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№ 
з/п

Індекс 
справи

Заголовок справи 
(тому, частини)

Крайні дати документів 
справи 

(тому, частини)

Кількість 
аркушів 
у справі 

(томі, 
частині)

При 
мітк

а

1 2 3 4 5 6
Відділ державної виконавчої служби

1999 рік

1 03-04
Положення про відділ державної 
виконавчої служби Марківського 
районного управління юстиції

13 жовтня 1999
6

2000 рік
Відділ державної виконавчої служби

О 03-24
Накази начальника відділу 
державної виконавчої служби з 
основної діяльності

29 грудня 2000
7

2001 рік
Відділ державної виконавчої служби

3 03-11
Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них (Ф.1)

31 грудня 2001 67

2002 рік
Районне управління юстиції

4

01-13 Документи перевірок районного 
управління юстиції за всіма 
напрямками діяльності вищими 
органами та установами

25 січня 2002
17 грудня 2002 116

Відділ державної виконавчої служби
5 03-11 Річні статистичні звіти з усіх 

основних видів діяльності та 
документи до них (Ф.1)

29 грудня 2002 28

2003 рік
Відділ державної виконавчої служби



1 2 3 4 5 6

6 03-11 Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них т. 1 (Ф.1)

29 грудня 2003 26

7 03-08 Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них т. 2 (Ф.1)

29 грудня 2003 25

8 03-08 Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них т. 3 (Ф.1)

29 грудня 2003 26

9 03-08 Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них т. 4 (Ф.1)

29 грудня 2003 57

10 03-54 Річна фінансова звітність 2003 64

2004 рік
Районне управління юстиції

11 01-13 Документи перевірок управління 
юстиції за всіма напрямками 
діяльності вищими органами та 
установами

17 грудня 2003
27 жовтня 2004

55

12 01-19 Річна фінансова звітність 2004 49

Відділ державної виконавчої служби
13 03-48 Накази начальника відділу

державної виконавчої служби з 
основної діяльності

08 січня 2004
22 квітня 2004

9

14 03-11 Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них т.1 (Ф.1)

31 грудня 2004 47

15 03-08 Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них. т. 2 (Ф.1)

31 грудня 2004 49

16 03-54 Річна фінансова звітність 2004 116

2005 рік
Районне управління юстиції

17 01-13 Документи перевірок управління 05 лютого 2005
25 вересня 2005

24
юстиції за всіма 
діяльності вищими 
установами

напрямками 
органами та

18 01-1.5 Положення про Марківське
районне управління юстиції

11 серпня 2005 6

2
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19 01-47/4 Річні звіти з питань правової 
роботи

22 грудня 2005 7

Відділ державної виконавчої служби
20 02-48 Накази начальника державної 

виконавчої служби з основної 
діяльності

04 січня 2005
01 березня 2005

2

21 02-69 Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них (Ф.1)

23 листопада 2005 11

22 02-38 Річна фінансова звітність 2005 136

23 02-46 Положення про відділ державної 
виконавчої служби Марківського 
районного управління юстиції

29 вересня 2005 17

2006 рік
Районне управління юстиції

24 01-13 Документи перевірок районного 
управління юстиції за всіма 
напрямками діяльності вищими 
органами та установами

07 березня 2006
28 листопад 2006

67

25 01-41 Річні статистичні звіти про склад 
та динаміку кадрів (Ф.І КЮ, 9 ДС)

04 серпня 2006
27 грудня 2006

32

26 01-47 Річний звіт з питань правової 
роботи

14 грудня 2006 7

27 01-50 Документи перевірок управлінням 
юстиції підприємств, установ, 
організацій з питань правової 
роботи (довідки, рекомендації, 
доповідні записки)

10 січня 2006
19 грудня 2006

202

28 02.1-
5.26

Річний статистичний звіт з питань 
легалізації об'єднань громадян

12 січня 2006
23 грудня 2006

16

Відділ державної виконавчої служби

З

29 07 -06 Накази начальника державної 
виконавчої служби у Марківському 
районні з основної діяльності

03 січня 2006
26 липня 2006

36

зо 07 -01 Положення про державну
виконавчу службу у Марківському 
районні Луганської області

25 вересня 2006 12

2007 рік
Районне управління юстиції

31, * 01-2.4 Накази начальника районного 09 січня 2007 68



1 2 3 4 5 6

управління юстиції з основної 
діяльності

28 грудня 2007

32 01-2.4 Журнал реєстрації наказів
начальника районного управління 
юстиції з основної діяльності

