Отчеты и сводки единовременных учетов чис
ленности и состава работников,списки пред-

36приятий и учреждении

347. Годовые отчеты колхозов и совхозов о произ
водстве продукции животноводства 42

348. Годовые отчеты по статистике капитально
го строительства 37

349. Годовые отчеты по статистике коммунального 
хозяйства 27

350. Годовые отчеты колхозов и совхозов о закуп
ке с/хпродукции 42

1979год

J5Io Годовые отчеты по статистике земледелия и 
урожайности 29

352. Итоги переписи скота у населения 32

353. Заключительный отчет об итогах сева 31

354. Годовой отчет по статистике использова
ния орошаемых земель 28

355. Годовой отчет о сортовых посевах 35

_g56. Сводные отчеты по учету тракторов и авто
мобилей 42

357. Годовые отчеты колхозов и совхозов о на
личии семян и посадочных материалов 38

358. Годовой отчет колхозов и совхозов о за
готовке кормов 42

359 Годовой отчет по внесению минеральных 
удобрений 36

36О. Отчеты предприятий и организаций об учас
тии в коммунистическом субботнике 42



361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

371

372

373

374

Годовой отчет об апробации посевов

Годовой отчет о введении и освоении 
севооборотов

Годовые отчеты предприятий о выполне
нии плана по труду

Отчет о численности и составе по обра
зованию руководящих работников в кол
хозе и совхозе на Г апреля

Годовые отчеты о половом и возрастном 
составе сельского населения

Сводки о естественной и механическом 
движении населения

Годовые отчеты по стативтике промышлен
ности

Годовые отчеты по статистике бытового 
обслуживания

Годовые отчеты,совдки об отпуске топлива 
на коммунально-бытовые нужды

Отчеты и сводки единовреммных учетов 
численности и составе работников,спис
ки учреждений и организаций

Годовые отчеты колхозов и совхозов о 
производстве продукции животноводства

Годовые отчеты по статистике капиталь
ного строительства

Годовые отчеты по статистике комму
нального хозяйства

Годовые отчеты колхозов и совхозов о 
закупке с/х продукции.

46

35

42

28

32

45

32

42

43

29

66

34

45

В данную опись внесено 334 дела, с # 41 по 
Итоговую запись к разделу описи за 1979 /год

Председатель ЭПК

Члены ЭПК



Відділ статистики 
у Марийському районі 
Головного управління 
статистики у Луганській 
області

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник відділу статистики у
Марківському районі

Фонд № 15
Опис № 1 (продовження) 
справ постійного строку зберігання 
за 1996 - 2003 роки
№ 
з/п

Індекс 
справи

Заголовок справи (тому,частини) Дата 
справи 
(тому, 
частини)

Кіль
кість 
арку
шів у 
справі 
(томі, 
частині)

Примітка

1996 рік

723 Річні первинні звіти про товорооборот, 
продаж та залишки товарів.(ф.І-торг). 
Річні первинні звіти про продаж і запаси 
товарів у торговій мережі та мережі 
ресторанного господарства (ф.З-торг) 
Річні первинні звіти про торгову мережу 
(ф.7-торг).

1 січня
1996-
31 грудня 
1996

117

724 Річні первинні звіти про стан
тваринництва (ф.24-сг).
Річні первинні звіти про роботу 

підсобного господарства, баланс кормів 
(ф.24-корма).

1 січня
1996-
31 грудня 
1996

142

725 Річні первинні звіти про чисельність та 
оплату праці в колективних
сільськогосподарських підприємствах
(14-праця).

1 січня
1996-
31 грудня 
1996

148

726 Річні первинні звіти про дебіторську та 
кредиторську заборгованість (ф.І-Б)

1 січня
1996-
31 грудня 
1996

48

727 Річні первинні звіти про реалізацію 
сільськогосподарської продукції (ф.21- 
ЗАГ).

1 січня
1996-
31 грудня 
1996

66



1996
728 Річні первинні звіти про залишки і 

витрати матеріалів (ф. 3-МТП).
1 січня
1996-
31 грудня
1996

47

729 Річні первинні звіти про збір урожаю 
сільськогосподарських культур (ф. 29- 
СГ).

1 січня
1996-
31 грудня 
1996

140

730 Річні первинні баланси мінеральних 
добрив (ф. 9-АСГ)

1 січня
1996-
31 грудня
1996

77

731 Річні первинні звіти про надходження , 
залишки та витрати палива (ф. 4-мтп).

1 січня
1996-
31 грудня
1996

40

732 Річні первинні баланси
сільськогосподарської продукції (ф.16- 
СГ) .

1 січня
1996-
31 грудня
1996

37

1997 рік

733 Річні первинні звіти про стан
тваринництва (ф.24 - сг).
Баланс кормів (ф.24 - корма).

1 січня
1997-
31 грудня
1997

1 18

734 Річні первинні звіти про стан
заборгованості заробітної плати (ф. 1- 
ПВ(заборгованість).
Річні первинні звіти про оплату 
населенням житлово-комунальних
послуг (ф. 1-заборгованість (ЖКГ)).

1 січня
1997-
31 грудня
1997

45

735 Річні первинні звіти про квартирну чергу 
(ф. 4 - житлофонд).

1 січня
1997-
31 грудня
1997

15

736 Річні первинні звіти про реалізацію 
сільськогосподарської продукції (ф. 21- 
заг).

1 січня
1997 -
31 грудня
1997

48

737 Річні первинні звіти про залишки, 
витрати матеріалів ( ф..З - МТП ).

1 січня
1997-
31 грудня
1997

188

738 Річні первинні звіти про результати 
використання палива, тепло- та
електроенергії (ф. 11 - МТП ).

1 січня
1997 -
31 грудня
1997

171

739 Річні первинні звіти про збір урожаю 
сільськогосподарських культур ( ф. 29 - 
сг).

1 січня
1997-
31 грудня
1997

150

740 Річні первинні звіти про хід приватизації 
державного житлового фонду (ф. 1

1 січня
1997-

94



приватизація - житло ). 31 грудня
1997

741 Річні первинні звіти про залишки і 
використання палива та паливо-
мастильних матеріалів ( ф. 4 - МТП )( 
том № 1).

1 січня
1997 -
31 грудня
1997

168

742 Річні первинні звіти про залишки і 
використання палива та паливо- 
мастильних матеріалів ( ф. 4 - МТП ) ( 
том № 2).

1 січня
1997 -
31 грудня
1997

179

743 Річні первинні звіти про підготовку 
об’єктів комунальних господарств та 
житлового фонду в зимовий період ( ф. 1 
ЖКГ - зима ).

1 січня
1997-
31 грудня
1997

141

744 Річні звіти про використання робочого 
часу ( ф. 3 - ПВ ).

1 січня
1997-
31 грудня
1997

221

745 Річні первинні звіти про продаж та 
залишки товарів у торговій мережі (ф. 3 
- торг).
Річні первинні звіти про наявність 
торгової мережі ( ф. 7 - торг ).

1 січня
1997-
31 грудня
1997

95

1998 рік

746 Річні первинні звіти про оплату 
населенням житлово-комунальних
послуг ( ф. 1 заборгованість (ЖКГ)).

1 січня
1998-
31 грудня 
1998

25

747 Річний первинний звіт про квартирну 
чергу (ф.4-житлофонд)

1 січня
1998-
31 грудня
1998

19

748 Річні первинні звіти про реалізацію 
сільськогосподарської продукіцї ( ф. 21 - 
заг).

1 січня
1998-
31 грудня
1998

48

749 Річні первинні звіти про залишки і 
використання палива та паливо-
мастильних матеріалів ( ф. 4 - МТП ) ( 
том № 1 ).

1 січня
1998-
31 грудня
1998

216

750 Річні первинні звіти про залишки і 
використання палива та паливо-
мастильних матеріалів ( ф. 4 - МТП ) ( 
том № 2 ).

1 січня
1998-
31 грудня
1998

184

751 Річні первинні звіти про залишки 
витрати матеріалів ( ф. 3 -МТП ).

1 січня
1998-
31 грудня
1998

142

751 Річні первинні звіти про облік тракторів, 
сільськогосподарських машин і
енергетичних потужностей (-ф. 10 - мех 
).

1 січня
1998-
31 грудня
1998

86



752 Річні первинні звіти про оборот каси ( ф. 
11 - торг).
Річні первинні звіти про продаж і 
залишки матеріалів у торговій мережі ( 
ф. 3 - торг ).
Річні первинні звіти про наявність 
торгової мережі ( ф. 7 - торг).

1 січня
1998-
31 грудня 
1998

70

753 Річні первинні звіти про результати 
використання палива, тепло- та
електроенергії ( ф. 11 - МТП ).

