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На Ваші запит від 13.02.2021 архівний відділ Чортківської районної 
державної адміністрації направляє завірені копії історичної довідки 
Чортківської районної державної адміністрації з доповненнями до неї.
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ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

ЧОРТКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АД М ІН ІС ТР А Ц ІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБ
Л А С Т І.

На о с й о е і  Постанови Верховної Рада України в ід  
5 березня 1992 року ввести в дію Закон України "Про Представ
ника Президента України" з 20 березня 1992 року.

На основі Указу Президента України М 252 в ід  14 
квітня 1992 року Представнику Президента України в районі на 
базі виконавчого комітету Чортківської районної Ради народних 
депутатів утворити Чортківську районну державну адміністрацію 
Тернопільської області. Після створення Чортківської районної 
державної адміністрації діяльність виконавчого комітету Чорт
ківської районної Рада народних депутатів припиняється.

#
Відповідно до Закону України "Про Представника 

Президента України" державна виконавча влада в районі здій
снювалася районною державною адміністрацією.

На основі Постанови .№ 4-90-365 в ід  29.06,1994 р. 
відповідно до ст . 8 Закону України "Про формування місцевих 
органів влада і самоврядування" «закон України "Про Представника 
Президента України" втрачає чинність після Еілборів народних де
путатів і голів сільських, міських, селищних, районних, облас
них Рад та формування їх виконавчих органів*

На основі Постанови Верховної Рада України №
156 /  94-ВР в ід  29.07.1994 р . "Про внесення змін і доповнень
до Постанови Верховної Рада У к р а їн и ” Про введеня В дію Закону 
України "Про внесення змін до Закону Української РСР", "Про 
місцеві Рада народних депутатів Української РСР та місцеве 
самоврядування" Верховна Рада України постановляє, що після 
обрання голів сільських, селищних, міських, районних і обласних 
Рад народних депутатів населенням відповідної території та фор
мування виконавчих комітетів сільських, селищних, Міських,



районних і обласних Рад народних депутатів на них поширю
ється положення пунктів 2 .4  статті 19, статтей 31,32, 43-49 
Закону України "про місцеві Ради народних депутатів та 
місцеве і регіональне самоврядування", як і регламентують 
діяльність виконавчих комітетів сільських, селищних, Місь
ких, районних і обласних Рад народних депутатів.

В с є р п н і - Е е р є с н і  І9ь4 року працівниками державно
го районного архіву впорядковано документи ліквідованої 
Чортківської районної державної адм ін істрац ії, документи 
постійного зберігання з квітня 1992 року по серпень 1994 
року в к ількості 79 справ впорядковані і передані на збе
рігання в Чортківський державний районний архів.

документи по особовому складі/в  к ількості 5 справ 
за 1992-1994 роки передані на зберігання в Чортківську 
районну Раду народних депутатів.

Документи тимчасового строку зберігання з 
квітня 1992 року по серпень 1994 року передані « а  тимчасвве 
зберігання в Чортківську районну Раду народних депутатів.

■ківської райони 
депутат ів В.М.Мирончук

Архівна копія з оригіналом вірно:

Підстава:Фонд № 226, опис№1, Справ;
де;

Начальник архівного відділу 
Чортківської райдержадміністр

Чортківської районної 
трації.
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ДОПОВНЕННЯ дО ІСТОРИЧНО і  дОВІДКИ .

УОРШі ЬЄйКОІ ШОННОІ держ авш і
А ш т т т  тернопільської “
ОШСїї. »“ •'

На основі розпорлДлвнйи Ц  3 голови виконкому 
Тернопільської оодШею! Рада народних депутатів від ЗІ серпня 
1995 року “Про ліквідацію відділів* управлінь^ комітетів вико- 
ЛаВжого комітету*Тернопільської Обласної Рада нароДаих‘*'Дзпу та
тів" та розпорядження і&*1 голови Чортківоької районної держав
ної адміністрації від I йереоня 1995 рОку^ рішення п* я ю ї  поза
чергової сесії Двад^тБ другого скликання Тернопільської облася 
до І Рада народних депута їів від ЗО вересня 1996 року &  64*65,66 
ліквідувати виконком Чорїй1воькоі^р«аонноі Р5да яйроднях’двду^ 
їсітів їа утворити Чоргківелку державну районну адмініограцію*

- ** **
. /  > ' • :

В і д п о в і д н о  д о  Закону України “Про Представника Прези
дента України* держава* викон«вч* влада в районі здійснюється 
районною державною адміністрацією»

,А  *-» * *

В квітні-травні 1999 року працівниками державного 
районного архіву проведе Но'ВІДбІр І впорядкування документів 
І справ Чортківської районної державної адміністрації* за1 '* 
1995*1997 рокіі* Виділено на державне зберігання з вересня 
1995-1997 роки 95 сйрав, по особовому е я л З Д  за 1993*1996 
рбки *7 "одраВ. Виділено до знищення за І992*І995,*|§ка''245 

сдрав, - _ ^

Документи постійного зберігання за І995гІ997 роки 
95 адров технічно О&ОрМДЗНІ І П2ДГ0Т0ВЛЄНІ ДДШ^ПврЗДаЧІ 

явне ЗбврІГйННв* * ’* ,

ИСІВСЬКОЇ Р а й о н н о ї * 
дйініотрації П^О.Стефайяк

/



Доповнення до історичної довідки

Чортківська районна 
державна адміністрація 
Тернопільської області

Відповідно до Закону України від 9 квітня 1999 року № 586-ХІУ «Про 
місцеві державні адміністрації» державна виконавча влада в районі 
здійснюється районною державної адміністрацією.

Чортківська районна державна адміністрація складається з управлінь та 
відділів:

- апарат райдержадміністрації
- управління соціального захисту населення
- управління агропромислового розвитку
- управління економічного розвитку і торгівлі
- фінансове управління
- відділ у справах молоді та спорту
- відділ культури, туризму, національностей та релігій
- відділ освіти
- відділ розвитку інфраструктури
- відділ містобудування та архітектури
- відділ охорони здоров’я
- відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

населення
- архівний відділ
- служба у справах дітей
- центр надання адміністративних послуг.
Протягом січня-лютого 2014 року власними силами апарату 

Чортківської райдержадміністрації проведено відбір і впорядкування 
документів , і справ Чортківської райдержадміністрації за 1997-2003 роки 
(залишки), 2004-2010 роки. Виділено на державне зберігання за 1997-2003 
роки (залишки), 2004-2010 роки 256 справ, по особовому складу за 1993-2012 
роки -  126 справ. Виділено на знищення 4725 справ.

Органами фінансового королю проведена перевірка документів 
Чортківської райдержадміністрації за період з 01.05.2008 по 01.09.2011, що
відображено у відповідному акті Контрольно-ревізійного управління в 
Тернопільській області від 26.09.2011 № 08-22/21.

Документи постійного зберігання за 1997-2003 роки (залишки), 2004- 
2010 роки (256 справ) технічно оформлені і підготовлені для передачі на
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