09 січня 2007
28 грудня 2007

12

33 01-1.5 Положення про Марківське
районне управління юстиції

13 квітня 2007 6

34 01-1.7/1 Річний план роботи районного 
управління юстиції

18 січня 2007 4
•

35 01-1.10 Документи перевірок управління 
юстиції за всіма напрямками 
діяльності вищими органами та 
установами

08 червня 2007
02 грудня 2007

8

36 01-1.11 Документи (аналіз, доповідні
записки) про стан роботи по 
розгляду пропозицій, заяв, скарг 
громадян

12 січня 2007
12 грудня 2007

78

37 01-2.10 Річні статистичні звіти про склад 
та динаміку кадрів (Ф.1 КЮ, 9 ДС, 
6ПВ)

02 лютого 2007
29 грудня 2007

28

38 01-5.11 Річні звіти з питань правової 
роботи

03 грудня 2007 5

39 01-5.02 Документи (довідки, рекомендації, 
доповідні записки) перевірок
районним управлінням юстиції 
органів виконавчої влади,
державних підприємств, установ, 
організацій з питань правової 
роботи

15 січня 2007
14 грудня 2007

167

40 01-3.03 Довідки про перевірку стану 
роботи відділу реєстрації актів 
цивільного стану та відділу 
державної виконавчої служби з 
питань систематизації

09 лютого 2007
10 вересня 2007

27

41 02.1-
5.26

Річні статистичні звіти з питань 
легалізації об'єднань громадян

19 січня 2007 3

Відділ державної виконавчої служби
42 03-24 Накази начальника відділу

державної виконавчої служби у 
Марківському районі з основної 
діяльності

12 січня 2007
24 січня 2007

8

43 03-24 Накази начальника відділу 12 квітня 2007 18
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державної виконавчої служби 
Марківського районного
управління юстиції з основної 
діяльності

20 вересня 2007

44 03-21 Документи (акти, доповідні 
записки, довідки) комплексних 
перевірок відділу 3 основних 
питань діяльності Г оловним
управлінням юстиції

29 грудня 2007 27

45 03-11 Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них (Ф.1)

29 грудня 2007 238

46 03-39 Положення про порядок
здійснення обліку та
систематизації законодавства в 
державній виконавчій службі 
Марківського району Луганської 
області

25 квітня 2007 38

47 03-54 Річна фінансова звітність 2007 94

2008 рік
Районне управління юстиції

48 01-2.7 Журнал реєстрації наказів
начальника районного управління 
юстиції з основної діяльності

11 січня 2008
25 грудня 2008

12

49 01-3.29 Документи до наказів начальника 
районного управління юстиції з 
основної діяльності (методичні 
рекомендації з питань правової 
роботи)

29 лютого 2008
17 грудня 2008

44

50 01-3.40 Документи до наказів начальника 
районного управління юстиції з 
основної діяльності (методичні 
рекомендації з питань правової 
освіти населення)

29 лютого 2008
23 жовтня 2008

37

51 01-1.11 Документи перевірок управління 
юстиції за всіма напрямками 
діяльності вищими органами та 
установами

09 квітня 2008
19 листопада 2008

65

52 01-1.12 Документи (аналіз, доповідні 
записки) про стан роботи по 
розгляду пропозицій, заяв, скарг 
громадян

30 січня 2008
20 грудня 2008

83

53 01-2.12 Річні статистичні звіти про склад 17 січня 2008 44
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та динаміку кадрів (Ф. 1 КЮ, 9 
ДС, 6 ПВ)

25 грудня 2008

54 01-3.4 Річні звіти з питань правової 
роботи

16 грудня 2008 7

55 01-5.02 Документи(довідки, рекомендації, 
доповідні записки) перевірок 
районним управлінням юстиції 
місцевих органів виконавчої 
влади, державних підприємств, 
установ, організацій з питань 
правової роботи

25 січня 2008
20 жовтня 2008

142

56 01-3.19 Документи про перевірку стану 
роботи відділу реєстрації актів 
цивільного стану та відділу 
державної виконавчої служби з 
питань систематизації

13 березня 2008 6

57 02.1-5.26 Річні звіти з питань легалізації 
об'єднань громадян

14 січня 2008 3

58 01-6.11 Річні звіти з питань реєстрації 
нормативно-правових актів

17 грудня 2008 4

Відділ державної виконавчої служби
59 03-24 Накази начальника відділу

державної виконавчої служби 
Марківського районного
управління юстиції з основної 
діяльності

28 лютого 2008
26 листопада 2008

11

60 03-25 Книга обліку наказів начальника 
відділу державної виконавчої 
служби Марківського районного 
управління юстиції з основної 
діяльності