1 січня
1998-
31 грудня 
1998

128

754 Річні первинні звіти про надання 
населенню субсидій ( ф. 1 - субсидії ).

1 січня
1998 —
31 грудня 
1998

58

755 Річні первинні баланси
сільськогосподарської продукції ( ф. 16 - 
сг).

1 січня
1998-
31 грудня
1998

32

756 Річні первинні звіти про стан
тваринництва(ф.24-сг). Баланс кормів 
(ф.24-корма)

1 січня
1998-
31 грудня 
1998

115

757 Річні первинні звіти про збір урожаю 
сільськогосподарських культур (ф.29-сг)

1 січня
1998-
31 грудня 
1998

152

1999 рік

758 Річні первинні звіти про залишки і 
використання палива та паливо-
мастильних матеріалів ( ф. 4 - МТП ) 
( том № 1 ).

1 січня
1999-
31 грудня
1999

216

759 Річні первинні звіти про залишки і 
використання палива та паливо-
мастильних матеріалів ( ф. 4 - МТП ) 
( том № 2 ).

1 січня
1999-
31 грудня 
1999

174

760 Річні первинні звіти про реалізацію 
сільськогосподарської продукції
( ф. 21-заг ).

1 січня
1999-
31 грудня 
1999

50

761 Річні первинні звіти про заготівлю 
кормів ( ф. 10 -ACT ).

1 січня
1999-
31 грудня 
1999

108

762 Річні первинні звіти про продаж і запаси 
товарів у торговій мережі (ф. 3 - торг).
Річні первинні звіти про наявність 
торгової мережі ( ф. 7 - торг).

1 січня
1999-
31 грудня 
1999

141

763 Річні первинні звіти про результати 
використання палива, тепло- та
електроенергії ( ф. 11 - МТП ).

1 січня
1999-
31 грудня 
1999

128

764 Річні первинні звіти про залишки 
витрати матеріалів ( ф. 3 -МТП ).

1 січня
1999-

131



31 грудня
1999

765 Річні первинні звіти про внесення 
мінеральних та органічних добрив ( ф. 9 
- БСГ ).

1 січня
1999-
31 грудня
1999

126

766 Річні первинні звіти про квартирну чергу 
(ф. 4 - житлофонд).

1 січня
1999-
31 грудня 
1999

767 Річні первинні звіти про стан
тваринництва (ф.24-сг).
Баланс кормів (ф.24 - корма).

1 січня
1999-
31 грудня 
1999

145

768 Районні підсумки перепису худоби 
( ф. 6, ф. 7).

1 січня
1999-
31 грудня 
1999

151

769 Річні первинні звіти про фінансові 
результати та дебіторську та
кредиторську заборгованість ( ф. 1 - Б ).

1 січня
1999-
31 грудня
1999

28

770 Річні первинні звіти про надання
населенню субсидій ( ф. 1 - субсидії).
Річні первинні звіти про оплату 
населенням житлово-комунальних
послуг ( ф. 1 заборгованість (ЖКГ).

1 січня
1999-
31 грудня
1999

36

771 Заключний звіти про хід сівби під 
урожай майбутнього року ( ф. 4 - сг ).

1 січня
1999-
31 грудня 
1999

156

772 Річні первинні звіти про обстеження 
хімізації.

1 січня
1999-
31 грудня
1999

8

773 Річний первинний звіт про збір урожаю 
сільськогосподарських культур (ф.29-сг)

1 січня
1999-
31 грудня 
1999

143

774 Річний первинний звіт про підготовку 
об’єктів житлово-комунальнного
господарства до роботи в зимовий період 
(ф. Іжкг-зима)

1 січня
1999-
31 грудня 
1999

242

2000 рік

775 Річні первинні звіти про облік тракторів, 
сільськогосподарських машин і
енергетичних потужностей ( ф.ІО-мех).

1 січня
2000-
31 грудня 
2000

62

776 Районні підсумки перепису худоби 
(ф. 6).

1 січня
2000-
31 грудня 
2000

104

777 Річні первинні звіти про залишки і 
використання палива та пально-

1 січня
2000-

268



мастильних матеріалів (ф. 4-МТП) ( том 
№1).

31 грудня
2000

778 Річні первинні звіти про залишки і 
використання палива та пально-
мастильних матеріалів (ф. 4-МТП) ( том 
№2).

1 січня
2000-
31 грудня 
2000

251

779 Річні первинні звіти про реалізацію 
сільськогосподарської продукції
( ф. 21-заг).

1 січня
2000-
31 грудня 
2000

46

780 Баланс кормів. Групування господарств 
по кількості худоби ( ф. 24-корма).
Річні первинні звіти про стан 
тваринництва ( ф. 24).

1 січня
2000-
31 грудня 
2000

135

781
J

Річні первинні звіти про фінансові 
результати і дебіторську та кредиторську 
заборгованість ( ф.1-б термінова).

1 січня
2000-
31 грудня 
2000

26

782
J

Річні первинні звіти про баланс 
сільськогосподарської продукції
( ф. 16-сг).

1 січня
2000-
31 грудня 
2000

36

783 Річні звіти про залишки і витрати 
матеріалів ( ф. 3-МТП).

1 січня
2000-
31 грудня
2000

45

784

J
Річні первинні звіти про результати 
використання палива, теплоенергії та 
електроенергії ( ф.11-МТП).

1 січня
2000-
31 грудня 
2000

110

785 Річні первинні звіти про продаж та 
запаси товарів у торговій мережі і мережі 
ргомадського харчування ( ф. 3-торг).
Річні первинні звіти про оборот каси 
( ф.11-торг).
Річні первинні звіти про наявність 

торгової мережі і мережі громадського 
харчування ( ф. 7-торг).

1 січня
2000-
31 грудня
2000

147

786 n
Річні первинні звіти про внесення 
мінеральних, органічних добрив,
гіпсування та вапнування грунтів ( ф. 9- 
БСГ).

1 січня
2000-
31 грудня 
2000

25

787
-J

Річні первинні звіти про надання
населенню субсидій (ф.1- субсидії).
Річні первинні звіти про оплату 
населенням житлово-комунальних
послуг ( ф. 1 заборгованість (ЖКГ).
Річні первинні звіти про квартирну чергу 
(ф.4-житлофонд)

1 січня
2000-
31 грудня 
2000

38

788 Річні первинні звіти про заготівлю 
кормів ( ф. 10-АСГ).

1 січня
2000-
31 грудня 
2000

18

789 J
Зведені звіти про підсумки сівби 
( ф. 4-сг).

1 січня
2000-
31 грудня 
2000

6



790

V

Річні первинні звіти про підсумки сівби 
під урожай 2000 року( ф. 4-сг).

1 січня
2000-
31 грудня 
2000

68

791
V

Річні первинні звіти про соціально- 
економічну характеристику сільського 
населеного пункту ( ф. 1-село).

1 січня
2000-
31 грудня 
2000

178

792

у
Річний первинний звіт про збір крожаю 
сільськогосподарської продукції (ф.29- 
сг)

1 січня
2000-
31 грудня 
2000

182

2001 рік

793

V

Річні первинні звіти про фінансові 
результати і дебіторську та
кредиторську заборгованість ( ф.1-б
термінова).

1 січня
2001 -
31 грудня 
2001

26

794

\/

Зведені звіти про реєстрацію актів 
громадського стану 1997-2001 роки.

1 січня
2001 -
31 грудня
2001

7

795

V'
Річні первинні звіти про збір урожаю 
сільськогосподарських культур (ф.29-сг).

1 січня
2001 -
31 грудня
2001

185

796

V

Річні первинні звіти про сортові посіви 
(ф. 5-сг).

1 січня
2001 -
31 грудня
2001

68

797 Річні первинні звіти про внесення 
мінеральних, органічних добрив,
гіпсування та вапнування грунтів ( ф. 9- 
БСГ).

1 січня
2001 -
31 грудня 
2001

33

798

У

Річні первинні звіти про залишки і 
витрати матеріалів ( ф. 3-МТП).

1 січня
2001 -
31 грудня 
2001

71

799

\J

Річні первинні звіти про залишки і 
використання палива і пально-
мастильних матеріалів ( ф. 4-МТП) (том 
№ 1).

1 січня
2001 -
31 грудня 
2001

246

800
J

Річні первинні звіти про залишки і 
використання палива і пально-
мастильних матеріалів ( ф. 4-МТП) (том 
№ 2).

1 січня
2001 -
31 грудня 
2001

246

801
V

Річні первинні звіти про залишки і 
використання палива і пально-
мастильних матеріалів ( ф. 4-МТП) (том 
№3)

1 січня
2001 -
31 грудня 
2001

60

802

V
Районні підсумки обліку худоби ( ф. 6, ф. 
7).

