
                                                                            

                                                                                             Додаток   №  13                                                

                                                                                             до передавального акту   

                                                                                             Кожухівської сільської ради       

                                                                                             затвердженого рішенням 4 сесії    

                                                                                             Коростенської міської ради  

                                                                                             VІІІ скликання від 25.02.21р. №           

 

                                               Інвентаризаційна відомість                      

 Документації   ДРАЦС по  Кожухівській сільській раді, що передаються до  

                    Коростенської міської ради, як правонаступнику майнових прав 

 

№ з/п Заголовок справи (тому, 

частини) 

Кількість справ Кількість 

аркушів 

Примітки 

1 Книга обліку 

оприбуткування і 

витрачання бланків 

свідоцтв  про реєстрацію  

народження, шлюбу 

   1955-1973роки 

        1 шт.  39 аркушів  

2 Книга обліку 

оприбуткування й 

витрачання бланків  

свідоцтв про смерть                

1973-1990 роки 

       1 шт. 47 аркуші  

3 Книга обліку 

оприбуткування й 

витрачання  бланків 

свідоцтв про народження 

1969-1980роки                

       1 шт. 46 аркушів  

4 Журнал обліку 

оприбуткування й 

витрачання бланків 

свідоцтв про народження 

1981-1991 роки 

       1 шт. 20 аркушів  

5 Книга  обліку 

оприбуткування й 

витрачання  бланків 

свідоцтв про шлюб 1973-

1990 роки 

       1 шт. 42 аркуші  

6 Журнал обліку 

оприбуткування й 

витрачання бланків 

свідоцтв про народження,  

смерть, шлюб 1991-

2000роки 

      1 шт. 27 аркушів  

7 Журнал обліку 

оприбуткування й 

витрачання бланків 

свідоцтв про народження, 

смерть 2000-2001 роки, 

Шлюбу 2000-2008роки  

      1 шт. 21 аркуш  



8 Книга обліку 

оприбуткування й 

витрачання бланків 

свідоцтв про реєстрацію 

народження,смерті  

2001-2008 роки 

       1 шт. 34 аркуші  

9 Журнал обліку заяв про 

реєстрацію шлюбу  

1981-2003 роки 

       1 шт. 41 аркуш  

10 Журнал обліку заяв на 

реєстрацію шлюбу 

 2004-2009 роки  

      1 шт.  3 аркуші  

11 Журнал обліку заяв на 

визнання батьківства  

2002-2010 роки 

      1 шт.  2 аркуші  

12 2011-2015 роки       1 шт. 3 аркуші  

13 Книга обліку бланків 

свідоцтв про народження, 

смерть2009-2020 роки 

      1 шт. 39 аркушів  

14  Книга обліку бланків 

свідоцтв про шлюб 

2010-2020 рік 

      1 шт.   4 аркуші  

15 Журнал реєстрації заяв 

про державну реєстрацію 

народження  за ст.135 та 

ст.122 Сімейного Кодексу 

України 2010-2015 роки 

     1 шт.   4 аркуші  

16                2016 рік      1 шт.  2 аркуші  

17 Журнал обліку заяв про 

державну реєстрацію 

шлюбу 2013-2015 роки 

     1 шт.   2 аркуші   

18              2016-2019 роки      1 шт.    4 аркуші  

19 Другі примірники звітів 

про витрачання бланків 

свідоцтв 2015-2020 роки 

     6 шт.    109 аркушів  

20 Акти приймання-

передавання бланків 

свідоцтв 2015-2020 роки 

     4 шт.    11 аркушів  

21 Копії супровідних описів 

або довідки про 

відсутність державної 

реєстрації актів цивільного 

стану 2015-2020 роки 

     6 шт.     139 аркушів  

22 Документи 

(доідки,доповідні записки 

тощо) комплексних, 

цільових контрольних 

перевірок роботи 

виконавчого комітету з 

питань державної 

реєстрації актів цивільного 

стану 2015-2020 роки 

     4 шт.      19 аркушів  

 



23  Копії реєстрів видачі 

бланків свідоцтв   

2015-2020 роки 

      6 шт.       46 аркушів  

24 Видаткові накладні , копії 

підтверджень про 

прийняття бланків 

свідоцтв  2015-2020 роки 

     6 шт.      71 аркуш  

25 Корінці довідок про 

призначення допомоги на 

дітей одиноким матерям, 

виданих виконкомом 

сільської ради 2015-2016 

роки 

       2 шт.         3 корінця   

26 Корінці довідок для 

отримання допомоги на 

поховання виданих 

виконкомом сільської ради 

2015-2020 роки  

      6 шт.         42 корінця  

 

 

 

Комісія з реорганізації  Кожухівської сільської ради:  

 

Голова комісії з припинення __________________________ Володимир МОСКАЛЕНКО 

 

Заступник голови комісії    ____________________________Володимир КОРНІЙЧУК 

 

Секретар комісії з припинення _________________________Світлана ВАСЬКІВСЬКА 

 

Член комісії з припинення _____________________________Руслан ВОЙТЮК 

 

Член комісії з припинення _____________________________Тетяна КУЛЬБАЧ 

                                                                                               

 

 

Секретар міської ради _____________________Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                               

 

 

 

                                                                                                

 