28 лютого 2008
26 листопада 2008

3

61 03-54 Річна фінансова звітність 2008 95

2009 рік
Районне управління юстиції

62 01-2.2 Накази начальника Марківського 
районного управління юстиції з 
основної діяльності

14 січня 2009
28 грудня 2009

81

63 01-3.29 Документи до наказів начальника 
районного управління юстиції з 
основної діяльності (методичні 
рекомендації з питань правової 
роботи)

20 січня 2009
25 листопада 2009

41

64 01-1.6 Річний плани роботи 22 грудня 2008 3
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Марківського районного
управління юстиції

65 01-1.02 Документи (довідки, акти,
доповідні записки) перевірок 
управління юстиції з основних 
напрямків діяльності

19 лютого 2009
26 листопада 2009

38

66 01-1.11 Документи (аналізи, доповідні 
записки) про стан роботи по 
розгляду пропозицій, заяв, скарг 
громадян

29 січня 2009
16 грудня 2009

39

67 01-2.22 Річні статистичні звіти про склад 
та динамику кадрів (Ф. 1 КЮ, 9 
ДС,6ПВ) ‘

31 грудня 2009 14

68 01-5.02 Документи(довідки, рекомендації, 
доповідні записки) перевірок 
управлінням юстиції підприємств, 
установ, організацій з питань 
правової роботи

14 січня 2009 186

69 01-5.11 Річні звіти з питань правової 
роботи

03 грудня 2009 6

70 01-5.11 Річний звіт з питань правової 
освіти населення

16 грудня 2009 23

71 01-3.03 Довідки про перевірку стану 
роботи відділу реєстрації актів 
цивільного стану, відділу
державної виконавчої служби та 
державної нотаріальної контори з 
питань систематизації
законодавства

12 лютого 2009
28 серпня 2009

26

72 01-6.11 Річний звіт з питань реєстрації 
нормативно-правових актів

16 грудня 2009 4

73 02.1-
5.26

Річний статистичний звіт з питань 
легалізації об'єднань громадян

15 грудня 2009 10

Відділ державної виконавчої служби
74 03-24 Розпорядження начальника

відділу державної виконавчої
служби Марківського районного
управління юстиції з основної
діяльності

23 вересня 2009
31 грудня 2009

3

75 03-25 Журнал реєстрації розпоряджень 
начальника відділу з основної 
діяльності

23 вересня 2009
31 грудня 2009

36

76 03-11 Річні статистичні звіти з усіх 31 грудня 2009 51
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основних видів діяльності та 
документи до них (Ф.1)

77 03-14 Документи (довідки, аналізи) про 
стан роботи з розгляду
пропозицій, заяв, скарг громадян

01 липня 2009 8

78 03-54 Річна фінансова звітність 2009 135

2010 рік

Районне управління юстиції
79 01-1.28 Накази Марківського районного 

управління юстиції з основної 
діяльності

11 січня 2010
17 грудня 2010

107

80 01-3.29 Документи до наказів начальника 
районного управління юстиції з 
основної діяльності (методичні 
рекомендації та методичні
посібники з питань правової 
освіти населення)

12 січня 2010
29 листопада 2010

76

81 01-1.31 Положення про районне
управління юстиції

18 липня 2010 5

82 01-1.02 Документи (довідки, акти,
доповідні записки) перевірок 
управління юстиції з основних 
напрямків діяльності

24 березня 2010
11 листопада 2010

41

83 01-1.18 Документи (аналіз, доповідні 
записки) про стан роботи по 
розгляду пропозицій, заяв, скарг 
громадян

15 березня 2010
30 грудня 2010

23

84 01-4.10 Річні звіти з питань правової 
освіти населення

13 грудня 2010 35

85 01-3.03 Довідки про перевірку стану 
роботи відділу реєстрації актів 
цивільного стану та відділу 
державної виконавчої служби з 
питань систематизації

26 березня 2010
30 грудня 2010

63

86 01-6.11 Річні звіти з питань реєстрації 
нормативно-правових актів

13 грудня 2010 2

87 0 2-.1-
5.26

Річні статистичні звіти з питань 
легалізації об'єднань громадян

18 січня 2010
13 грудня 2010

61

Відділ державної виконавчої служби
88 03-24 Розпорядження начальника відділу 

державної виконавчої служби з
03 лютого 2010
04 серпня 2010

15

8
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основної діяльності
89 03-25 Журнал реєстрації розпоряджень 

начальника відділу державної 
виконавчої служби з основної 
діяльності

03 лютого 2010
04 серпня 2010

12

90 03-21 Документи (акти, доповідні
записки, довідки) перевірок відділу 
з основних питань діяльності 
Головним управлінням юстиції у 
Луганській області