1 січня
2001 -
31 грудня 
2001

18



803 Річні первинні звіти про діяльність 
підприємств оптової торгівлі ( ф.І-опт).
Річні первинні звіти про оборот каси ( ф. 
11 -торг).
Річні первинні звіти про наявність 
торгової мережі і мережі громадського 
харчування ( ф. 7-торг).
Річні первинні звіти про продаж та 
запаси товарів у торговій мережі ( ф. 3- 
торг).

1 січня
2001 -
31 грудня
2001

127

804 Річні первинні звіти про результати 
використання палива, теплоенергії та 
електроенергії ( ф. 11-МТП) ( том №1).

1 січня
2001 -
31 грудня 
2001

155

805 Річні первинні звіти про результати 
використання палива, теплоенергії та 
електроенергії ( ф. 11-МТП) ( том №2).

1 січня
2001 -
31 грудня 
2001

170

806 Річні первинні звіти про стан
тваринництва
( ф. 24-сг).

1 січня
2001 -
31 грудня
2001

98

807

/

Річні первинні звіти про квартирну чергу 
та надання житлових приміщень
( ф.4-жилфонд).
Річні первинні звіти про надання 
населенню субсидій на відшкодування 
оплати житлово-комунальних послуг 
( ф. 1-субсидії ( ЖКГ).

1 січня
2001 -
31 грудня 
2001

57

808 Річні первинні звіти про заготівлю 
кормів ( ф. 10-ACT).

1 січня
2001 -
31 грудня 
2001

20

809 Річні первинні звіти про хід сівби під 
урожай 2001 року ( ф. 4-сг).

1 січня
2001 -
31 грудня 
2001

73

810 Облік тракторів, сільськогосподарських 
машин і енергетичних потужностей 
(ф.ІО-мех).

1 січня
2001 -
31 грудня 
2001

35

811 Зведений звіт про підсумки сівби під 
урожай 2001 року

1 січня
2001 -
31 грудня 
2001

9

812 Річний первинний звіт про внесення 
мінеральних, органічних добрив (ф.9-б- 
сг)

1 січня
2001 -
31 грудня 
2001

28

2002 рік

813 Річні первинні звіти про обсяг та запаси 
товарів уторговій мережі (ф.З-торг).
Річні первинні звіти про наявність 
торгової мережі (ф.7-торг).
Річні первинні звіти про стан

1 січня
2002 -
31 грудня 
2002

152



матеріально-технічної бази ринків (ф.12- 
торг).

814 Річні первинні звіти про залишки і 
використання палива та пально-
мастильних матеріалів (ф.4-мтп) І том

1 січня
2002 -
31 грудня 
2002

249

815 Річні первинні звіти про залишки і 
використання палива та пально-
мастильних матеріалів (ф.4-мтп) II том

1 січня
2002 -
31 грудня
2002

246

816 Річні первинні звіти про залишки і 
використання палива та пально-
мастильних матеріалів (ф.4-мтп) II том

1 січня
2002 -
31 грудня 
2002

96

817 Районні підсумки обліку худоби (ф.6,7). 1 січня
2002 -
31 грудня 
2002

18

818 Річні первинні звіти про квартирну чергу 
та надання житлових приміщень (ф.4- 
житлофонд).

1 січня
2002 -
31 грудня 
2002

8

819 Річні первинні звіти про фінансові 
результати та дебіторську і кредиторську 
заборгованість (ф.1-б).

1 січня
2002 -
31 грудня
2002

29

820 Річні первинні звіти про надання 
населенню субсидій на відшкодування 
оплати житлово-комунальних послуг 
( ф. 1-субсидії ( ЖКГ).
Річні первинні звіти про оплату 
населенням житлово-комунальних
послуг ( ф. 1 заборгованість (ЖКГ).

1 січня
2002 -
31 грудня 
2002

23

821 Річні первинні звіти про реалізацію 
сільськогосподарської продукції 
(ф.21-заг).

1 січня
2002 -
31 грудня
2002

40

822 Річні первинні звіти про стан
тваринництва (ф.24-сг).
Річні первинні баланси кормів (ф.24- 
корма).

1 січня
2002 -
31 грудня 
2002

108

823 Річні первинні звіти про заготівлю 
кормів (ф.ІО-АСГ).
Річні первинні звіти про облік тракторів, 
с/г машин та енергетичних потужностей 
(ф.ІО-мех)

1 січня
2002 -
31 грудня 
2002

62

824 Річні первинні звіти про результати 
використання палива, теплоенергії та 
електроенергії (ф. 11 -мтп).

1 січня
2002 -
31 грудня 
2002

129

825 Річні первинні звіти про результати 
використання палива, теплоенергії та 
електроенергії (ф. 11 -мтп).

1 січня
2002 -
31 грудня 
2002

250

826 Річні первинні звіти про хід збирання 
урожаю (ф.29-сг).

1 січня
2002 -
31 грудня

209



2002
827 Зведені звіти по хід збирання

урожаю(ф.29-сг).
1 січня
2002 -
31 грудня 
2002

31

828 Річні первинні звіти про очікувані 
результати фінансовогосподарської
діяльності підприємств (ф.8-сг).

1 січня
2002 -
31 грудня 
2002

46

829 Зведені звіти про підсумки сівби під 
урожай 2002 року.(ф.4-сг).

1 січня
2002 -
31 грудня 
2002

25

830 Річні первинні звіти про підсумки сівби 
під урожай 2002 року (ф.4-сг).

1 січня
2002 -
31 грудня 
2002

101

831 Річні первинні звіти про хід
приватизації! державного житлового 
фонду (ф.1-приватизація житло)

1 січня
2002 -
31 грудня
2002

18

2003 рік

832 Річні первинні звіти про надання 
населенню субсидій на відшкодування 
оплати житлово-комунальних послуг 
( ф. 1-субсидії ( ЖКГ).
Річні первинні звіти про оплату 
населенням житлово-комунальних
послуг ( ф. 1 заборгованість (ЖКГ).

1 січня
2003-
31 грудня 
2003

23

833 Річні первинні звіти про продаж та 
залишки товарів у торговій мережі ( ф. 3- 
торг).
Річні первинні звіти про наявність 
торгової мережі ( ф. 7-торг).

1 січня
2003-
31 грудня 
2003

107

834 Річні первинні звіти про реалізацію 
сільськогосподарськлї продукції
( ф. 21-заг).

1 січня
2003-
31 грудня 
2003

39

835 Річні первинні звіти про внесення 
мінеральних, органічних добрив,
гіпсування грунтів під урожай 2003 року 
( ф. 9-БСГ).

1 січня
2003-
31 грудня 
2003

29

836 Річні первинні баланси кормів ( ф. 24- 
корма).
Річні первинні звіти про стан
тваринництва (ф.24-сг)

1 січня
2003-
31 грудня 
2003

78

837 Річні первинні звіти про фінансові 
результати та дебіторську і кредиторську 
заборгованість (ф.1-б).

1 січня
2003-
31 грудня 
2003

29

838 Річні первинні звіти про залишки і 
використання м атеріалів (ф.З-мтп).

1 січня
2003-
31 грудня 
2003

201



У цей розділ опису внесено 124 (сто двадцять чотири) справи з №723 по №846, у тому числі:

839 Річні первинні звіти про залишки і 
використання палива та
польномастильних матеріалів (ф.4-мтп) І 
том

1 січня
2003-
31 грудня 
2003

240

840 Річні первинні звіти про залишки і 
використання палива та
польномастильних матеріалів (ф.4-мтп) 
II том

1 січня
2003-
31 грудня 
2003

226

841 Річні первинні звіти про результати 
використання палива, теплоенергії та 
електроенергії (ф. 11-мтп).

1 січня
2003-
31 грудня 
2003

195

842 Річні первинні звіти про основні 
економічні показники роботи
сільськогосподарських підприємств
(ф..50-сг).

1 січня
2003-
31 грудня 
2003

94

843 Зведені звіти про підсумки сівби під 
урожай 2003 року.(ф.4-сг).

1 січня
2003-
31 грудня 
2003

43

844 Річні первинні звіти про підсумки сівби 
під урожай 2003 року (ф.4-сг).

1 січня
2003-
31 грудня 
2003

118

845 Річний первинний звіт про збір урожаю 
сільськогосподарських культур (ф.29-сг) 
1 том

1 січня
2003-
31 грудня 
2003

132

846 Річний первинний звіт про збір урожаю 
сільськогосподарських культур (ф.29-сг), 
2 том

1 січня
2003-
31 грудня 
2003

137
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Фонд №_________________
Опис №1 (продовження) 
справ постійного строку зберігання 
за 2004 - 2008 роки
№ з/п Індекс 

справи
Заголовок справи
(тому.частини)

Дата 
Справи

Кількість 
аркушів

Примітк;

2004 рік

847 Річні звіти про підсумки 
сівби під урожай 2004 року 
(ф.№4-сг).