11 січня 2010
31 грудня 2010

38

91 03-11 Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них т. 1 (Ф.1)

11 січня 2010
31 грудня 2010

181

92 03-11 Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них т. 2 (Ф.1)

11 січня 2010
31 грудня 2010

192

93 03-11 Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них т. 3 (Ф.1)

11 січня 2010
31 грудня 2010

15

94 03-11 Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них т. 4 (Ф.1)

11 січня 2010
31 грудня 2010

15

95 03-11 Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них т.5 (Ф.1)

11 січня 2010
31 грудня 2010

10

96 03-54 Річна фінансова звітність 2010 118

2011 рік
Районне управління юстиції

97 01-1.28 Накази Марківського районного 
управління юстиції з основної 
діяльності

18 січня 2011
23 грудня 2011

49

98 01-3.29 Документи до наказів начальника 
районного управління юстиції з 
основної діяльності (методичні 
рекомендації та методичні
посібники з питань правової освіти 
населення)

28 лютого 2011
08 грудня 2011

61

99 01-1.02 Документи (довідки, акти,
доповідні записки) перевірок
управління юстиції з основної 
діяльності

15 березня 2011 7

100
, *

01-1.18 Документи (аналізи, доповідні 
записки) про стан роботи по

21 березня 2011
19 грудня 2011

23

9
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розгляду пропозицій, заяв, скарг 
громадян

101 01-4.10 Річні звіти з питань правової 
освіти населення

15 грудня 2011 17

102 01-4.15 Документи (протоколи, рішення) 3 
роботи Марківської районної 
Міжвідомчої координаційної 
методичної ради з правової освіти 
населення

28 лютого 2011
29 вересня 2011

41

103 01-3.03 Документи (плани, доповідні
записки, довідки, акти) перевірок 
управлінням юстиції структурних 
підрозділів управління, державних 
нотаріальних контор з питань 
систематизації законодавства

18 січня 2011
28 листопада 2011

122

104 01-3.09 Річні звіти з питань систематизації 
законодавства

30 грудня 2011 11

105 01-6.11 Річні звіти з питань реєстрації 
нормативно-правових актів

30 грудня 2011 7

106 02.1-
5.26

Річні статистичні звіти з питань 
легалізації об'єднань громадян

19 грудня 2011 8

Відділ державної виконавчої служби
107 03-24 Розпорядження начальника відділу 

державної виконавчої служби з 
основної діяльності

04 січня 2011
07 липня 2011

4

108 03-10 Документи (акти, доповідні
записки, довідки) перевірок відділу 
з основних питань діяльності 
Головним управлінням юстиції у 
Луганській області

04 січня 2011
30 грудня 2011

39

109 03-11 Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них т. 1 (Ф.1)

04 січня 2011
30 грудня 2011

194

ПО 03-11 Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них т. 2 (Ф.1)

04 січня 2011
30 грудня 2011

20

111 03-11 Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них т. 3 (Ф.1)

04 січня 2011
30 грудня 2011

10

112 03-11 Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них т. 4 (Ф.1)

04 січня 2011
30 грудня 2011

10

10
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ИЗ 03-54 Річна фінансова звітність 2011 68

2012 рік
Районне управління юстиції

114 01-1.28 Накази начальника Марківського 
районного управління з основної 
діяльності

16 січня 2012
28 грудня 2012

160

115 01-3.29 Документи до наказів начальника 
районного управління юстиції з 
основної діяльності (методичні 
рекомендації та методичні
посібники з питань правової освіти 
населення)

22 лютого 2012
03 грудня 2012

60

•

116 01-1.02 Документи (довідки, акти,
доповідні записки) перевірок
управління з основної діяльності

02 лютого 2012
13 грудня 2012

47

117 01-1.03 Річні плани роботи управління з 
основної діяльності та документи 
до них

03 січня 2012 5

118 01-1.09 Протоколи засідань експертної 
комісії та документи до них

03 січня 2012
20 листопада 2012

21

119 01-1.19 Документи (аналізи, доповідні 
записки) про стан роботи по 
розгляду пропозицій, заяв, скарг 
громадян

20 березня 2012
19 грудня 2012

57

120 01-1.37 Положення про Марківське
районне управління юстиції

16 січня 2012 9

121 01-3.03 Документи (плани, доповідні
записки, довідки, акти) перевірок 
управлінням юстиції структурних 
підрозділів управління, державних 
нотаріальних контор з питань 
систематизації законодавства

08 лютого 2012
21 вересня 2012

42

122 01-3.09 Річні звіти з питань систематизації 
законодавства

27 грудня 2012 8

123 01-3.14 Документи (плани довідки)
перевірок установ, організацій з 
питань систематизації
законодавства

27 січня 2012
19 грудня 2012

81

124 01-4.10 Річні звіти з питань правової 
освіти та правового інформування 
населення

03 грудня 2012 9

125
, *

01-5.01 Документи (довідки, рекомендації, 
доповідні записки ) перевірок

24 січня 2012
29 грудня 2012

115

11
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управлінням територіальних
органів міністерств, інших
центральних органів виконавчої 
влади, місцевої державної
адміністрації, державних
підприємств, установ, організацій 
та державних господарських 
об'єднань з питань стану правової 
роботи

126 01-5.11 Річні звіти з питань правової 
роботи

18 грудня 2012 5

127 01-6.11 Річні звіти з питань реєстрації 
нормативно-правових актів

19 грудня 2012 7

128 01-7.36 Річний статистичний звіт (Ф.1- 
ПГО)

10 січня 2012 4

Відділ державної виконавчої служби
129 03-24 Розпорядження начальника відділу 

державної виконавчої служби з 
основної діяльності

05 січня 2012
05 липня 2012

17

130 03-11 Річні статистичні звіти з усіх 
основних видів діяльності та 
документи до них (Ф.1)

04 січня 2012
29 грудня 2012

36

131 03-15 Документи (аналітичні довідки, 
огляди, доповідні записки, аналізи) 
про стан роботи з розгляду 
пропозицій, заяв, скарг громадян

04 січня 2012
29 грудня 2012

4

132 03-23 Документи (акти, доповідні
записки, довідки) перевірок відділу 
з основних питань діяльності 
Головним управлінням юстиції у 
Луганській області

04 січня 2012
29 грудня 2012

24

133 03-57 Річна фінансова звітність 2012 21

2013 рік
Районне управління юстиції

134 01-1.28 Накази начальника Марківського 
районного управління з основної 
діяльності

02 січня 2013
27 грудня 2013

182

135 01-3.29 Документи до наказів начальника 
районного управління юстиції з 
основної діяльності (методичні
рекомендації та методичні посібники 
з питань правової освіти населення )

23 лютого 2013
06 листопада 2013

51

12



1 2 3 4 5 6

136 01-1.02 Документа ( довідки, акти, доповідні 
записки) перевірок управління з 
основної діяльності

01 березня 2013
19 липня 2013

3

137 01-1.03 Річні плани роботи управління з 
основної діяльності

02 січня 2013 7

138 01-1.09 Протоколи засідань експертної 
комісії та документи до них

07 лютого 2013
13 січня 2015

17

139 01-1.18 Документи (аналізи, доповідні 
записки) про стан роботи по розгляду 
пропозицій, заяв, скарг громадян

19 березня 2013
18 грудня 2013

37

140 01-3.03 Документи (плани, доповідні 
записки, довідки, акти) перевірок 
управлінням юстиції структурних 
підрозділів управління, державних 
нотаріальних контор з питань 
систематизації законодавства

ЗО травня 2013
07 жовтня 2013

39

141 01-3.04 Документа (плани, доповідні 
записки, довідки, акти) перевірок 
управлінням юстиції державних 
установ, підприємств, організацій з 
питань систематизації законодавства

09 січня 2013
05 грудня 2013

124

142 01-3.09 Зведені річні звіти з питань 
систематизації законодавства

18 грудня 2013 7

143 01-1.08 Положення про експертну комісію
Марківського районного управління 
юстиції

25 вересня 2013 5

144 01-4.10 Річні звіти з питань правової освіти 
та правового інформування 
населення

18 грудня 2013 8

145 01-4.15 Документи (протоколи, рішення) 3 
роботи Марківської районної 
Міжвідомчої координаційної 
методичної ради з правової освіти 
населення

25 лютого 2013
02 грудня 2013

94

146 01-5.02 Документи (довідки, рекомендації, 
доповідні записки ) перевірок 
управлінням місцевих органів 
виконавчої влади, державних 
підприємств, установ, організацій з 
питань правової роботи

10 січня 2013
05 грудня 2013

222

147 01-5.11 Річні звіти з питань правової роботи 16 грудня 2013 8

148 01-6.11 Річні звіти з питань реєстрації 
нормативно-правових актів

18 грудня 2013 10

13



1 2 3 4 5 6

Відділ державної виконавчої служби
149 03-24 Розпорядження начальника відділу 

державної виконавчої служби з 
основної діяльності

09 січня 2013
11 грудня 2013

зо

150 03-11 Річні статистичні звіти з усіх
основних видів діяльності та 
документи до них (Ф.1)