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

125

848 Цінні звіти про стан тваринництва 
(ф.№24-сг).

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

61

849 Зведені звіти по хід збирання 
урожаю
(ф.№29-сг).

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

228

850 Річні звіти про фінансові
результати та дебіторську і 
кредиторську заборгованість 
(ф.№1-б).

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

45

851 Річні звіти про залишки і витрати 
матеріалів
(ф.№3-МТП).

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

160

852 Річний звіт про залишки та 
використання енергетичних
матеріалів та продуктів
перероблення нафти
(ф.№4-мтп) Ітом.

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

250

853 Річні звіти про залишки і 
використання палива та
пальномастильних матеріалів 
(ф.№4-МТП) II том

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

250

854 Річні звіти про облік тракторів , 
сільськогосподарських машин та 
енергетичних потужностей 
(ф.№10-мех).

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

50

855 Зведені звіти про підсумки сівби 
під урожай 2004 року
(ф.№4-сг).

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

43

856 Річні звіти про результати
використання палива, теплоенергії 
та електроенергії

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

131



(ф.№11-МТП).
Річні звіти про витрати палива, 
теплоенергії та електроенергії
( ф.№11-ер).

857 Річні звіти про підсумки обліку 
худоби по сільській раді
(ф.№ 6).

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

60

858 Баланс сільськогосподарської
продукції
(ф.№ 16-сг).

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

67

859 Річний звіт про основні економічні 
показники роботи
сільгосппідприємств
(ф.№50-сг).

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

75

860 Річні звіти з праці
(ф.№1-ПВ міс., 1-ПВ кв.)
Річні звіти про використання 

робочого часу 
(ф.№3-ПВ)т.1

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

199

861 Річні звіти з праці
(ф.№1-ПВ міс. 1-ПВ кв.).
Річні звіти про використання 
робочого часу
(ф.№ 3-ПВ) т.2

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

199

862 Річний звіт про хід збирання 
урожаю та проведення інших 
польових робіт (ф.№ 7-сг)

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

42

863
ч

Річні звіти про надання населенню 
субсидій на відшкодування оплати 
житлово-комунальних послуг (ф.№ 
1-субсидії (ЖКГ)

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

2

864 Звіт про наявність торгової мережі 
та мережі громадського
господарства (ф.№7-торг)

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

48

865 Річні звіти про реалізацію
сільськогосподарської продукції 
(ф.№ 21-заг)

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

103

866 Річний звіт про продаж та запаси 
товарів у торговій мережі та мережі 
ресторанного господарства 
(ф.№3-торг)

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

108

867 Річний звіт про оплату населенням 
житлово-комунальних послуг 
(ф.№1-заборгованість (жкг))

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

19

868 Річні звіти про внесення
мінеральних, органічних добрив, 
гіпсування та вапнування грунтів 
(ф.№9-бсг)

1 січня 2004 -
31 грудня 2004

26

2005 рік

869 Річні звіти про стан тваринництва 
(ф.№ 24).

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

51

870 Річні звіти про збір урожаю 
(ф.№29-сг).

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

209

871 Річні звіти про соціально- 1 січня 2005 - 250 +



економічну характеристику
сільського населеного пункту 
(ф. №1-село).

31 грудня 2005

872 Річні звіти про реалізацію
сільськогосподарськлї продукції 
(ф.№ 21-заг)

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

33

873 Річний звіт про залишки і витрати 
матеріалів
(ф.№3-мтп)

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

137

874 Заключний звіт про підсумки сівби 
під урожай 2005 року
(ф.№4-сг).

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

134

875 Звіт про наявність торгової мережі 
та мережі громадськогОо
господарства (ф.№7-торг)

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

45

876 Річний звіт про продаж та запаси 
товарів у торговій мережі та мережі 
ресторанного господарства 
(ф.№3-торг)

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

91

877 Зведені звіти про підсумки сівби 
під урожай 2005 року

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

12

878 Річний звіт про залишки і
використання енергетичних
матеріалів і продуктів
перероблення нафти
(ф.№4-мтп) І том

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

134

879 Річний звіт про залишки і
використання енергетичних
матеріалів і продуктів
перероблення нафти
(ф.№4-мтп) 11 том

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

163

880 Річний звіт про витрати палива, 
електроенергії та тепло енергії 
(ф.№11-мтп, 11 -ер)

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

105

881 Річний звіт про наявність
тракторів, сільгоспмашин та
енергетичних потужностей 
(ф.№10-мех).

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

46

882 Річний звіт про сортові посіви 
(ф.№5-сг).

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

48

883 Річний звіт про основні економічні 
показники роботи
сільськогосподарських 
підприємств (ф. №50-сг)

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

97

884 Річний звіт про оплату населенням 
житлово-комунальних послуг 
(ф.№1-заборгованість (жкг))

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

17

885 Річний звіт про хід збирання 
урожаю та проведення інших 
польових робіт (ф.№ 7-сг)

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

38

886 Баланс сільськогосподарської
продукції
(ф.№ 16-сг).

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

15

887 Річні звіти з праці 
(ф.№І-ПВ міс. 1-ПВ кв.)

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

192

888 Річні звіти про використання 1 січня 2005 - 98



робочого часу
(ф.№ 3-ПВ)

31 грудня 2005

889 Річні звіти про підсумки обліку 
худоби по сільській раді
(ф.№ 3,5,6,7).

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

87

890 Річні звіти про фінансові
результати та дебіторську і 
кредиторську заборгованість 
(ф.№1-б).

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

28

891 Річні звіти про надання населенню 
субсидій на відшкодування оплати 
житлово-комунальних послуг
(ф.№ 1-субсидії (ЖКГ)

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

2

892 Річні звіти про внесення
мінеральних, органічних добрив, 
гіпсування та вапнування грунтів 
(Ф.№9-бсг)

1 січня 2005 -
31 грудня 2005

24

2006 рік

893 Річні звіти про збір урожаю
(ф.№29-сг).

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

204

894 Річний звіт про основні економічні 
показники роботи 
сільськогосподарських 
підприємств (ф.№ 50-сг)

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

45

895 Річний звіт про хід збирання 
урожаю та проведення інших 
польових робіт (ф.№ 7-сг)

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

34

896 Річні звіти про внесення 
мінеральних, органічних добрив, 
гіпсування та вапнування грунтів 
(ф.№ 9-бсг)

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

22

897 Зведені звіти про підсумки сівби 
під урожай 2006 р.

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

14

898 Річний звіт про витрати палива, 
електроенергії та теплоенергії 
(ф.№11-мтп, 11-ер)

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

124

899 Річний звіт про залишки і 
використання енергетичних 
матеріалів і продуктів 
перероблення нафти 
(ф.№4-мтп) 11 том

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

36

900 Річні звіти з праці 
(ф.№1-ПВ міс. 1-ПВ кв.) 
Річні звіти про використання 
робочого часу
(ф.№ 3-ПВ) том2

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

55

901 Річний звіт про залишки і витрати 
матеріалів
(ф.№3-мтп)

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

154

902 Заключний звіт про підсумки сівби 
під урожай 2006 року.
(ф.№4-сг).

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

105



903 Основні показники розвитку 
сільських селищних рад в галузі 
сільського господарства
(ф.№ 6-сільрада)

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

26

904 Річні звіти про реалізацію 
сільськогосподарської продукції 
(ф.№ 21-заг)

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

41

905 Річні звіти про стан тваринництва 
(ф.№ 24).

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

55

906 Звіт про наявність торгової мережі 
та мережі громадського 
господарства (ф.№7-торг). .

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

45

907 Річний звіт про продаж та запаси 
товарів у торговій мережі та мережі 
ресторанного господарства 
(ф.№3-торг)

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

70

908 Баланс сільськогосподарської 
продукції
(ф.№ 16-сг).

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

18

909 Річні звіти з праці 
(ф.№1-ПВ міс. 1-ПВ кв.)
Річні звіти про використання 
робочого часу
(ф.№ 3-ПВ) том 1

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

240

910 Річний звіт про залишки і 
використання енергетичних 
матеріалів і продуктів 
перероблення нафти 
(ф.№4-мтп) 11 том

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

236

911 Річні звіти про перевезення 
вантажів та пасажирів
автомобільним транспортом
(ф.№ 51-авто)

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

4

912 Річні звіти про підготовку об’єктів 
комунального господарства та 
житлового фонду до роботи в 
зимових умовах
(ф.№ 1-ЖКГ (зима))

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

зо

913 Річні звіти про фінансові
результати та дебіторську і 
кредиторську заборгованість 
(ф.№1-б).

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

26

914 Річні звіти про надання населенню 
субсидій на відшкодування оплати 
житлово-комунальних послуг
(ф.№ 1-субсидії (ЖКГ)

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

2

915 Річний звіт про оплату населенням 
житлово-комунальних послуг 
(ф.№1-заборгованість (жкг))

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

18

916 Річний звіт про наявність
тракторів, сільгоспмашин та
енергетичних потужностей 
(ф.№10-мех).

1 січня 2006 -
31 грудня 2006

49



2007 рік

917 Річні звіти з праці 
(ф.№1-ПВ міс., 1-ПВ кв.) 
Річні звіти про використання 
робочого часу
(ф.№ 3-ПВ) том2

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

151

918 Річні звіти про збір урожаю 
(ф.№29-сг).

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

171

919 Основні показники розвитку 
сільських селищних рад в галузі 
сільського господарства
(ф.№ 6-сільрада)

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

11

920 Заключний звіт про підсумки сівби 
під урожай 2006 року
(ф.№4-сг).

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

113

921 Баланс сільськогосподарської 
продукції
(ф.№ 16-сг).

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

9

922 Річні звіти про реалізацію 
сільськогосподарської продукції 
(ф.№ 21-заг)

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

35

923 Річні звіти про стан тваринництва 
(ф.№ 24).

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

59

924 Річний звіт про основні економічні 
показники роботи 
сільськогосподарських 
підприємств (ф.№ 50-сг)

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

32

925 Звіт про наявність торгової мережі 
та мережі громадського 
господарства (ф.№7-торг)

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

43

926 Річний звіт про продаж та запаси 
товарів у торговій мережі та мережі 
ресторанного господарства 
(ф.№3-торг)

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

72

927 Річні звіти з праці 
(ф.№1-ПВ міс. 1-ПВ кв.)
Річні звіти про використання 
робочого часу
(ф.№ 3-ПВ) т.1

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

168

928 Річний звіт про залишки і витрати 
матеріалів
(ф.№3-мтп)

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

152

929 Річний звіт про витрати палива, 
електроенергії та теплоенергії 
(ф.№11-мтп, 11 -ер)

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

108

930 Річний звіт про залишки і 
використання енергетичних 
матеріалів і продуктів 
перероблення нафти 
(ф.№4-мтп)

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

164

931 Річні звіти про підготовку об’єктів 
комунального господарства та 
житлового фонду до роботи в 
зимових умовах
(ф.№1-ЖКГ (зима))

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

31



932 Річні звіти про фінансові 
результати та дебіторську і 
кредиторську заборгованість 
(ф.№1-б).

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

16

933 Річні звіти про надання населенню 
субсидій на відшкодування оплати 
житлово-комунальних послуг 
(ф.№ 1 -субсидії (ЖКГ)

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

2

934 Річний звіт про оплату населенням 
житлово-комунальних послуг 
(ф.№1-заборгованість (жкг))

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

17

935 Річний звіт про наявність 
тракторів, сільгоспмашин та 
енергетичних потужностей 
(ф.№10-мех).

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

57

936 Річні звіти про перевезення 
вантажів та пасажирів
автомобільним транспортом
(ф.№ 51-авто)

1 січня 2007 -
31 грудня 2007

4

2008 рік

937 Річний звіт про залишки і 
використання енергетичних 
матеріалів і продуктів 
перероблення нафти 
(ф.№4-мтп) І том

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

171

938 Річний звіт про залишки і 
використання енергетичних 
матеріалів і продуктів 
перероблення нафти 
(ф.№4-мтп) 11 том

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

150

939 Річний звіт про залишки і витрати 
матеріалів
(ф.№3-мтп)

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

180

940 Річний звіт про витрати палива, 
електроенергії та тепло енергії 
(ф.№11-мтп, 11 -ер)

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

134

941 Річний звіт про основні економічні 
показники роботи 
сільськогосподарських 
підприємств (ф.№ 50-сг)

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

33

942 Основні показники розвитку 
сільських селищних рад в галузі 
сільського господарства
(ф.№ 6-сільрада)

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

11

943 Річні звіти про збір урожаю 
(ф.№29-сг).

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

191

944 Заключний звіт про підсумки сівби 
під урожай 2008 року
(ф№4-сг).

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

101

945 Річні звіти про перевезення 
вантажів та пасажирів 
автомобільним транспортом 
(ф.№ 51-авто)

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

2

946 Річні звіти про стан тваринництва 1 січня 2008 - 37



(ф.№ 24-сг). 31 грудня 2008
947 Річні звіти про реалізацію 

сільськогосподарської продукції 
(ф.№ 21-заг)

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

зо

948 Річний звіт про наявність торгової 
мережі та мережі громадського 
господарства
(ф.№7-торг)

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

27

949 Річний звіт про продаж та запаси 
товарів у торговій мережі та мережі 
ресторанного господарства 
(ф.№3-торг)

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

63

950 Річні звіти про продаж і запаси 
товарів (продукції) в оптовій 
торгівлі
(ф.№1-опт)

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

8

951 Баланс сільськогосподарської 
продукції
(ф.№ 16-сг).

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

9

952 Річні звіти з праці
(ф.№1-ПВ міс. )

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

93

953 Річні звіти з праці
(ф.№1-ПВ кв. )

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

93

954 Річні звіти про використання 
робочого часу
(ф.№ 3-ПВ)

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

94

955 Річний звіт про оплату населенням 
житлово-комунальних послуг 
(ф.№1-заборгованість (жкг))

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

13

956 Річні звіти про підготовку об’єктів 
комунального господарства та 
житлового фонду до роботи в 
зимових умовах
(ф.№ 1-ЖКГ (зима))

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

28

957 Річні звіти про надання населенню 
субсидій на відшкодування оплати 
житлово-комунальних послуг 
(ф.№ 1-субсидії (ЖКГ))

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

2

958 Річні звіти про фінансові 
результати та дебіторську і 
кредиторську заборгованість 
(ф.№1-б).

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

11

959 Річні звіти про утворення та 
утилізацію відходів
(ф.№1- небезпечні відходи)

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

67

960 Річні звіти про охорону 
атмосферного повітря 
(ф.№2-тп (повітря)

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

22

961 Річні звіти про витрати на охорону 
навколишнього середовища та 
екологічні платежі
(ф.№1- екологічні витрати)

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

86

962 Річний звіт про наявність 
тракторів, сільгоспмашин та 
енергетичних потужностей 
(ф.№10-мех).

1 січня 2008 -
31 грудня 2008

41
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Відділ статистики 
у Марківському районі 
Головного управління 
статистики 
в Луганській області

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник статистики у

Л.Д.Воронько 
_______ 2011 р.

Фонд №_________________
Опис №1 (продовження) 
справ постійного строку зберігання 
за 2009 рік
№ з/п Індекс Заголовок справи Дата Кількість Примітка

справи (тому, частини) Справи аркушів

2009 рік

963 Річні звіти про фінансові 
результати та дебіторську і 
кредиторську заборгованість 
(ф.№1-б).

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

6

964 Річний баланс та звіт про фінансові 
результати діяльності підприємств 
малого кола
(ф.ф.№№1,2,3,1 -м,2-м,6-м,7-м)

1 січня 2009 -
31 г рудня 2009

32

965 Річний звіт про основні показники 
діяльності підприємства 
(ф.№1-підприємництво(коротка))

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

14

966 Річні звіти про збір урожаю 
(ф.№29-сг).

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

181

967 Річний звіт про внесення 
мінеральних, органічних добрив, 
гіпсування та вапнування грунтів 
(ф.№9-бсг)

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

24

968 Заключний звіт про підсумки сівби 
під урожай 2009 року
(ф№4-сг)
Річний звіт про посівні площі 
сільськогосподарських культур у 
домаш ніх господарствах на 
території сільської ради 
(ф.К»4-сільрада)

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

89

969 Річні звіти про стан тваринництва 
(ф.№ 24-сг).

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

31

970 Річні звіти про реалізацію 
сільськогосподарської продукції 
(ф.№ 21-заг)

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

24

971 Річний звіт про основні економічні 
показники роботи

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

38



сільськогосподарських 
підприємств
(ф.№ 50-сг)

972 Баланс сільськогосподарської 
продукції
(ф.№ 16-сг).