02 січня 2013
13 січня 2013

39

151 03-15 Документи (аналітичні довідки, 
огляди, доповідні записки, аналізи) 
про стан роботи з розгляду 
пропозицій, заяв, скарг громадян

02 січня 2013
31 грудня 2013

25
•

152 03-21 Документи (акти, доповідні записки, 
довідки) перевірок відділу 3 основних 
питань діяльності Головним 
управлінням юстиції у Луганській 
області

02 січня 2013
31 грудня 2013

6

153 03-54 Річна фінансова звітність 2013 24

2014 рік
Районне управління юстиції

154 01-1.28 Накази начальника Марківського 
районного управління з основної 
діяльності

14 січня 2014
18 грудня 2014

107

155 01-3.29 Документи до наказів начальника 
районного управління юстиції з 
основної діяльності (методичні
рекомендації та методичні посібники 
з питань правової освіти населення )

17 лютого 2014
17 грудня 2014

65

156 01-1.02 Документи ( довідки, акти, доповідні 
записки) перевірок управління з 
основної діяльності

07 липня 2014
27 липня 2014

11

157 01-1.03 Річні плани роботи управління з 
основної діяльності 30 грудня 2014

29

158 01-1.09 Протоколи засідань експертної 
комісії та документи до них

07 лютого 2014
13 січня 2015

17

159 01-1.18 Документи (аналізи, доповідні 
записки) про стан роботи по розгляду 
пропозицій, заяв, скарг громадян

13 березня 2014
19 грудня 2014

28

160 01-3.03 Документи (плани, доповідні 
записки, довідки, акти) перевірок 
управлінням юстиції структурних 
підрозділів управління, державних 
нотаріальних контор з питань

07 травня 2014
16 січня 2015

43

14
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систематизації законодавства
161 01-3.04 Документи (плани, доповідні 

записки, довідки, акти) перевірок 
управлінням юстиції державних 
установ, підприємств, організацій з 
питань систематизації законодавства

16 січня 2014
16 грудня 2014

117

162 01.03.0
9

Зведені річні звіти з питань 
систематизації законодавства

19 грудня 2014 9

163 01-4.10 Річні звіти з питань правової освіти 
та правового інформування 
населення

19 грудня 2014 10

164 01-4.15 Документи (протоколи, рішення) 3 
роботи Марківської районної 
Міжвідомчої координаційної 
методичної ради з правової освіти 
населення

06 березня 2014
24 жовтня 2014

64

165 01-5.02 Документи (довідки, рекомендації, 
доповідні записки) перевірок 
управлінням місцевих органів 
виконавчої влади, державних 
підприємств, установ, організацій з 
питань правової роботи

15 січня 2014
30 грудня 2014

136

166 01-5.11 Річні звіти з питань правової роботи 19 грудня 2014 4

167 01-6.11 Річні звіти з питань реєстрації 
нормативно-правових актів

19 грудня 2014 6

2015 рік
Районне управління юстиції

168 01-1.28 Накази начальника Марківського 
районного управління з основної 
діяльності

12 січня 2015
23 грудня 2015

120

169 01-3.29 Документи до наказів начальника 
районного управління юстиції з 
основної діяльності (методичні
рекомендації та методичні посібники 
з питань правової освіти населення )

09 лютого 2015
26 листопада 2015

49

170 01-1.02 Документи ( довідки, акти, доповідні 
записки) перевірок управління з 
основних напрямків діяльності

03 березня 2015
20 серпня 2015

48

171 01-1.18 Документи (аналізи, доповідні 
записки) про стан роботи по розгляду 
пропозицій, заяв, скарг громадян

15 січня 2015
23 грудня 2015

26

172 01-3.04 Документи (плани, доповідні 21 січня 2015 71

15
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записки, довідки, акти) перевірок 
управлінням юстиції державних 
установ, підприємств, організацій з 
питань систематизації законодавства

15 грудня 2015

173 01.03.0
9

Зведені річні звіти з питань 
систематизації законодавства

18 грудня 2015 12

174 01-4.10 Річні звіти з питань правової освіти 
та правового інформування 
населення

18 грудня 2015 25

175 01-4.15 Документи (протоколи, рішення) 3 
роботи Марківської районної 
Міжвідомчої координаційної 
методичної ради з правової освіти 
населення

16 березня 2015
16 грудня 2015

20

176 01-5.02 Документи (довідки, рекомендації, 
доповідні записки) перевірок 
управлінням місцевих органів 
виконавчої влади, державних 
підприємств, установ, організацій з 
питань правової роботи

20 січня 2015
15 грудня 2015

96

177 01-5.11 Річні звіти з питань правової роботи 18 грудня 2015 5

178 01-6.11 Річні звіти з питань реєстрації 
нормативно-правових актів

18 грудня 2015 11

Документи за даний рік див. також у 
розділі за 2014 рік №№ 158, 160

У цей розділ опису внесено 178 (сто сімдесят вісім) справ з №1 до 
№ 178, у тому числі:
літерні номери__________ , пропущені номери___________ .