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

9

973 Основні показники розвитку 
сільських селищних рад в галузі 
сільського господарства
(ф.№ 6-сільрада)
Районні підсумки обліку худоби на
01.01.2010р.
(ф.№7)

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

22

974 Річний звіт про основні показники 
господарської діяльності 
фермерського господарства 
(ф.№2-ферм)

1 січня 2009 -
31 г рудня 2009

зо

975 Реєстр сільськогосподарських 
підприємств

1 січня 2009 --
31 грудня 2009

6

976 Реєстр фермерських господарств 1 січня 2009 -
31 г рудня 2009

2

977 Річні звіти про утворення та 
утилізацію відходів
(ф.№1- небезпечні відходи)

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

64

978 Річні звіти про витрати на охорону 
навколишнього середовища та 
екологічні платежі
(ф.№1- екологічні витрати)

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

87

979 Річні звіти про охорону 
атмосферного повітря 
(ф.№2-тп (повітря)

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

25

980 Річні звіти про підготовку об’єктів 
комунального господарства та 
житлового фонду до роботи в 
зимових умовах
(ф.№ 1-ЖКГ (зима))

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

зо

981 Річний звіт про роботу 
автотранспорту 
(ф.№2-ТР)

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

56

982 Річні звіти про перевезення 
вантажів та пасажирів 
автомобільним транспортом 
(ф.№ 51-авто)

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

1

983 Річні звіти про надання населенню 
субсидій на відшкодування оплати 
житлово-комунальних послуг 
(ф.№ 1 -субсидії (ЖКГ))

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

2

984 Річний звіт про оплату населенням 
житлово-комунальних послуг 
(ф.№1-заборгованість (жкг))

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

11

985 Річний звіт про житловий фонд 
(ф.№1-житлофонд)

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

166

986 Річні звіти з праці
(ф.№1-ПВ міс. )

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

88



У цей розділ опису внесено 33 (тридцять три) справи з №963 по№995, у тому числі:

987 Річні звіти з праці
(ф.№1-ПВ кв. )

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

88

988 Річні звіти про використання 
робочого часу
(ф.№ 3-ПВ)

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

89

989 Річний звіт про кількість 
працівників, їхній якісний склад та 
професійне навчання
(ф.№6-ПВ)

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

86

990 Річний звіт про наявність торгової 
мережі та мережі громадського 
господарства
(ф.№7-торг)

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

26

991 Річний звіт про продаж та запаси 
товарів у торговій мережі та мережі 
ресторанного господарства 
(ф.№3-торг)

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

41

992 Річний звіт про залишки і 
використання енергетичних 
матеріалів і продуктів 
перероблення нафти 
(ф.№4-мтп) І том

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

162

993 Річний звіт про залишки і 
використання енергетичних 
матеріалів і продуктів 
перероблення нафти 
(ф.№4-мтп) 11 том

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

118

994 Річний звіт про витрати палива, 
електроенергії та тепло енергії 
(ф.№1 І-мтп, 11 -ер)

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

131

995 Річні звіти про продаж і запаси 
товарів (продукції) в оптовій 
торгівлі
(ф.№1-опт)

1 січня 2009 -
31 грудня 2009

4

літерні номери______________
пропущені номери___________

Відповідальна за архів Л.А.Мішура

СХВАЛЕНО: СХВАЛЕНО:

Протокол засідання ЕК відділу статистики 
у Марківському районі

від_ Л № /______



Відділ статистики 
у Марківському районі 
Головного управління 
статистики 
в Луганській області

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник відділу статистики у

г М!текомурайоні
Л.Д.Воронько 
_______ 2011 р.

А

Фонд №_________________
Опис №1 (продовження) 
справ постійного строку зберігання 
за 2010 рік 
№ з/п Індекс Заголовок справи Дата Кількість Примітка

справи (тому,частини) Справи аркушів

2010 рік

996 Річний баланс та звіт про фінансові 
результати діяльності підприємств 
малого кола
(ф.ф.№№ 1,2,3,1 -м,2-м,6-м,7-м)

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

33

997 Річний звіт про основні показники 
діяльності підприємства
(ф.№ 1 -підприємництво(коротка))

1 січня 2010 —
31 грудня 2010

16

998 Річні звіти про збір урожаю 
(ф.№29-сг).

1 січня 2010 —
31 грудня 2010

147

999 Річний звіт про внесення 
мінеральних, органічних добрив, 
гіпсування та вапнування грунтів 
(ф.№9-бсг)

1 січня 2010 —
31 грудня 2010

27

1000 Заключний звіт про підсумки сівби 
під урожай 201 Ороку
(ф№4-сг)
Річний звіт про посівні площі 
сільськогосподарських культур у 
домашніх господарствах на 
території сільської ради 
(ф.№4-сільрада)

1 січня 2010 —
31 грудня 2010

76

1001 Зведені річні статистичні звіти 
сільськогосподарських 
підприємств району про посівні 
площі сільськогосподарських 
культур під урожай 2010 року 
(ф, № 4-сг)
Зведені річні статистичні звіти 
сільських рад про посівні площі 
сільськогосподарських культур у 
домашніх господарствах на 
території сільських рад під урожай 
2010 року
(ф. № 4-сільрада)

1 січня 2010 —
31 грудня 2010

19



1002 Річні звіти про стан тваринництва 
(ф.№ 24-сг).

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

20

1003 Річні звіти про реалізацію 
сільськогосподарської продукції 
(ф.№ 21-заг)

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

22

1004 Річний звіт про основні економічні 
показники роботи 
сільськогосподарських 
підприємств
(ф.№ 50-сг)

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

40

1005 Баланс сільськогосподарської 
продукції
(ф.№ 16-сг).

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

17

1006 Основні показники розвитку 
сільських селищних рад в галузі 
сільського господарства
(ф.№ 6-сільрада)
Районні підсумки обліку худоби на 
01.01.2011р.
(ф.№7)

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

27

1007 Річний звіт про основні показники 
господарської діяльності 
фермерського господарства 
(ф.№2-ферм)

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

34

1008 Реєстр сільськогосподарських 
підприємств

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

8

1009 Реєстр фермерських господарств 1 січня 2010 -
31 грудня 2010

3

1010 Первинні статистичні звіти 
обстеження урожайності 
сільськогосподарських культур 
малих сільськогосподарських 
підприємств ( 2 рази на рік) 
(ф.№ 37-сг)

2

1011 Річні звіти про утворення та 
утилізацію відходів 
(ф.№1- небезпечні відходи)

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

187

1012 Річні звіти про витрати на охорону 
навколишнього середовища та 
екологічні платежі
(ф.№1- екологічні витрати)

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

75

1013 Річні звіти про охорону 
атмосферного повітря 
(ф.№2-тп (повітря)

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

28

1014 Річні звіти про підготовку об’єктів 
комунального господарства та 
житлового фонду до роботи в 
зимових умовах
(ф.№ 1-ЖКГ (зима))

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

29

1015 Річний звіт про роботу 
автотранспорту 
(ф.№2-ТР)

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

49

1016 Річний звіт про оплату населенням 
житлово-комунальних послуг 
(ф.№1-заборгованість (жкг))

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

7

1017 Річний звіт про житловий фонд 1 січня 2010 - 166



У цей розділ опису внесено (тридцять одна) справа з №996 по№1026, у тому числі:

(ф.№ 1 -житлофонд) 31 грудня 2010

1018 Річні звіти з праці
(ф.№1-ПВ міс. )

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

23

1019 Річні звіти з праці
(ф.№І-ПВ кв. )

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

46

1020 Річний звіт про кількість 
працівників, їхній якісний склад та 
професійне навчання
(ф.№6-ПВ)

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

19

1021 Річний звіт про наявність торгової 
мережі та мережі громадського 
господарства
(ф.№7-торг)

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

24

1022 Річний звіт про продаж та запаси 
товарів у торговій мережі та мережі 
ресторанного господарства 
(ф.№3-торг)

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

48

1023 Річний звіт про залишки і 
використання енергетичних 
матеріалів і продуктів 
перероблення нафти 
(ф.№4-мтп) І том

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

176

1024 Річний звіт про залишки і 
використання енергетичних 
матеріалів і продуктів 
перероблення нафти 
(ф.№4-мтп) 11 том

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

141

1025 Річний звіт про витрати палива, 
електроенергії та тепло енергії 
(ф.№11-мтп, 11 -ер)

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

109

1026 Річні звіти про продаж і запаси 
товарів (продукції) в оптовій 
торгівлі
(ф.№1-опт)

1 січня 2010 -
31 грудня 2010

4

літерні номери______________
пропущені номери___________

Відповідальна за архів Л.А.Мішура

СХВАЛЕНО:

Протокол засідання ЕК відділу статистики 
у Марківському районі

в ід /■£ ____



Відділ статистики 
у Марківському районі 
Головного управління 
статистики 
в Луганській області

Z1A <7 1V7 •

статистики у 
районі

Л.Д.Воронько 
__________2012 р.

Фонд №_________________
Опис №1 (продовження) 
справ постійного строку зберігання 
за 2011 рік 
№ з/п Індекс Заголовок справи Дата Кількість Примітка

справи (тому, частини) Справи аркушів

2011 рік

1027 Річні баланси та звіти про 
фінансові результати діяльності 
підприємств малого кола 
(ф.ф.№№ 1,2,3,1 -м,2-м,6-м,7-м)

01 січня 2011 -
31 грудня 2011

75

1028 Річні звіти про основні показники 
діяльності підприємства (ф.№1 - 
підприємництво (коротка))

01 січня 2011 -
31 грудня 2011

5

1029 Річні звіти про збір урожаю 
(ф.№29-сг).