Голова ліквідаційної 
комісії Т.М.Григоренко

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК 
Марківського районного 
управління юстиції

від 2016 № V

СХВАЛЕНО СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК Протокол засідання ЕПК
архівного відділу Марківської Державного архіву
районної державної адміністр

від<^> 2?<2016№ 4
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Марківське районне управління 
юстиції у Луганській області

Фонд №______
ОПИС № 2
справ постійного зберігання 
за 1999 - 2000, 2005 - 2015 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. начальника Марківського 

ого відділу державної 
ї служби Головного 

управління

Р.В. Колган
20 // р.

№ 
з/п

Індекс 
справи

Заголовок справи 
(тому, частини)

Крайні дати 
документів 

справи 
(тому, частині)

Кількість 
аркушів 
у справі 
(тому, 

частині)

Примітки

1 2 3 4 5 6
Відділ державної виконавчої служби Марківського районного управління юстиції

1999 рік
1 03-08 Річний статистичний звіт та додатки 

до нього (форма №1)
1999 2

2000 рік
2 03-08 Річний статистичний звіт та додатки 

до нього (форма №1 )
2000 2

2005 рік
3 01-48 Накази №№ 1 - 9 начальника 

державної виконавчої служби у 
Марківському районі з основної 
діяльності

24 листопада -
20 грудня 2005

11

4 02-72 Книга обліку наказів з основної 
діяльності

24 листопада -
20 грудня 2005

1

5 02-05 Документи (довідки, акти, доповідні 
записки) комплексних перевірок 
роботи відділу

08 березня -
26 серпня 2005

13

2006 рік
6 07-13 Документи (довідки, акти, доповідні 

записки) комплексних перевірок 
роботи відділу

12 вересня -
18 жовтня 2006

10



2

7 07-72 Книга обліку наказів з основної 
діяльності

03 січня -
26 липня 2006

4

2007 рік
8 03-39 Річний бухгалтерський звіт і баланс та 

пояснювальна записка до нього; 
додатки до балансу, спеціалізовані 
форми

2007 15

9 07-72 Книга обліку наказів з основної 
діяльності державної виконавчої 
служби у Марківському районі 
Луганської області

12 січня -
24 січня 2007

1

10 03-69 Книга обліку наказів з основної 
діяльності відділу державної 
виконавчої служби Марківського 
районного управління юстиції

12 квітня -
20 вересня 2007

2

2008 рік
11 03-10 Річний статистичний звіт та додатки 

до нього (форма № 1)
2008 5

12 03-11 Документи (довідки, акти, доповідні 
записки) комплексних перевірок 
роботи відділу

10 березня -
25 грудня 2008

32

2009 рік
13 03-04 Документи (довідки, акти, доповідні 

записки) комплексних перевірок 
роботи відділу

28 січня -
31 грудня 2009

64

2010 рік
14 03-66 Акти прийому-передачі складені при 

зміні керівника установи
16 квітня -
12 листопада
2010

46

2011 рік
15 03-24 Книга обліку наказів з основної 

діяльності
04 січня -
07 липня 2011

1

2012 рік
16 03-25 Журнал реєстрації розпоряджень з 

основної діяльності
05 січня 2012 -
28 грудня 2015

7 перехідна

2013 рік
Документи за цей рік дивись у розділі 
за 2012 рік № 16

2014 рік
17 03-24 Розпорядження №№ 1 - 8 начальника 

відділу з основної діяльності
09 січня -
13 березня 2014

17



з

18 03-11 Річний статистичний звіт та додатки 
до нього (форма № 1 )

2014 25

19 03-54 Річний бухгалтерський звіт і баланс та 
пояснювальна записка до нього; 
додатки до балансу, спеціалізовані 
форми

2014 8

Документи за цей рік дивись у розділі 
за 2012 рік№ 16

2015 рік
20 03-24 Розпорядження №№ 1-12 начальника 

відділу з основної діяльності
12 січня -
28 грудня
2015

20

21 03-21 Документи (довідки, акти, доповідні 
записки) комплексних перевірок 
роботи відділу

10 грудня
2015

2

22 03-11 Річний статистичний звіт та додатки 
до нього (форма № 1 )

2015 26

23 03-54 Річний бухгалтерський звіт і баланс та 
пояснювальна записка до нього; 
додатки до балансу, спеціалізовані 
форми

2015 14

Документи за цей рік дивись у розділі 
за 2012 рік№ 16

До опису внесено 23 (двадцять три) справи з № 1 по № 23, у тому числі: 
літерні номери_______,
пропущені номери_____ .