01 січня 2011-
31 грудня 2011

138

1030 Річний звіт про внесення 
мінеральних, органічних добрив, 
гіпсування та вапнування грунтів 
(ф.№9-бсг)

01 січня 2011-
31 грудня 2011

20

1031 Зведені та річні статистичні звіти 
сільськогосподарських 
підприємств району про посівні 
площі сільськогосподарських 
культур під урожай 2011 року 
(ф№4-сг)
Зведені та річні звіти про посівні 
площі сільськогосподарських 
культур у домашніх господарствах 
на території сільської ради 
(ф.№4-сільрада)

01 січня 2011-
31 грудня 2011

91

1032 Річні звіти про стан тваринництва 
(ф.№ 24-сг).

01 січня 2011 -
31 грудня 2011

20

1033 Річні звіти про реалізацію 
сільськогосподарської продукції 
(ф.№ 21-заг)

01 січня 2011 -
31 грудня 2011

16

1034 Зведені таблиці та річний звіт про 
основні економічні показники 
роботи сільськогосподарських 
підприємств
(ф.№ 50-сг)

01 січня 2011 -
31 грудня 2011

41



1035 Баланс сільськогосподарської 
продукції
(ф.№ 16-сг).

01 січня 2011 -
31 грудня 201

17

1036 Основні показники розвитку 
сільських селищних рад в галузі 
сільського господарства
(ф.№ 6-сільрада)

01 січня 2011 -
31 грудня 2011

21

1037 Річний звіт про основні показники 
господарської діяльності 
фермерського господарства 
(ф.№2-ферм)

01 січня 2011-
31 грудня 2011

38

1038 Районні підсумки обліку худоби 
(ф.№7)

01 січня 2011-
31 грудня 2011

2

1039 Реєстр сільськогосподарських 
підприємств

01 січня 2011-
31 грудня 2011

3

1040 Реєстр фермерських господарств 01 січня 2011-
31 грудня 2011

3

1041 Первинні статистичні звіти 
обстеження урожайності 
сільськогосподарських культур 
малих сільськогосподарських 
підприємств ( 2 рази на рік) 
(ф.№ 37-сг)

01 січня 2011-
31 грудня 2011

4

1042 Річні звіти про поводження 3 
відходами
(ф.№1- відходи)

01 січня 2011 -
31 грудня 2011

162

1043 Річні звіти про витрати на охорону 
навколишнього середовища та 
екологічні платежі
(ф.№1- екологічні витрати)

01 січня 2011 -
31 грудня 2011

31

1044 Річні звіти про охорону 
атмосферного повітря 
(ф.№2-тп (повітря)

01 січня 2011 -
31 грудня 2010

17

1045 Річний звіт про роботу 
автотранспорту
(ф.№2-ТР)

01 січня 2011 -
31 грудня 2011

42

1046 Річний звіт про оплату населенням 
житлово-комунальних послуг 
(ф.№1-заборгованість (жкг))

01 січня 2011-
31 грудня 2011

8

1047 Річний звіт про житловий фонд
(ф.№1-житлофонд)

01 січня 2011 -
31 грудня 2011

171

1048 Річні звіти з праці
(ф.№1-ПВ міс. )

01 січня 2011-
31 грудня 2011

18

1049 Річні звіти з праці
(ф.№1-Г1В кв. )

01 січня 2011 -
31 грудня 2011

36

1050 Річний звіт про кількість 
працівників, їхній якісний склад та 
професійне навчання
(ф.№6-ПВ)

01 січня 2011 -
31 грудня 2011

19

1051 Річний звіт про наявність торгової 
мережі та мережі громадського 
господарства
(ф.№7-торг)

01 січня 2011-
31 грудня 2011

22

1052 Річний звіт про продаж та запаси 
товарів у торговій мережі та мережі 
ресторанного господарства

01 січня 2011 -
31 грудня 2011

44



У цей розділ опису внесено (тридцять ) справ з №1027 по №1056, у тому числі:

(ф.№3-торг)

1053 Річний звіт про залишки і 
використання енергетичних 
матеріалів і продуктів 
перероблення нафти 
(ф.№4-мтп) І том

01 січня 2011 -
31 грудня 2011

157

1054 Річний звіт про залишки і 
використання енергетичних 
матеріалів і продуктів 
перероблення нафти 
(ф.№4-мтп) 11 том

01 січня 2011 -
31 грудня 2011

148

1055 Річний звіт про витрати палива, 
електроенергії та тепло енергії 
(ф№11-мтп, 11 -ер)

01 січня 2011-
31 грудня 2011

91

1056 Річні звіти про продаж і запаси 
товарів (продукції) в оптовій 
торгівлі
(ф.№1-опт)

01 січня 2011 -
31 грудня 2011

4

літерні номери_______________
пропущені номери____________

Відповідальна за архів О.І.Звєздогляд

СХВАЛЕНО:

Протокол засідання ЕК відділу статистики 
у Марківському районі

від,>-^ ■



Відділ статистики 
у Марківському районі 
Головного управління 
статистики 
в Луганській області

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник відділу статистики у
Марківському районі

Л.Д.Воронько 
_______ 2013 р.

Фонд №_________________
Опис№1 (продовження) 
справ постійного строку зберігання 
за 2012 рік 
№ з/п Індекс Заголовок справи Дата Кількість Примітка

справи (тому, частини) справи 
(тому, 

частини)

аркушів 
у справі 

(томі, 
частині)

2012 рік

1057 37-55 Річні фінансові звіти 
підприємств (мале коло) 
(ф.ф.№№1,2,3,4,5,1-м,2-м)

01 січня 2012
31 грудня 2012

46

1058 37-53 Річні фінансові звіти 
підприємств (моніторинг) 
(ф.ф.№№1-м,2-м)

01 січня 2012
31 грудня 2012

37

1059 37-54 Річне структурне обстеження 
підприємства
(ф.№1 -підприємництво 
(коротка))

01 січня 2012
31 грудня 2012

13

1060 37-57 Річні звіти про підсумки збору 
врожаю сільськогосподарських 
культур, плодів, ягід та 
винограду
(ф.№29-сг)

01 січня 2012
31 грудня 2012

140

1061 37-56 Річні звіти про внесення 
мінеральних, органічних 
добрив, гіпсування та 
вапнування грунтів 
(ф.№9-бсг)

01 січня 2012
31 грудня 2012

23

1062 37-59 Зведені та річні звіти про 
посівні площі 
сільськогосподарських культур 
під урожай 2012 року 
(ф№4-сг)
Зведені та річні звіти про 
посівні площі 
сільськогосподарських культур 
у домашніх господарствах на 
території сільської ради 
(ф.№4-сільрада)

01 січня 2012
31 грудня 2012

80



1063 37-60 Річні звіти про стан 
тваринництва
(ф.№ 24-сг).

01 січня 2012
31 грудня 2012

22

1064 37-61 Річні звіти про реалізацію 
сільськогосподарської продукції 
(ф.№ 21-заг)

01 січня 2012
31 грудня 2012

16

1065 37-62 Зведені таблиці та річні звіти 
про основні економічні 
показники роботи 
сільськогосподарських 
підприємств
(ф.№ 50-сг)

01 січня 2012
31 грудня 2012

46

1066 37-64 Річні звіти про окремі показники 
розвитку сільських, селищних, 
міських рад в галузі сільського 
господарства
(ф.№ 6-сільрада)

01 січня 2012
31 грудня 2012

19

1067 37-73 Річні звіти про основні 
показники господарської 
діяльності фермерського 
господарства 
(ф.№2-ферм)

01 січня 2012
31 грудня 2012

42

1068 37-74 Районні підсумки обліку худоби 
(ф.№7)

01 січня 2012
31 грудня 2012

1

1069 37-65 Реєстр сільськогосподарських 
підприємств

01 січня 2012
31 грудня 2012

4

1070 37-66 Реєстр фермерських господарств 01 січня 2012
31 грудня 2012

4

1071

/

37-69 Первинні статистичні звіти про 
сівбу та збирання врожаю 
сільськогосподарських культур, 
проведення інших польових 
робіт
(2 рази на рік)
(ф.№ 37-сг)

01 січня 2012
31 грудня 2012

3

1072 37-75 Річні звіти про поводження 3 
відходами
(ф.№1- відходи)

01 січня 2012
31 грудня 2012

110

1073 37-76 Річні звіти про витрати на 
охорону навколишнього 
природного середовища та 
екологічні платежі 
(ф.№1- екологічні витрати)

01 січня 2012
31 грудня 2012

41

1074 37-77 Річні звіти про охорону 
атмосферного повітря 
(ф.№2-тп (повітря)

01 січня 2012
31 грудня 2012

16

1075 37-88 г Річні звіти про роботу 
автотранспорту 
(ф.№2-ТР)

01 січня 2012
31 грудня 2012

42

1076 37-93 Річний звіт про оплату 
населенням житлово- 
комунальних послуг та 
електроенергії
(ф.№1-заборгованість (жкг))

01 січня 2012
31 грудня 2012

7



У цей розділ опису внесено ЗО (тридцять ) справ з №1057 по №1086, у тому числі:

1077 37-94 Річний звіт про житловий фонд 
(ф .№ 1 -житлофонд)

01 січня 2012
31 грудня 2012

160

1078 37-96 Річні звіти з праці 
(ф№1-ПВ(міс.))

01 січня 2012
31 грудня 2012

17

1079 37-95 Річні звіти з праці 
(ф.№1-ПВ (кв.))

01 січня 2012
31 грудня 2012

34

1080 37-99 Річний звіт про кількість 
працівників, їхній якісний склад 
та професійне навчання 
(ф.№6-ПВ)

01 січня 2012
31 грудня 2012

17

1081 37-100 Річний звіт про наявність 
торгової мережі та мережі 
ресторанного господарства 
(ф.№7-торг)

01 січня 2012
31 грудня 2012

23

1082 37-101 Річний звіт про продаж та 
запаси товарів у торговій мережі 
та мережі ресторанного 
господарства
(ф.№3-торг)

01 січня 2012
31 грудня 2012

44

1083 37-104 Річний звіт про залишки і 
використання енергетичних 
матеріалів і продуктів 
перероблення нафти 
(ф.№4-мтп) І том

01 січня 2012
31 грудня 2012

152

1084 37-104

♦

Річний звіт про залишки і 
використання енергетичних 
матеріалів і продуктів 
перероблення нафти 
(ф№4-мтп) II том

01 січня 2012
31 грудня 2012

173

1085 37-105 Річний звіт про витрати палива, 
теплоенергії та електроенергії 
(ф.№11-мтп, 11-ер)

01 січня 2012
31 грудня 2012

92

1086 37-107 Річні звіти про продаж і запаси 
товарів (продукції) в оптовій 
торгівлі
(ф.№1-опт)

01 січня 2012
31 грудня 2012

8

літерні номери______
пропущені номери___

Відповідальна за архів О.І.Звєздогляд

СХВАЛЕНО:

ІІротоколАасідання ЕПк^Державного 
архіву "

СХВАЛЕНО:

Протокол засідання ЕК відділу 
статистики у Марківському районі



Відділ статистики 
у Марківському районі 
Головного управління 
статистики 
в Луганській області

/і V <7 JLV-Л •

статистики у
районі

Л.Д.Воронько 
:_________ 2014 р.

Фонд №_________________
Опис №1 (продовження) 
справ постійного строку зберігання 
за 20 13 рік
№ з/п Індекс Заголовок справи Дата Кількість Примітка

справи (тому, частини) справи 
(тому, 

частини)

аркушів 
у справі 

(томі, 
частині)

2013 рік

1087 37-61 Річне структурне обстеження 
підприємства
(ф.№1 -підприємництво 
(коротка))

01 січня 2013
31 грудня 2013

10

1088 37-62 Річні фінансові звіти 
підприємств (мале коло) 
(ф.ф.№№ 1,2,3,4,5,1 -м,2-м)

01 січня 2013
31 грудня 2013

85

1089 37-63 Річні фінансові звіти 
підприємств (моніторинг) 
(ф.ф.№№1-м,2-м)

01 січня 2013
31 грудня 2013

20

1090 37-65 Річні звіти про внесення 
мінеральних, органічних 
добрив, гіпсування та 
вапнування ґрунтів (ф.№9-бсг)

01 січня 2013
31 грудня 2013

23

1091 37-66 Річні звіти про підсумки збору 
врожаю сільськогосподарських 
культур, плодів, ягід та 
винограду (ф.№29-сг)

01 січня 2013
31 грудня 2013

148

1092 37-68 Зведені та річні звіти про 
посівні площі 
сільськогосподарських культур 
під урожай 2012 року 
(ф№4-сг) та у домашніх 
господарствах на території 
сільської ради (ф.№4-сільрада)

01 січня 2013
31 грудня 2013

94

1093 37-69 Річні звіти про стан 
тваринництва (ф.№ 24-сг)

01 січня 2013
31 грудня 2013

20

1094 37-70 Річні звіти про реалізацію 
сільськогосподарської продукції 
(ф.№ 21-заг)

01 січня 2013
31 грудня 2013

22

1095 37-71 Зведені таблиці та річні звіти 01 січня 2013 61



про основні економічні 
показники роботи 
сільськогосподарських 
підприємств (ф.№ 50-сг)

31 грудня 2013

1096 37-72 Річні звіти про окремі показники 
розвитку сільських, селищних, 
міських рад в галузі сільського 
господарства (ф.№ 6-сільрада)

01 січня 2013
31 грудня 2013

17

1097 37-73 Реєстр сільськогосподарських 
підприємств

01 січня 2013
31 грудня 2013

5

1098 37-74 Реєстр фермерських господарств 01 січня 2013
31 грудня 2013

3
1 >
fi

1099 37-75 Первинні статистичні звіти про 
сівбу та збирання врожаю 
сільськогосподарських 
культур, проведення інших 
польових робіт (2 рази на рік) 
(ф.№ 37-сг)

01 січня 2013
31 грудня 2013

10

■Г." ■ ' ■ • '1^

1100 37-79 Річні звіти про основні 
показники господарської 
діяльності фермерського 
господарства (ф.№2-ферм)

01 січня 2013
31 грудня 2013

40

1101 37-80 Районні підсумки обліку худоби 
(ф.№7)

01 січня 2013
31 грудня 2013

2

1102 37-81 Річні звіти про поводження 3 
відходами (ф.№1- відходи)

01 січня 2013
31 грудня 2013

102

1103 37-82 Річні звіти про витрати на 
охорону навколишнього 
природного середовища та 
екологічні платежі 
(ф.№1- екологічні витрати)

01 січня 2013
31 грудня 2013

65

1104 37-83 Річні звіти про охорону 
атмосферного повітря 
(ф.№2-тп (повітря)

01 січня 2013
31 грудня 2013

12

1105 37-94 Річні звіти про роботу 
автотранспорту (ф.№2-ТР)

01 січня 2013
31 грудня 2013

41

1106 37-98 Річний звіт про житловий фонд 
(ф .№ 1 -житлофонд)

01 січня 2013
31 грудня 2013

156

1107 37-99 Річний звіт про оплату 
населенням житлово- 
комунальних послуг та 
електроенергії
(ф.№1-заборгованість (жкг))

01 січня 2013
31 грудня 2013

83

1108 37-100 Річні звіти з праці
(ф.№1-ПВ (кв. ))

01 січня 2013
31 грудня 2013

36

1109 37-101 Рійні звіти з праці 
(ф.№1-І1В(міс.) )

01 січня 2013
31 грудня 2013

18

1110 37-102 Річний звіт про кількість 
працівників, їхній якісний склад 
та професійне навчання 
(ф.№6-ПВ)

01 січня 2013
31 грудня 2013

18

1111 37-105 Річний звіт про наявність 
торгової мережі та мережі 
ресторанного господарства

01 січня 2013
31 грудня 2013

22



(ф.№7-торг)
1112 37-106 Річний звіт про продаж та 

запаси товарів у торговій мережі 
та мережі ресторанного 
господарства (ф.№3-торг)

01 січня 2013
31 грудня 2013

41

1113 37-108 Річний звіт про залишки і 
використання енергетичних 
матеріалів і продуктів 
перероблення нафти 
(ф.№4-мтп) І том

01 січня 2013
31 грудня 2013

157

1114 37-108 Річний звіт про залишки і 
використання енергетичних 
матеріалів і продуктів 
перероблення нафти 
(ф.№4-мтп) II том

01 січня 2013
31 грудня 2013

156

1115 37-109 Річний звіт про витрати палива, 
теплоенергії та електроенергії 
(ф.№11-мтп, 11-ер)

01 січня 2013
31 грудня 2013

123

1116 37-111 Річні звіти про продаж і запаси 
товарів (продукції) в оптовій 
торгівлі (ф.№1-опт)

01 січня 2013
31 грудня 2013

3

У цей розділ опису внесено ЗО (тридцять ) справ з №1087 по №1116. у тому числі: 
літерні номери______________
пропущені номери___________

Відповідальна за архів

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК 
архівного відділу 
рай держа дм і н і страції

03.06.2014№3

О.І.Звєздогляд

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК 
відділу статистики у 
Марківському районі 

17.06 2014 № 1