Документознавець провідний 
Марківського районного відділу 
державної виконавчої служби 
Головного територіального 
управління юстиції у Луганській області Н. О. Грушко

ЕНО
л засідання ЕК 
го територіального 

ння юстиції 
ській області

// 201_^р.

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК 
архівного відділу 
Марківської 
райдержадміністрації 

flfl?. flfl № fl>
; 'Ж'®'' ?

т.н

СХВАЛЕ
Протоко
Держав^ог^фрхїву
Луганської4' області

'' v «о»'01”



Відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану Марківського 
районного управління юстиції 
у Луганській області

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Марківського 
районного відділу 
державної реєстрації актів 
цивільного стану
Головного територіального 
управління юстиції У Луганській

Фонд_______
ОПИС № З
справ постійного зберігання 
за 1999 - 2015 роки

№ 
з/п

Індекс 
справи

Заголовок справи (тому, частини) Дати справи 
(тому, 

частини)

Кількість 
аркушів у 

справі 
(томі, 

частини)

Примітки

1 2 3 4 5 6

1999 рік
і

1 4.4 Акт про вилучення документів для 
знищення, не внесених до 
Національного архівного фонду

1999-2003,
2005-2012

74

2000 рік

Документи за цей рік див. також у
розділі за 1999 рік № 1

2001 рік

Документи за цей рік див. також у
розділі за 1999 рік № 1

2002 рік

Документи за цей рік див. також у
розділі за 1999 рік № 1



ьй
м

йа
г-̂

йй
-

2
1 3 4 5 6

2003 рік
2 • 1Л‘ - •

1 '7'

Документи (довідки, доповідні 
записки, акти тощо) комплексних 
перевірок роботи державних органів 
реєстрації актів цивільного стану

2003,
2006-2015

218

- 1 • <1 .

Документи за цей рік дивись в розділі 
опису за 1999 рік № 1

2005 рік ■ ■* *'>• я

7'
Документи за цей рік дивись в розділі 
опису за 1999 рік № 1

".
і

г ■ 2006 рік

•• • U '

Документи за цей рік дивись в розділі 
опису за 1999 рік № 1, за 2003 рік № 2

■ 2007 рік
3 02-24 ' 

•і '7'

Річний статистичний звіт про державну 
реєстрацію актів цивільного стану 
(форма 98-річна) та документи 
(довідки, відомості, тощо) до нього

2007-2015 107

1

Документи за цей рік дивись в розділі 
опису за 1999 рік № 1, за 2003 рік № 2

2008 рік

<
г •

Документи за цей рік дивись в розділі 
опису за 1999 рік № 1, за 2003 рік № 2, 
за 2007 рік № 3

'/'ж 8

2009 рік
Документи за цей рік дивись в розділі 
опису за 1999 рік № 1, за 2003 рік № 2, 
за 2007 рік № 3

1 ' 2010 рік
Документи за цей рік дивись в розділі 
опису за 1999 рік № 1, за 2003 рік № 2, 
за 2007 рік № 3

2011 рік

У ■

Документи за цей рік дивись в розділі 
опису за 1999 рік № 1, за 2003 рік № 2, 
за 2007 рік № 3

"■ ці

2012 рік

і

Документи за цей рік дивись в розділі 
опису за 1999 рік № 1, за 2003 рік № 2, 
за 2007 рік № 3

*



з
1 2 3 4 5 6

2013 рік
Документи за цей рік див. також у 

розділі за 2003 рік № 2, 2007 рік № 3
2014 рік

Документи за цей рік див. також у 
розділі за 2003 рік № 2, 2007 рік № 3

2015 рік
Документи за цей рік див. також у 

розділі за 2003 рік № 2, 2007 рік № 3

До опису внесено 3 (три) справ з № 1 по № 3 , у тому числі: 
літерні номери_____________, пропущені номери______________ .

Спеціаліст Марківського 
районного відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану 
Головного територіального 
управління юстиції 
у Луганській області

“/^ ” ^/4^/ГгА 20 року

І.О. Абаєва-Рєзнік

СХВАЛЕ СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК 
архівного відділу 
Марківської 
райдержадміністрації

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК 
Державного архіву 
Луганської області
V А
оЩ О /Р №


